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Educaţie pentru voluntariat 

Țele Lavinia 

Școala Gimnazială Conțești 

 

 

              A fi voluntar înseamnă a avea puterea de a schimba lumea, de a avea provocări, realizări și un 

sentiment de realizare de neegalat. Schimbarea începe cu tine! Ia măsuri! Fii mai bun! Luptă pentru ceea 

ce crezi și vei avea câștiguri neprevăzute. Voluntariatul vă oferă șansa de a vă descoperi sau de a vă 

redescoperi. O astfel de experiență este una complexă, dinamică, cu perioade în care simți că este posibil 

să arăți neajutorat pe măsură ce proiectul la care lucrezi se prăbușește din cauza celor care nu mai cred în 

altruism, nevoia de a face bine, de a-i ajuta pe cei care nu îndrăznesc să spere nici măcar un cadou de 

Crăciun pentru că Moşu vine rar și aduce prea puțin. Dar speranța reapare atunci când primiți un răspuns 

pozitiv, plin de entuziasm și euforia vă umple sufletul. 

              Voluntariatul a cunoscut o creștere rapidă în diferite domenii în ultima perioadă. Voluntariatul 

înseamnă a socializa mai mult, a ne ajuta colegii prin manifestare de compasiune, înțelegere, dragoste. 

Prin voluntariat putem dobândi noi abilități și cunoștințe, dar și abilități sociale. Voluntariatul rămâne o 

activitate demnă de practicat și susținut în școală. 

              În România, activitatea de voluntariat se confruntă în ultima perioadă cu o dezvoltare rapidă, 

începând de la nivel local, la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistență și 

social, cultural, medical, de sănătate, educațional etc.). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un 

cadru legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în 

România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

              Se știe că voluntariatul este un element semnificativ în dezvoltarea educației și formării 

profesionale. Criteriul său de bază este responsabilitatea obținută de fapt numai prin muncă, din care 

derivă respectul, la care se adaugă alți factori importanți, și anume comunicarea și socializarea. De 

asemenea, activitatea de voluntariat implică interacțiune, spirit civic și organizațional, curaj, încredere, 

colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți cum să 

promovezi creativ ideile personale și să te străduiești să le atingi până la capăt. Prin urmare, prin 

voluntariat puteți dezvolta sau obține noi abilități și cunoștințe, dar și abilități sociale (încredere, 

solidaritate, toleranță etc.), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Este clar 

că această activitate nonprofit nu înseamnă doar să investești în tine, înseamnă să te conectezi la 

comunitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă să fii parte a unui 

grup în care să te implici. Ajută necondiționat in timpul tău liber. 

              Pentru a înțelege mai bine semnificația cuvântului „voluntar”, am încercat să aflăm etimologia 

acestuia și am constatat că o variantă se găsește în latina „voluntarius”, iar cealaltă în franceză 
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„voluntaire” și se referă la oameni și manifestările lor. „Voluntar” înseamnă, conform explicațiilor din 

DEX, - „acționând voluntar, din proprie inițiativă, fără a fi conștient de cineva; (despre acțiuni) care se 

face în mod voluntar, fără constrângere”. 

              Din experiența mea profesională, pot spune că a fi voluntar înseamnă a arăta compasiune, 

răbdare și înțelegere, grijă nemăsurată și dragoste pentru cei pe care îi susținem. Cu riscul de a mă repeta, 

a fi voluntar înseamnă a fi om și a avea valoare deoarece aceste calități sunt de neprețuit. 

             Voluntariatul vă oferă posibilitatea de a cunoaște oameni din diverse domenii, de a colabora și de 

a stabili relații de prietenie cu ei, pentru a obține sprijinul lor fără rezerve în viitor. În acest context, m-am 

implicat de ceva timp în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 

incluzivă, în urma unui parteneriat între școala în care activez și această organizație, în ideea de a 

participa cu elevii voluntari. 

             Ca urmare a acestei colaborări, am inițiat câteva activități sociale și educaționale, la care am 

participat cu un grup de elevi entuziaști din școala mea, care s-au oferit voluntar pentru a ajuta copiii cu 

dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Deși voluntarii au fost inițial reticenți, 

chiar un pic speriați și entuziasmați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o legătură cu ei prin 

atitudinea lor, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinind și lucrând împreună. cu ei, comunicând în 

cele din urmă prin gesturi adecvate și cuvinte de laudă simple, clare, distincte. 

              La următoarele întâlniri, activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai mult, sub coordonarea 

noastră directă, astfel încât acești copii cu dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari 

s-au bucurat că au avut ocazia să-i ajute pe ceilalți. munca lor în echipă și în același timp câștigând și 

experimentând lucruri noi. 

              O altă activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține de această dată 

domeniului cultural, un domeniu total diferit de cel prezentat mai sus, activitate care a fost desfășurată 

după încheierea unui parteneriat între școala în care predau și Alianța Engleză. La inițiativa acestei 

organizații, în urmă cu un an, a fost creat un club în limba engleză pentru copii cu vârste cuprinse între 7 

și 12 ani, la care am participat ca profesor voluntar cu mai mulți colegi. O dată pe lună, ne întâlneam cu 

copiii de la acest club, unde făceam întotdeauna activități distractive, practice și interesante, astfel încât 

feedback-ul copiilor a fost unul pozitiv tot timpul. Acțiunile clubului au încurajat participarea și 

implicarea tinerilor studenți la tot felul de activități culturale. 

              Colaborarea pe care am avut-o cu o organizație neguvernamentală ecologică a fost, de asemenea, 

extrem de reușită. Personalul acestei instituții a venit la școala noastră pentru a instrui voluntarii 

participanți, oferindu-le informațiile necesare și prezentând sarcini precise. În urma unui program stabilit 

anterior, unui grup de șapte observatori studenți, coordonați de profesorul voluntar, li s-a dat sarcina de a 

verifica, prin rotație, în anumite zile plajele Mării Negre, pentru a monitoriza delfinii eșuați. Această 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

6 

activitate a fost desfășurată de două ori pe lună timp de trei luni. Prin această acțiune, copiii au învățat să 

lucreze în echipă, să sprijine și să își asume responsabilitatea de a proteja aceste mamifere. Desigur, 

voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de practicat și susținut de copii sau adulți, deoarece se 

desfășoară printr-un proces de flexibilitate și liberă alegere. 

              Sunt un voluntar entuziast. De ce? Pentru că mi-a plăcut ceea ce a spus George Bernard Shaw la 

un moment dat: „Nu avem dreptul să consumăm fericirea fără să o producem” - cu alte cuvinte ... lumea 

ar fi un loc mai frumos dacă am face cu toții ceva frumos! Fac voluntariat de când știu, inițial, prietenii 

mei m-au încurajat să nu stau departe și între timp m-am “infectat”. Prima dată când am simțit ce 

înseamnă voluntariatul pentru mine a fost acum aproximativ 4 ani, când eram voluntar la un festival de 

teatru pentru tineret Ideo Ideis și sarcina mea pentru acea zi a fost să mă trezesc noaptea și să dau cu 

mopul într-o sală de sport imensă. Și în timp ce mă plimbam cu mopul prin cameră, mi-am dat seama cât 

de important (aparent nesemnificativ) este treaba mea de a curăța o sală de sport pentru niște ateliere. 

              Raționamentul este simplu: nu am făcut nimic extraordinar și cu toate acestea m-am simțit 

fericită, mi-am dat seama că, dacă nu aș fi curățat dimineața, oamenii ar fi observat și atelierele nu ar fi 

fost la fel ca restul a zilelor. Nu spun că altcineva nu a fost capabil să facă ceea ce am făcut, poate chiar 

mai bine, dar apoi mi-am dat seama cât de bine mă simt când pot ajuta. Apoi mi-am dat seama că orele 

mele de somn sunt mult mai puțin importante decât responsabilitățile pe care mi le-am asumat, am înțeles 

că oamenii frumoși sunt peste tot, trebuie doar să îi căutați și că oportunitățile sunt legate una după alta - 

important este să începeți de undeva. Acum mă simt ca într-un roller-coaster - pe care nu vreau niciodată 

să-l opresc - mă las purtată de la proiect la proiect fără să cer prea multe în schimb .. doar zâmbește. Mi-ar 

plăcea să trăiesc într-o comunitate în care voluntariatul este normal și nu doar pentru cei curajoși, dar cred 

că de aceea trebuie să ne împărtășim experiențele ori de câte ori avem ocazia. Deci, să împărtășim povești 

frumoase! 

              Tot ce trebuie să știți despre voluntariat este că, pentru fiecare persoană, poate însemna ceva 

diferit. 

• Voluntariat: oportunitatea de a cunoaște oameni noi și de a face o mulțime de prieteni. 

• Voluntariat: pasiunea de a ajuta oamenii. 

• Voluntariatul: un avantaj la angajare. 

            În cele ce urmează vă voi arăta impactul pe care voluntariatul l-a avut asupra mea și cele mai 

importante lucruri pe care le-am învățat din cauza asta. Dacă după aceea vrei și tu să te bucuri de o 

privire, te asigur că ești în locul potrivit și trebuie să faci un pas pentru a fi mai aproape de împlinirea 

visului tău! 

          1. Deschide-ți sufletul și mintea în fața oamenilor! Eliberați imaginația și toate ideile ... cu siguranță 

va fi cineva care vă va asculta și vă va aprecia! 
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          Știm cu toții cât de copleșitor poate fi uneori un nou început. Facultatea - oameni noi, profesori noi, 

alte discipline, un alt oraș, alte oportunități. Voluntariat - oameni noi, prieteni noi, încurajare, apreciere, 

spirit de echipă. Cum intră cei doi în conexiune? Foarte usor! În momentul în care primiți sprijinul și 

încrederea oamenilor care v-au fost doar străini pentru o perioadă scurtă de timp, va fi mult mai ușor să 

interacționați cu restul oamenilor din jurul vostru. 

           2. Munca pe care o faci pentru ceilalți = cea mai puternică satisfacție interioară a ta. 

           Cât de mult contează să îi vezi pe alții fericiți din cauza a ceea ce ai făcut pentru ei? Enorm! Toate 

proiectele organizate, toate întrebările primite, toată experiența pe care o acumulezi te vor face un om 

împlinit, fericit și dornic să te implici din ce în ce mai mult. 

           3. Nu am prea mult timp liber. Cum pot mulțumi tuturor? 

           Vrei să-ți spun una dintre cele mai minunate părți cu care vine voluntariatul? Nu vei fi niciodată 

forțat să faci ceva ce nu îți place sau să faci mai mult decât poți și îți dorești! Un aspect foarte important 

pe care l-am învățat de la a fi voluntar este că oferi cât vrei și în spatele fiecărei acțiuni există înțelegere și 

compasiune. Ai timp să îndeplinești o sarcină? Ai o întreagă echipă dispusă să te ajute și să fii acolo 

pentru tine. 

            4. Voluntariatul - un avantaj în CV. 

            Da, este adevarat! Dincolo de competențele profesionale, atunci când vine vorba de ocuparea 

forței de muncă, așa-numitele „soft-skills” sunt la fel de importante. Ce sunt soft-skills? Acestea sunt 

calitățile prin care te faci remarcat și reușești să ieși din mulțime! Atitudinea ta, felul în care comunici cu 

cei din jur, felul în care interacționezi cu oamenii. Ce legătură au toate acestea cu voluntariatul? Simplu! 

În primul rând, veți învăța importanța muncii în echipă - cum să faceți acest lucru, cum să ascultați pe 

ceilalți, cum să ascultați. În al doilea rând, veți descoperi nevoia de feedback. Ce este feedbackul? Pentru 

mulți dintre noi, este cea mai mare motivație de a lucra. Te las să te descoperi! De asemenea, veți învăța 

cum să vă integrați într-un mediu nou și cum să fiți persoana potrivită la locul potrivit! Contează foarte 

mult! Și încă un lucru: voluntariatul este considerat de mulți angajatori ca o experiență profesională. 

            5. Viața - stabilirea unor obiective mai realiste. 

            Nu vreau să te sperii acum spunându-ți că am încetat să sper că mă voi întâlni cu actorul meu 

preferat sau că voi veni să vizitez cine știe ce continent sau țară. Ceea ce vreau să spun este că unele 

viziuni te vor schimba, vei învăța să analizezi anumite lucruri din mai multe perspective, iar situațiile pe 

care le vei lovi vor dezvălui alte chipuri ale vieții la care poate nu te-ai fi gândit până atunci. Ce înseamnă 

să fii voluntar îți va ridica o serie de întrebări în suflet, iar momentele pe care le petreci te vor face să-ți 

dai seama de adevărata valoare a vieții, cu tot ceea ce înseamnă prietenie, încredere, ipoteze fericite, 

situații limită și o necunoscută în care te afli. Vei păși ca om bun, împlinit și mereu acolo pentru alții! 
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            În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului, este de necontestat în 

societatea românească actuală și este doar o chestiune de timp înainte ca aceasta să fie cu adevărat 

apreciată. 

 

ROLUL VOLUNTARIATULUI ASUPRA FORMĂRII PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

CUCU LUMINIȚA DUMITA 

COLEGIUL ECONOMIC AD-TIV IAȘI 

MOTTO: 

„Voluntariatul este cu şi despre oameni” Alin Grigore 

 

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. 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), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Pornind de la aceste considerente, de ce și cum ai putea să convingi adolescenții, să facă voluntariat? Iată 

câteva motive și soluții: 

1. Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduc în viață; 

2. Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri; 

3. Își setează obiective mai realiste în viață; 

4. Obțin abilități de comunicare și relaționare socială care le vor fi utile pe viitor și în cariera 

profesională; 

5. Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională; 

6. Pot descoperi în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își pot forma orientări 

profesionale pe această linie; 

7. Își formează abilități de lider, dobândesc o capacitate mai bună de a lua decizii, știu să facă o analiză 

"cost-beneficiu" sau "resurse-cerințe";  

8. Îți formează prieteni noi; 

9. Le crește încrederea în sine și se simt utili societății. 

10. Îsi petrec timpul într-un mod căt se poate de plăcut,  învătând lucruri noi.  

Voluntariatul, privit din această perspectivă, poate fi considerat un fel de “educație non-formală”. 

Privită din perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea factorilor principali 

ai educaţiei: familia, şcoala, societatea. 
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 Interdependenţa acestora descrie un exerciţiu de sprijin reciproc, 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 generaţii 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 

comunităţii, 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. 

Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experienţe educative – iar dacă 

nu este aşa, şcoala şi comunitatea trebuie să intervină ca voluntari în acţiuni de educaţie a părinţilor şi 

consiliere – , şcoala are, apoi, rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, 

angajarea responsabilă în identificarea problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru 

soluţionarea acestora.Cadrele didactice, ca “facilitatori”/ “moderatori”, “ trebuie să manifeste foarte multă 

receptivitate, îngăduinţă şi să ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii. 

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.  

De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă în modul cel mai 

concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. Fără a dori să impietăm sistemul formal de învăţământ, trebuie 

să recunoaştem că de multe ori îi lipseşte latura practică, aplicată a învăţării, latură pe care mulţi tineri aleg 

să o experimenteze prin implicarea în activităţi de voluntariat. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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          Importanța activității de voluntariat pentru educație și formare profesională 

                                                                                                            GANA MARTA 

                                                                                                              Liceul Teoretic ,,David Voniga”   

                                                                           Giroc-Grădinița cu Program Prelungit Giroc,  Timiş 

            

             Să fi voluntar înseamnă să ai puterea de a schimba lumea, să ai provocări, realizări şi un 

sentiment de împlinire inegalabil. Schimbarea începe cu tine! Ia atitudine! Fii mai bun! Luptă pentru ceea 

ce crezi şi o să ai câştiguri nebănuite. Voluntariatul îți oferă şansa de a te descoperi sau redescoperi. O 

astfel de experiență este una complexă, dinamică, cu perioade în care simți că e posibil să priveşti 

neputincios cum proiectul la care munceşti se prabuşeşte din cauza celor care nu mai cred în altruism, în 

necesitatea de a face bine, de a întinde o mână de ajutor celor care nici nu mai îndrăznesc să spere la un 

cadou de Craciun pentru ca Moşu’ vine rar şi aduce prea puține. Dar speranța reapare cand primeşti un 

raspuns pozitiv, plin de entuziasm şi euforia îți năpădeşte sufletul. 

            Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

 

              În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de 

la nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile 

sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru 

legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014.  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. 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), devenind astfel 

mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru.  Este clar că această activitate non-profit, nu 

înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, 

să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat 

în timpul liber. 

            Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflu care este etimologia 

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”. 
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           Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă 

repet, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 

incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari. Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și 

educative, la care am participat împreună cu un grup de elevi entuziaști din școala gimnazială, care s-au 

oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii cu dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții 

normale. Cu toate că la început voluntarii au fost reticenți, chiar puțin speriați și emoționați, în cele din 

urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin 

jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, 

clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub 

coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii 

voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în 

același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

          O altă activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține de data aceasta domeniului 

cultural, un domeniu total diferit de cel prezentat mai sus, activitate care s-a desfășurat după încheierea 

unui parteneriat între școala în care profesez și Alianța Franceză. La inițiativa acestei organizații, s-a 

creat, în urmă cu un an, un club de limbă franceză pentru copiii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, la care 

am participat în calitate de profesor voluntar împreună cu câteva colege. O dată pe lună, ne întâlneam cu 

copiii la acest club, unde realizam de fiecare dată activități ludice, practice și interesante, astfel că feed-

back-ul copiilor era unul pozitiv mai tot timpul. Prin acțiunile clubului se încuraja participarea și 

implicarea tinerilor elevi la tot felul de activități ce țineau de cultură. Extrem de reușită a fost și 

colaborarea pe care am avut-o cu o organizație non-guvernamentală ecologistă. Personalul acestei 

instituții s-a prezentat la școala noastră pentru a instrui voluntarii participanți, oferindu-le informațiile 

necesare și trasându-le sarcini precise. În urma unui program dinainte stabilit, unui grup format din șapte 

elevi observatori, coordonați de profesorul voluntar, li s-a dat sarcina de a verifica, prin rotație în anumite 

zile plajele de la Marea Neagră, cu scopul de a monitoriza delfinii eșuați. Activitatea aceasta s-a 

desfășurat de două ori pe lună timp de trei luni. Prin această acțiune copiii au învățat să lucreze în echipă, 

să fie solidari și să-și asume responsabilitatea protejării acestor mamifere. Cu siguranță, voluntariatul 

rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, deoarece se 

desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

         În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

13 

Platforma e-learning Edmodo 
Prof. Tipi Izabella 

Colegiul Tehnic “Mihai Viteazul”, Oradea 

 

 

În această lucrare mi-am propus să analizez platforma Edmodo pentru a vedea cât de accesibilă și 

utilă poate fi în cazul învățământului online. 

Platyforma e-learning Edmodo a fost fondată în anul  2008 de către: 

~ Nicke Borg, cofondator și actualul director executiv la Edmodo, menționat pe lista Forbes ca unul 

dintre cei mai apreciați inovatori sub 30 de ani, 

~ și Feff OHara, cofondator, adimistrator de rețea și actualmente propritarul unui blog personal, 

~ iar în 2010 s-a alăturat echipei și Crystal Hutter, professor și membru CEO, actualmente membru în 

consiliul de administrație Edmodo. 

În 2014, platforma Edmodo a fost aplictă în univeritățile “Oxford University Press” si “Cambridge 

University Press” din Marea Britanie, în 2017 a lansat mai multe cursuri de dezvoltare professională la 

care au participat mii de profesori, iar azi este considerată una dintre cele mai mari platform online cu un 

număr de 78.000.000 de utilizatori din toată lumea. 

Platforma Edmodo este un instrument de comunicare online între professor-elev și părinte. 

Noutatea platformei constă în posibilitatea implicării părinților în procesul educativ prin crearea unui grup 

pentru părinți unde pot comunica între ei, pot vedea temele elevilor precum și modul de rezolvare al lor 

de către propriul copil. Este o platformă potrivită în special învățământului primar, care necesită o 

implicare mare al părintelui. 

Avantaje: 

✓ Profesorii și elevii trebuiue șă își creeze un cont personal pe platformă, 

✓ Accesul pe platformă se realizează cu ajitorul unei parole formate din opt caractere, 

✓ În cazul în care apare un outsider în grup, profesorul poate șterge foarte ușor contul acestei personae 

sau schimba parola contului care se ulterior se redistribuie doar echipei, 

✓ Este o platforma pe care au acces și părinții accesând contul “I am a parent”, unde își introduc datele 

și primesc parola grupului de părinți, 

✓ Elevii pot transmite mesaje directe către professor prin care să menționeze că nu pot participa la 

cursuri din motive de sănătate, 

✓ Elevii pot transmite mesaje între ei, 

✓ Părinții au posibilitatea de a transmite mesaje între ei, 

✓ Părinții, pe lângă contul lor de părinte pot crea încă un cont de elev unde vor primi și ei temele și vor 

avea posibilitatea să vericife ce postează copilul lor, dar nu pot vedea postările celorilalți copii din 

clasă, 

✓ Platforma este considerată un mediu controlat pentru că profesorul vede toate activitățile copiilor și 

ale părinților, 

✓ Un mare avantaj este sistemul de notare și corectare al temelor: profesorul poate sublinia greșelile, 

scrie explicații, tăia texte, atașa fișiere pentru ca elevul să se documenteze mai bine și nu în ultimul 

rând poate nota cu un punctaj maxim stabilit de el, care poate varia de la profesor la professor, 

✓ Părinții primesc notificări cu temele elevilor și au posibilitatea de desfășura discuții între ei pe diferite 

tematici, 
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✓ Esită posibilitatea organizării unuei sesiuni de vot pe o anumită tematică propusă de professor, iar la 

sfârșit se generează automat procentajul, 

✓ Se utilizează preponderent pentru ciclul inferior, mai mult la clasele primare, unde e nevoie de o 

relație mai strânsă cu părintele educabilului, 

✓ Se poate instala și din Google play, pe orice telefon smart, 

✓ Platforma suportă de la 50 de utilizatori până la 500 de utilizatori, iar taxele diferă și ele de la 80$ la 

1.000$ pe an, 

✓ Există și variant gratuită pentru cadre didactice. 

Butoanele: 

→ Înscrierea pe platformă se realizează accesând butoanele ”Cont profesor” pentru professor, ”Cont 

Elev” pentru elev și  ”Cont Părinte” pentru părinte, 

 
Figura 1. Creare cont pe platform Edmodo, sursa: platforma Edmodo,  

https://new.edmodo.com/ 

 

→ In secțiunea ”Library”, profesorul încarcă toate documentele propuse pre studiu, 

→ În secțiunea ”Asignement” se găsesc temele elevilor, 

→ ”Quezz” este secțiunea unde se concept și se rezolvă testele cu patru variante de întrebări, 

asemănătoare cu cele din Google classroom, testele  se pot planifica, se pot autocorecta și nota, și în 

plus față de classroom șe poate introduce un timp maxim de rezolvare al lor, 

→ ”Grades” ține evidența notelor și activităților realizate, 

→ ”Poll” este locul unde se realizează o sesiune de vot, „1 

→ ”Badges” șunt emblemele/insignele create de professor care se acordă elevilor în loc de calificative 

sau note 

 

https://new.edmodo.com/
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O lume mai bună 

Hoduț Teodora 

                                   Unitate: G.P.P. Nr.53, Oradea 
 

 

 Voluntariatul reprezintă un element esențial al tuturor societăților. Voluntariatul se naște în inima 

fiecăruia, nu în vreun statut de organizație sau în discuții mediatizate. În epoca modernă, voluntariatul a 

devenit un element important al tuturor societăților. Celebra declarație a Națiunilor Unite “Noi oamenii 

avem puterea de a schimba lumea”’ s-a transformat  în acțiuni concrete ale voluntarilor la nivel global.  

Am învățat că  ingredientele principale în acțiunile de voluntariat nu sunt nici banii, nici numărul 

de persoane implicate, 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. Am învățat  că  bătrânețea și 

singurătatea nu sunt  niște stigmate, sunt momente din viață, dar pentru unii sunt ca o nedreaptă condamnare, 

pentru că  nimeni nu merită să sufere atât de mult. 

 Am învățat că nimic nu se compară cu zâmbetele de pe chipurile unor copii cu care  viața a fost 

mai dură, care s- au născut  în niște zone mai defavorizate sau care sunt bolnavi, fără să aibă  nicio vină.. 

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

 Voluntariatul este o forță creativă care construiește comunități sănătoase și puternice care respectă 

determinarea tuturor persoanelor; învață persoanele să își exercite drepturile ca ființe umane și astfel să- și 

amelioreze viața; construiește o societate mai umană și mai dreaptă  prin colaborarea  la nivel mondial. 

Participând la activități de voluntariat ai oportunitatea de a ieși din preocupările  zilnice, poți simți că ai o 

contribuție directă la o realitate care este dincolo de problemele și interesele tale particulare și că ești parte 

dintr-un efort general îndreptat înspre binele societății. Cred  în puterea fiecărei acțiuni de voluntariat, oricât 

de mică ar fi, de a schimba ceva în comunitate și mai ales de a- i  inspira pe cei din jur să se implice și ei. 

 Atunci când te implici în proiecte în beneficiul unei cauze sau al comunității,  nu contribui doar la 

dezvoltarea acesteia, ci și la dezvoltarea ta personală și profesională. Voluntarii învață, experimentează, 

voluntarii lucrează în echipă. Voluntariatul ne conectează cu ceilalți, întărește în fiecare încrederea în sine, 

îți poate oferi experiență, te poate învăța aptitudini valoroase. 

 Acțiunile și programele comunitare, ca activități voluntare, reprezintă o oportunitate de învățare 

valoroasă, care nu vine prin studierea cărților, ci prin implicarea activă și personală în procesul de învățare. 

Cu toții avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine, cu toții avem cel puțin o abilitate, 

pricepere sau un talent pe care să îl putem pune în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor. 

Activitățile de voluntariat aduc cu ele numeroase beneficii psihologice, fiind totodată  modul prin care 

multe persoane înțeleg să- și ofere ajutorul către semenii lor. 

 Viitorul și evoluția unei societăți sunt legate de dezvoltarea și educația copiilor, cei care, la  un 

moment dat vor fi nevoiți să poarte pe umeri această uriașă responsabilitate. Plecând de la această premisă, 

voluntariatul pentru copii este un mod eficient și altruist de a- ți aduce contribuția la viitorul societății din 

care faci parte. Dacă ești copil, e distractiv să faci lucruri bune împreună cu prietenii. Îți formezi deprinderi 

sănătoase. Având timpul liber bine organizat ai astfel șansa să devii un adult responsabil. 

 Din dorința de a le oferi copiilor o lume mai bună, mai curată în care să trăiască o copilărie care să 

îi ajute să devină niște adulți responsabili, în grădiniță se pot desfășura activități de voluntariat în parteneriat 

cu anumite organizații. Pe lângă activitățile prin care preșcolarii acumulează cunoștințe și dezvoltă anumite 

priceperi și deprinderi, se desfășoară și activități de responsabilizare față de mediul înconjurător, dar și față 

de oameni. 
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 Odată cu implicarea în activitățile de voluntariat, copiii descoperă că, din păcate, mai sunt și familii 

cu copii care nu își permit să aibă ce au ei. Împreună cu părinții, preșcolarii pot  cumpăra  jucării, rechizite, 

dulciuri, pe care să le dăruiască., oferind astfel bucurie, mai ales  în perioada anumitor sărbători precum 

Crăciunul, Paștele, 1 Iunie etc. Astfel se dezvoltă la copii sentimentul de a oferi ajutor celor ce au nevoie. 

 Copiii sunt viitorul nostru și în ei avem speranța că vor face o lume  mai darnică, mai prietenoasă, 

o lume minunată. 
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Importanța activității de voluntariat pentru educație  

POPA MIHAELA 

Şcoala Gimnazialǎ “Nicolae Iorga”, Pitești 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri, dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de 

la nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile 

sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru 

legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să 

te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

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”. 

De ce voluntariat în educaţie? – o întrebare care îşi găseşte răspunsul în chiar definirea 

conceptului: ca acţiune cu motivaţie intrinsecă şi fără aşteptări de recompensă, de a veni în sprijinul 

celui care se află într-o situaţie de criză, o situaţie-problemă. În domeniul educaţiei pot fi identificate 

anumite crize, limite şi blocaje care intervin (generate de probleme economice sau de ordin social ce 

apar de-a lungul timpului) în vastul proces instructiv-educativ din şcoli şi care, în mod implicit, au 

rezonanţă în viaţa socială şi profesională a comunităţii de mai tȃrziu. Rata mare a absenteismului şi 

abandonului şcolar, situaţii materiale precare şi imposibilitatea familiei de a susţine pregătirea 

educaţională a copilului, lipsa unor condiţii şi dotări materiale şi tehnice moderne în unităţile 

şcolare, lipsa de informare şi consilire parentală, posibilităţi limitate ale comunităţilor locale de a 

spijini actul educaţional, de a stimula şi recompensa eforturile celor implicaţi, etc – sunt doar cȃteva 

exemple de factori/probleme care frȃnează succesul în educaţie. 

Odată identificate aceste situaţii-problemă, putem contura şi formula şi ţintele pe care 
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voluntariatul şi le propune: susţinerea egalităţii şanselor educaţionale a tuturor copiilor, sprijin în 

educarea şi consilierea familiei, dezvoltarea instituţională a unităţilor furnizoare de educaţie, 

susţinerea educaţiei pe tot parcursul vieţii pentru o dezvoltare integrală a personalităţii individului, 

promovarea şi susţinerea educaţiei de tip incluziv ş.a. 

Pentru a soluţiona problemele la care se raportează şi a-şi realiza scopurile fixate, 

voluntariatul trebuie să funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de către toţi factorii 

implicaţi în educaţie, şi anume familie-şcoală-comunitate. “într-o comunitate, mediul educaţional nu se 

rezumă la mediul şcolar (...) mediul educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să se 

coalizeze în procesul de educaţie continuă a cetăţenilor” . Aşadar, cine sunt voluntarii şi cine sunt 

beneficiarii? Pentru a răspunde nevoilor şi cerinţelor educaţiei şi pentru a obţine succesul, acest 

demers de voluntariat trebuie să realizeze permanent schimbul de roluri astfel ca fiecare să îşi asume 

atȃt rolul de voluntar, cȃt şi pe cel de beneficiar. Familia şi comunitatea îşi vor asuma 

responsabilităţi de susţinere (ca voluntari) a educaţiei din şcoală şi sprijin în soluţionarea şi 

depăşirea limitelor procesului instuctiv-educativ desfăşurat aici (şcoala= beneficiar), şi, invers, 

şcoala(ca voluntar) trebuie să răspundă şi să susţină nevoile societăţii (=beneficiar) de dezvoltare 

durabilă.În urma unor asemenea interacţiuni şi forme de voluntariat exersate pe rȃnd de actanţii 

principali din educaţie, rezultatele nu pot fi altele decȃt de un real cȃştig pentru toate părţile 

implicate. 

Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai 

simpliste) şi este complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de 

învăţămȃnt (implicit prin educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul 

comunitar al societăţii, de către adultul responsabil, capabil de acţiune şi schimbare. 

În primul rȃnd subliniem, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul 

educaţional al copiilor, întrucȃt plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolară a copilului, 

se asigură baza pe care va interveni ulterior şcoala. S-a demonstrat prin riguroase studii de cercetare că 

reuşita şcolară a copilului este strȃns legată de concepţia asupra educaţiei a părinţilor, aşa cum şi 

insuccesul copilului, care creşte într-o familie ai cărei membri nu au beneficiat de servicii 

educaţionale şi prin urmare nu acordă interes nici în cazul educaţiei copilului. 

Şi într-un caz şi în altul, şcoala se află în obligaţia de a lansa părinţilor invitaţia la 

cooperare, la implicare în educaţie, oferind şanse egale tuturor: o bună informare, o strategie de 

consiliere apărinţilor inactivi iniţial, un program de sprijin alături de fundaţii sau organizaţii non-profit, 

şedinţe,întȃlniri, ateliere de lucru în comun etc., toate acestea pot aduce alături, ca parteneri şi 

voluntari pǎrinții. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în 

societatea românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

20 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Velea, L.S., Toderaş, N., Ionescu, M., “Participarea elevilor în şcoală şi în comunitate. Ghid 

pentru profesori şi elevi”, TEHNE Centrul pentru Inovare şi dezvoltare în educaţie, ed. 

Agata, Botoşani, 2006 

             2. Patacchini, E., Zenou, Y., “Intergenarational education transmission: Neighborhooh Quality 

and/or Parent’s Involvement”, Institut for the Study of Labor, Bonn, 2007 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

21 

TEORIA DEZVOLTĂRII RAȚIONAMENTULUI MORAL 

CIUPERCĂ LARISA 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ,, D.P.PERPESSICUS’’ BRĂILA 

 

Lawrence Kohlberg a explicat evoluția judecății morale bazată pe etapele dezvoltării cognitive a 

lui Piaget, definind-o ca fiind un proces cognitiv care ne permite să reflectăm asupra valorilor noastre, 

asumându-ne roluri, luând perspectivă și având capacitatea de a ne pune în locul celuilalt. pentru a rezolva 

conflictele și dilemele care apar pe parcursul vieții noastre. 

Teoria stadială a raționamentului moral constituie o adaptare a unei teorii psihologice inițial 

concepute de psihologul elvețian Jean Piaget, Kohlberg  susținând că logica și moralitatea se dezvoltă prin 

stadii constructive. Dezvoltând munca lui Piaget, Kohlberg a stabilit că procesul de dezvoltare morală 

privește în principal justiția, și că el continuă de-a lungul întregii vieți a omului. 

 Piaget a fost interesat şi de modul în care copii elaborează raţionamente în probleme de ordin 

moral, subiect care îi fascinează în continuare pe cercetători. Unele schimbări fundamentale în 

raţionamentul moral par să coincidă cu momentul adolescenţei sau mai precis, cu apariţia gândirii formale.  

Kohlberg a fost primul care a introdus o metodă de evaluare a raţionamentului moral, prezentând 

subiectului o serie de dileme sub forma unui şir de povestiri, fiecare punând o problemă morală specifică. 

Poate cea mai cunoscută este “dilema lui Heinz”:  

Undeva în Europa, o femeie suferea de o formă rară de cancer, fiind pe moarte. Nu exista decât un singur 

medicament care putea să o salveze, o formă de radiu, descoperită de un farmacist din acelaşi oraş. Acesta 

îl vindea cu un preţ de 10 ori mai mare decât costul de fabricaţie, cerând 2000$ deşi el a cheltuit doar 

200$ pentru a-l produce. Heinz, soţul femeii bolnave, a încercat să strângă această sumă, dar nu a reuşit 

să adune decât 1000$. El i-a cerut farmacistului să reducă preţul la jumătate sau să-l amâne cu plata 

restului, pentru că soţia lui era pe moarte. Farmacistul îl refuză. Disperat, Heinz a spart într-o noapte 

farmacia şi a furat medicamentul.  

După prezentarea acestei povestiri, copilului i se pun o serie de întrebări: Heinz a procedat oare bine atunci 

când a furat medicamentul ? Ce s-ar fi întâmplat dacă el nu şi-ar fi iubit soţia, sau dacă ar fi fost vorba 

despre un străin ? Ar fi trebuit el oare să facă acelaşi lucru?  

Pe baza răspunsurilor la asemenea dileme, Kohlberg a ajuns la concluzia că există trei nivele principale de 

raţionament moral, fiecare având două substadii: 

 NIVELUL 1. MORALA PRECONVENŢIONALĂ  

Stadiul 1: Orientare către pedeapsă şi supunere. Copilul decide ceea ce este rău pe baza acţiunilor 

pentru care este pedepsit. Supunerea este percepută ca o valoare în sine, dar copilul se supune doar 

pentru că adultul are o putere mai mare.  

Stadiul 2: Relativismul instrumental. Copilul se supune regulilor care sunt în interesul său imediat. 

Ceea ce produce consecinţe plăcute este în mod necesar bine. Ceea ce este bine este şi drept: un schimb 

echitabil, un târg.  

 

NIVELUL 2. MORALA CONVENŢIONALĂ  
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Stadiul 3: Concordanţă interpersonală. Familia sau grupul restrâns din care face parte copilul devin 

importante. Acţiunile morale sunt cele care corespund aşteptărilor altora. A fi bun este important în sine, 

iar copilul valorizează încrederea, loialitatea, respectul, recunoştinţa şi păstrarea bunelor relaţii.  

Stadiul 4. Conştiinţa sistemului social: legea şi ordinea. Se observă o deplasare a preocupărilor centrate 

pe familie şi grupul restrâns al copilului spre o societate mai largă. Bine înseamnă să-ţi faci datoria. 

Legile trebuiesc respectate cu excepţia cazurilor extreme. Este bine să contribui la ajutarea societăţii.  

 

NIVELUL 3. PRINCIPII MORALE SAU MORALA POSTCONVENŢIONALĂ  

 

Stadiul 5: Contract social şi drepturi individuale. Acţiunea trebuie să tindă spre “cât mai bine pentru cât 

mai mulţi”. Adolescentul sau adultul ştie că există mai multe puncte de vedere şi că valorile sunt relative. 

Legile şi regulile trebuiesc respectate pentru a păstra ordinea socială dar ele pot fi modificate. Totuşi 

unele valori sunt absolute, cum ar fi importanţa vieţii umane şi libertatea fiecărui individ, ele trebuind 

să fie apărate cu orice preţ.  

Stadiul 6: Principii etice universale. Adultul îşi dezvoltă principii etice liber alese pentru a stabili ce este 

bine şi se conformează acestora. Întrucât legile urmează aceste principii ele trebuiesc respectate. Atunci 

însă când apare o contradicţie între lege şi conştiinţă, conştiinţa este cea care predomină. În acest stadiu, 

principiile etice cărora li se supune individul fac parte dintr-un sistem de valori şi principii clare, 

integrate, bine cântărite şi respectate cu stricteţe.  

La nivelul 1, cel al moralei preconvenţionale, judecăţile copilului (sau adolescentului, iar uneori 

chiar ale adultului) se bazează pe sursele de autoritate din mediul său imediat, cele care îi sunt fizic 

superioare, de obicei părinţii. La fel cum descrierea altor persoane la această vârstă se face în cea mai mare 

parte pe baza unor criterii externe, criteriile pe care le foloseşte pentru a distinge binele de rău sunt de 

asemenea mai degrabă externe decât interne. Mai precis, acestea sunt reprezentate de consecinţele acţiunilor 

proprii.  

În stadiul 1 al acestui nivel, orientarea către pedeapsă şi supunere, copilul se bazează pe 

consecinţele fizice ale unei acţiuni pentru a judeca dacă ceea ce face este bine sau rău. Dacă este pedepsit, 

atunci e rău, dacă nu este pedepsit, e bine. El se supune adulţilor pentru că aceştia sunt mai mari şi mai 

puternici decât el.  

În stadiul 2 al acestui nivel, relativismul instrumental, copilul se comportă după principiul: “trebuie 

făcut ceea ce aduce recompense şi evitat ceea ce aduce pedepse”. Referitor la acest stadiu se vorbeşte uneori 

despre hedonismul naiv. Dacă o acţiune este agreabilă sau determină un rezultat plăcut, ea este în mod 

inevitabil bună. Se observă deja un început de preocupare faţă de ceilalţi, dar numai în contextul în care din 

această preocupare pot fi extrase beneficii: “dacă tu mă ajuţi, şi eu te voi ajuta”. 

La nivelul 2, cel al moralei convenţionale, se observă o deplasare a judecăţii bazate pe consecinţele externe 

şi beneficiul personal spre judecăţi bazate pe reguli sau norme stabilite de grupul de apartenenţă, fie acesta 

familia, grupul de prieteni, biserica sau naţiunea. Copilul consideră că ceea ce grupul de referinţă defineşte 

a fi bine este bine şi va interioriza profund aceste norme.  

Stadiul 3 (primul stadiu al nivelului 2) este cel al concordanţei interpersonale (numit uneori stadiul băiat 

bun / fată bună) Copii ajunşi în acest stadiu cred că un comportament bun este acela care le place celorlalţi. 

Ei valorizează loialitatea, încrederea, respectul, recunoştinţa. 
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Acest al treilea stadiu se caracterizează şi prin faptul că încep să apar judecăţi referitoare nu doar 

la acte ci şi la intenţii. Dacă cineva comite un act condamnabil fără a o face în mod intenţionat sau 

considerând că procedează corect, fapta sa este mai puţin gravă decât dacă ar făcut-o în mod deliberat.  

În stadiul 4 (al doilea stadiu al moralei convenţionale), copilul se orientează spre un grup social 

lărgit pentru a-şi edifica normele. Kohlberg vorbeşte despre stadiul conştiinţei sistemului social ( legea şi 

ordinea), ţinând seama de preocuparea manifestată de copil de a-şi face datoria, respectând regulile şi legile. 

Copilul acordă mai puţină importanţă asentimentului celorlalţi, punând mai degrabă accentul pe aderarea 

la un sistem complex de reglare socială.  

Tranziţia spre nivelul al 3-lea, cel al principiilor morale (denumit şi al moralei postconvenţionale) 

este marcată de numeroase schimbări, dintre care cea mai remarcabilă este deplasarea sursei de autoritate. 

La primul nivel, copilul vede autoritatea ca provenind doar din exterior. La al doilea nivel, judecăţile sau 

regulile provenite din exterior se interiorizează, fără a fi însă puse în discuţie sau analizate. La al treilea 

nivel apare un nou tip de autoritate, care implică alegeri individuale şi judecăţi personale fondate pe 

principii alese liber de individ.  

În stadiul al 5-lea, denumit de Kohlberg orientarea spre contractul social şi drepturile individuale, se 

observă debutul edificării principiilor morale proprii. Regulile şi legile nu sunt percepute a fi inutile, ele 

sunt mijloace care permit asigurarea dreptăţii şi a echităţii. La acest nivel însă, oamenii sunt capabili să 

judece în ce moment regulile şi legile trebuiesc ignorate sau amendate. 

Kohlberg susţine că această secvenţă a raţionamentului moral este universală şi organizată ierarhic, 

la fel cum susţinea şi Piaget referitor la stadiile dezvoltării cognitive. Indivizii nu se pot “întoarce” ci doar 

evolua în sensul acestei progresii (dacă există o evoluţie). Kohlberg nu pretinde că toţi indivizii evoluează 

trecând prin cele şase stadii şi nici că fiecare stadiu ar corespunde unei anumite vârste; el insistă însă pe 

caracterul universal al secvenţei, al ordinii. 

Stadiile de dezvoltare morală ale lui Kohlberg se bazează pe presupunerea că oamenii sunt în mod 

inerent comunicativi, capabil de rațiune, și posedă o dorință de a-i înțelege pe ceilalți și lumea din jurul lor. 

Etapele acestui model se referă la raționamentele calitative morale adoptate de către persoane fizice, și deci 

nu se traduce direct în laude sau învinovățiri la adresa acțiunilor sau caracterului vreunui individ. 

Argumentând că teoria lui măsoară raționamentul moral și nu anumite concluzii morale, Kohlberg insistă 

asupra faptului că  forma și structura argumentelor morale este independentă de conținutul acestor 

argumente. 

Critica teoriei lui Kohlberg. Teoria lui Kohlberg privind raţionamentul moral a fost una dintre 

cele mai stimulante în psihologia dezvoltării. Există peste 1000 de studii care au investigat sau verificat 

unele aspecte ale acestei teorii, fiind propuse şi unele teze concurente. Teoria iniţială a rezistat însă în 

mod remarcabil unui asemenea flux de cercetări şi comentarii. S-ar părea deci că există o stadialitate a 

dezvoltării raţionamentului moral, iar stadiile sunt universale 

Pe lângă faptul că eşantionul lui Kohlberg a fost constituit doar din băieţi, Carol Gilligan îi 

reproşează acestuia faptul că pune accentul pe dreptate şi echitate ca factori determinanţi ai 

raţionamentului moral. După Gilligan, ar exista două “orientări morale” distincte: dreptatea şi 

bunăvoinţa faţă de ceilalţi, fiecare având propria sa regulă fundamentală, fie această să nu te porţi cu 

altcineva în mod inechitabil (dreptatea), fie să nu laşi pe altcineva să sufere (bunăvoinţa). Atât băieţii 

cât şi fetele învaţă ambele principii însă, după Gilligan, fetele ar avea o predispoziţie spre empatie şi 

relaţii interpersonale, în timp ce băieţii ar avea mai curând tendinţa spre echitate şi dreptate. Pe baza 

acestei distincţii, cele două sexe ar percepe dilemele morale în manieră diferită. 
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Adaptarea copilului la colectivitate 

                                                                                                  Popescu Daniela 

                                                               Şcoala Gimnazială ,,Leonardo Da Vinci” 

      Uneori , copilul prezintă o adevărată aversiune pentru companie si colectivitate, iar la apariţia unei 

persoane străine se ascund în spatele mamei. 

      La aceşti copii închiderea în sine e caracteristică, vorbesc puţin, nu povestesc nimic din ceea ce trăiesc 

şi, atunci când sunt supăraţi aşteaptă sa fie singuri pentru a  plânge. În ciuda faptului că sunt rezervaţi, sunt 

apreciaţi de ceilalţi, care deseori le fac confidenţe, fiind consideraţi de încredere. 

      Adaptarea social a copilului reprezintă un proces de integrare activă în micro si macrocolectivitatea în 

care trăiesc, proces care se realizeayă treptat, la diferite niveluri ci o structura din ce în ce mai complexă. 

De la mediul familial la cel şcolar si apoi cel profesional, copilul suferă o serie de remodelări succesive, 

trebuind să renunţe la anumite obiceiuri si atitudini. 

      Adaptarea şcolara este în strânsă relaţie cu particularităţile psihice ale copilului. Înr-o altă abordare  în 

dificultăţile de adaptare şcolară, esentială este găsirea remediului constituţional, menit să echilibreze atât 

sfera fizică dar mai ales cea emoţională. Fiecare micuţ şcolar resimte mai mult sau mai putâşin intens 

nostalgia vacanţei de vară, nu de putine ori fiind marcat de lipsa temporară a ocrotirii familiale, de dorul de 

casă si de parinţi. Foarte emotivi, ei caută mereu compania si oscilează cu uşurinţă între râs si plâns, dorind 

sa fie mereu în centrul atenţiei.  

Uneori,iesirea din „cochilia” caminului parintesc si intrarea în colectivitate este suportată cu greutate.  

Foarte fragil în interiorul sau (lucru nu intotdeauna evident întrucât el este deseori mai retras), are mereu 

nevoie de ocrotire si căldura sufletească. Chiar daca şcoala nu este pentru el prima colectivitate si a fost 

mai intâi la grădiniţă, copilul va suferi la intrarea în şcoala, caci intră într-o altă colectivitate, iar pe el 

schimbarea il sperie si il dezorientează. El nu caută cu orice preţ compania si va prefera să stea deoparte, 

cu cei câţiva prieteni buni pe care îi are sau chiar singur, decât să se amestece cu ceilalti.  

       Inadaptarea şcolara,considerată ca formă de inadaptare socială,creeaza premisele unei integrări 

dificile,în etapele urmatoare ale existentei si se poate răsfrânge asupra « adultului de mâine ». Aceste 

probleme pot fi rezolvate complet atunci când există o colaborare între părinte si învăţător, caracteristicilor 

native sau dobândite ale copilului adresându-se modalităţi de abordare pedagogică diferenţiate, care să pună 

în valoare talentul fiecarui copil. La fel de importantă este existenţa unor relaţii armonioase în familie si la 

şcoală.  

      A. Ambianţa din familie influenţează adaptarea şcolară ?  

         Şcolarul mic are o personalitate în evoluţie. Adaptarea sa şcolara rezultă din felul în care se ajustează 

caracteristicile si trăsăturile sale de personalitate la exigenşele şcolare din ce în ce mai mari. Pregătirea 

pentru o integrare şcolara reusită, începe încă din familie, apoi continuă în gradiniţă (perioadă ce premerge 

celei şcolare). Intrat în şcoala, copilul este solicitat intens intelectual, invăţarea devenind tipul fundamental 

de activitate. El dobândeste o mai mare stabilitate si un echilibru al vieţii afective.    Atitudinea faţă de 

şcoala, felul relaţionării cu ceilalti, depind de "experienţa de viaţă" acumulată în familie. Dacă parinţii 

reusesc să menţină în familie o atmosfera caldă, securizantă si isi manifestă autoritatea într-un mod 

echilibrat, acest fapt va avea rezonanţe pozitive în adaptarea propriu-zisă (copilul are o stima de sine înalta, 

e încrezator în sine, responsabil). Copilul are nevoie de o ambianţă caldă, dar si de supunere, de reguli 
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cărora să se conformeze, stabilite în acord cu parinţii. "Cumpătarea e masura tuturor lucrurilor", o dozare 

optimă a căldurii afective si autoritătii parinteşti fiind premisele unei bune adaptări a copilului. Invers, 

excesele în exercitarea autorităţii (un control excesiv sau insuficient), determina dificultăti în adaptarea 

copilului.  

        

        Ce se întâmplă dacă atmosfera din familie este ostilă ?  

 

           Părintele ostil si autoritar, creeaza copilului o supunere forţata, pasiv-agresivă. Copilul traieşte în 

tensiune si se simte respins, nefericit, nu se simte liber, este mai puţin prietenos si spontan,se simte inferior 

si va dezvolta teamă de adulti, suspiciune în legătură cu motivele si comportamentele altora, va avea 

tendinţa să se autopedepsească si sa aibă dificultăţi de relaţionare,va avea mari probleme de maturizare.  

         Părintele ostil si cu control insuficient asupra copilului (genul de părinte ce spune frecvent "l-am 

scăpat din mâna"), încurajează la acesta din urma impulsivitatea şi conduitele dezordonate (cazul familiilor 

delicvenţilor juvenili)., copiii sunt mediocri, inadaptaţi la cerinţele şcolare.  

            Relaţiile din familie (dintre parinti si copii si dintre parinti) au consecinţe în privinţa formării 

personalităţii copilului. Tensiunile, certurile din familie sunt traumatizante pentru copil. Trăind repetat si 

intens în aceste tensiuni, nevoia de securitate a copilului nu este satisfacută, iar personalitatea copilului se 

va cristaliza dizarmonic, fapt ce ii afectează evoluţia sa şcolara. Suferinţa morală a copilului se reflectă în 

conduita şcolară, determinănd apatie, dezinteres faţă de învţăţătură, chiar respingere faţă de şcoala sau 

ostilitate. Şi chiar dacă  parinţii nu divorţeaza, ambianţa tensionată si nesigură are consecinte negative 

asupra performanţelor şcolare.  

            Climatul afectiv joacă un rol considerabil pentru elevii emotivi, tulburările afective asociindu-se cu 

dificultăţi de adaptare. Ambianţa familială este hotărâtoare pentru modul în care copilul işi fundamentează 

concepţia generală despre lume si viaţă si pentru formarea personalităţii sale. Modul de a fi al părinţilor, 

felul lor de a gândi, de a-si exprima trăirile, va servi drept prim model pentru copil. Dacă parinţii sunt 

capabili sa-ţi pastreze calmul si încrederea în situaţii problematice, si copilul va fi capabil de autocontrol. 

Parintele comunicativ, afectuos, deschis îl va stimula pe copil sa se deschidă si să comunice la rândul său. 

Atâţia părinţi se plâng ca proprii copii nu comunică cu ei, că au rezerve si reţineri. De cele mai multe ori, 

realitatea este ca nu i-au învăţat să comunice, având ei inşişi destule dificultăţi, rezerve si inhibiţii în 

comunicare.  

         Pentru părinţii ce işi critică distructiv copiii în mod repetat si îi devalorizează, riscul este acela ca 

aceştia din urma să acorde credibilitate criticilor si să le asimileze. De exemplu, copilul poate gândi: "Dacă  

tata zice că sunt prost, înseamna ca aşa este". Copilul suferă si fiecare critică, fiecare eşec ii întăreste 

convingerea ca ceva nu este în regulă cu el, că este inferior celorlalti. Nu e de mirare ca astfel devine nesigur 

si se subapreciaza, iar comportamentul lui este un raspuns al propriilor convingeri deformate: se comporta 

ca un "prost", convins fiind că asa este.  

         Aprobarea si valorizarea parinţilor sunt pentru copil confirmări ale propriei valori și în funcție de 

acestea, copilul se va aprecia sau subaprecia.  

      In concluzie, constelaţia familială prin reţeaua ei de relatii si sistemul de valori, influenţează 

adaptarea şcolară, ca atare trebuie să fim foarte atenţi la modul în care ne comportăm cu copiii 

pentru că le determinăm evoluţia în viaţă.  
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Valenţe psihopedagogice ale strategiilor didactice interactive 

-Studiu de specialitate- 

                                                        Suciu Cristina 

 Colegiul Naţional “George  Coşbuc” Năsăud 

 

  Lumea contemporană  aduce în prim plan o serie de provocări sociale, istorice sau culturale 

proprii unei umanităţi care se confruntă cu implementarea unui deziderat al uniunii şi globalizării. Scopul 

reformei curriculare îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării, prin dezvoltarea unei 

motivaţii intrinseci a elevului pentru studiu şi fundamentarea unui învăţământ atractiv, interesant, ancorat în 

realitatea cotidiană şi în nevoile societăţii actuale. 

Strategiile didactice tradiţionale se dovedesc insuficiente pentru a contribui la atingerea dezideratele 

unui curriculum integrat, deoarece nu sunt axate pe elementele definitorii ale învăţământului interactiv, 

integrat, cu valenţe transdisciplinare. Elementele cheie ale noii viziuni sunt interacţiunea şi activizarea, care 

produc modificări la toate palierele demersului instructiv-educativ: √  învăţarea interactivă 

                 √  predarea activizantă  

                √ evaluarea formativă şi formatoare. 

Instrumentul necesar transformării este reprezentat de metoda didactică. Este nevoie de tehnici, 

procedee şi strategii eficiente de activizare, mobilizare şi stimulare a implicării elevului în activitatea didactică, 

de aceea se promovează la scară largă strategiile didactice interactive, de intercunoaştere, munca pe grupe, 

predarea în echipă (team teaching), cele mai cunoscute metode fiind: blazonul, bingo sau petalele metode 

activizante, gen gândiţi/lucraţi în perechi, unul stă, ceilalţi circulă, precum şi gruparea elevilor în funcţie de 

atitudinea faţă de o problemă, dezbaterea, discuţia tip seminar, masa rotundă, brainstorming, turul galeriei, 

mozaicul sau horoscopul, Starbursting sau metoda exploziei solare, metoda pălăriilor gânditoare, metoda 

Frisco, Philips 6/6, studiul de caz. Cunoştinţele, priceperile şi deprinderile se exersează prin metode precum 

diagrama cauzelor şi a efectului, tehnica lotus. Evaluarea interactivă se realizează prin portofolii, cvintet, hărţi 

conceptuale etc.. O însemnătate aparte trebuie acordată strategiilor se exersare a inteligenţei emoţionale sau a 

Instrumentele pentru e-learning, deoarece Internetul nu reprezintă un duşman al profesorului, un ghimpe care 

diminuează plăcerea lecturii, ci un real aliat al profesorului modern, care utilizează avantajele tehnologizării 

învăţământului. Strategiile didactice interactive şi proactive prefigurate în didacticile moderne se dovedesc 

foarte utile în implementarea curriculumului integrat. Aceste strategii didactice implică munca în echipă a 

elevilor, organizaţi pe microgrupuri şi interacţionând în permanenţă. Se bazează pe sprijinul reciproc în căutare-

învăţare, stimulând participările fiecărui individ, o implicare complexă, cognitivă, afectivă, volitivă şi socială. 

Interiorizarea informaţiei şi transformarea ei în bun propriu reprezintă cheia unei învăţări eficiente, durabile 

care să permită, mai apoi, realizarea transferului inter şi transdisciplinar, atât la nivelul cunoştinţelor, 

competenţelor, cât şi al strategiilor utilizare în procesarea acestor informaţii. Metodele de dezvoltare a gândirii 

critice abordate în activităţile cu caracter integrat contribuie la dezvoltarea spiritului critic şi analitic, oferind 

elevului posibilitatea de a ieşi din tiparele tradiţionale, de a stabili conexiuni inedite cu celelalte discipline. 

stimulează capacitatea de explorare, de analiză, interpretare, condiţie sinequanon a unei învăţări eficiente. 

Implementarea strategiilor didactice interactive şi proactive oferă ocazii benefice pentru organizarea 

unei învăţări plăcute, atractive, temeinice, cu un pronunţat caracter practic-aplicativ şi cu implicaţii solide 

în formarea personalităţii elevului. Activizarea atrage după sine fundamentarea abilităţilor de comunicare, 

stimulează interrelaţionările din actul didactic şi o mai bună relaţie elev-cadru didactic. 

Această categorie de strategii didactice este eminamente necesară, deoarece marchează trecerea de la 

învăţarea competitivă, care solicita stabilirea unei ierarhii între elevi, la învăţarea prin cooperare. Nu se mai 
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încurajează competiţia tocmai pentru că noua paradigmă educaţională promovează dialogul, cooperarea şi într-

ajutorarea. Competiţia devine distructivă pentru armonia climatului colegial, atunci când constituie singurul 

scop al învăţării. Metodele interactive de grup determină şi stimulează munca cooperativă, favorizează 

dezvoltarea gândirii critice, creativitatea sau metacogniţia, contribuie la perfecţionarea tehnicilor de 

comunicare. Creativitatea şi activismul elevului trebuie neapărat stimulate, ele devenind elementele cheie ale 

unei învăţări interactiv-creative.  

Strategiile didactice interactive au rol motivaţional, stimulează dezvoltarea motivaţiei instrinseci, 

sporesc eficienţa învăţării, deoarece ele urmăresc nu numai formarea competenţelor intelectuale, ci şi a celor 

afectiv-atitudinale, acţionale sau psihomotorii. De asemenea, interacţiunea favorizează organizarea unui demers 

didactic personalizat, adesea chiar individualizat, pliindu-se astfel, mult mai bine, pe necesităţile şi espectanţele 

fiecărui elev în parte. O astfel de organizare didactică dezvoltă încrederea în forţele proprii, promovează o 

atitudine pozitivă, o imagine se sine solidă, încurajând respectul reciproc şi toleranţa. Se cultivă tehnici amiabile 

de aplanare a eventualelor conflicte, tocmai prin cultivarea toleranţei şi respectului reciproc. Prin metodele 

interactive de grup, copiii îşi exersează capacitatea de a selecta, combina, învăţa lucruri de care vor avea nevoie 

în viaţa de şcolar şi de adult. Efortul elevilor trebuie să fie unul intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de 

cunoaştere, de abordare a altor demersuri decât cele clasice, se dezvoltă gândirea democratică, se exersează 

mecanismele gândirii critice, se aduc argumente, se stimulează realizarea conexiunilor între informaţii şi 

exersarea competenţelor transversale, prin eficienta apropiere a şcolii de real şi social. Principalele avantaje 

ale utilizării strategiilor didactice interactive şi proactive pot fi sintetizate şi reprezentate grafic astfel: 

 
 

Învăţarea trebuie să fie în permanenţă ancorată cerinţelor sociale şi profesionale, care sunt  într-o 

continuă schimbare, deoarece dinamica socială transformă de la an la an cerinţele pieţii muncii în care viitorul 

absolvent trebuie să se încadreze. Şcoala trebuie ancorată în cerinţele socialului, tocmai pentru a risipi 

prăpastia care se instalează între cunoştinţele acumulate în şcoală şi cele care trebuie deţinute la locul de 

muncă.implementarea la scară largă a curriculumului integrat  are în vedere depăşirea frontierelor dintre 
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discipline, atât la nivelul savoir-ului, adică al interrelaţionărilor dintre cunoştinţe, cât şi al savoir-faire, al 

competenţelor şi abilităţilor dezvoltate, denumite generic competenţe transversale. Tocmai datorită 

caracterului transferabil, aceste competenţe, deşi s-au format în cadrul unei discipline, nu ţin de un anumit 

domeniu de activitate, ci sunt exersate în contexte variate, şcolare şi extraşcolare. Extensia de la contextele 

organizare în cadrul şcolii la contexte situaţionale mult mai ample derivă din direcţia necesităţii de ancorare a 

învăţării în real şi social, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor viitorilor absolvenţi. Rolul acestor 

competenţe transversale este de a facilita integrarea socio-profesională a viitorului absolvent, care reprezintă 

miza întregului sistem de învăţământ, iar implementarea viziunii integrate aduce beneficii majore în realizarea 

acestui deziderat prin aprofundarea caracterului practic-utilitar al învăţării şi prin permanenta ancorare a 

învăţării în real şi social, posibilă prin transferabilitatea competenţelor în contexte situaţionale şi existenţiale 

variate, dincolo de zidurile şcolii.  
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Consideraţii generale privind vici militares      
 

                                                                                                      Suciu Mircea 

                                                                            Colegiul Naţional George Coşbuc - Năsăud 

 

 

Vici militares sunt numite “Kastellvici” în literatura germană şi “Military Vici” în literatura 

engleză. Termenul este diferit de latinescul vicus care desemnează un sat sau cartier al unui oraş. D. 

Benea consideră vici-le militare acele comunităţi de cetăţeni romani protejaţi de castru (lângă care 

fiinţează) şi de administraţia romană; aceste comunităţi trebuiau să asigure raporturi economice ferme 

care să înlesnească integrarea lor în sistemul economic roman (Benea 2003, 170). După părerea lui 

Sommer, aşezările de lângă castrele auxiliare se numesc vici militares, termenul vicus fiind folosit doar în 

sens administrativ (Sommer 1984, 4).  

Ca o definiţie generală, vicus-ul este o comunitate rurală romană dezvoltată în mediul civil 

sau în apropierea unui castellum; avea o organizare comunală, parţial autonomă, cu magistraţi proprii, cu 

fonduri şi pământuri proprii, delimitate de cele ale comunităţii vecine. Vici-le militare făceau parte dintr-o 

unitate administrativă mai mare, o comunitate urbană (civitas, municipium, coloniae), un teritoriu militar 

sau domeniu imperial, iar locuitorii lor depindeau de autorităţile unităţii administrative pe ale căror 

teritorii se aflau. Locuitorii vici-lor sunt cetăţeni romani sau localnici.    

 Procesul de formare al vici-ilor militari (aşezări dependente de armată) se numeşte colonizare 

militară; acest proces este dirijat în teritoriu de către Statul roman. Fără castru nu există vicus militar. De 

regulă, la fel ca şi castrul, vicus-ul se ridică pe un teren nelocuit anterior de populaţia băştinaşă. Imediat 

după construirea castrului pentru unitatea militară, se stabileşte şi o comunitate umană venită din fostul 

sediu de garnizoană al trupei (Benea  2003, 15). Un vicus militar se stabileşte mai mult sau mai puţin în 

paralel cu aşezarea garnizoanei în noul fort (puţin probabil chiar în acelaşi an). Dovezi privind apariţia 

vici-ilor militari imediat după construirea castrului găsim la un edict din anul 202 p.Chr. şi la Pizos 

(Thracia); în ultima localitate, după ce sunt construite un emporion şi praetorium, 173 de persoane sunt 

“convinse” să emigreze aici; totodată, acestea sunt şi dovezi care privesc suportul oficial acordat de Statul 

roman în ridicarea vici-lor militari (Sommer 1984, 15).   

Aceste aşezări semiurbane constituie cel mai important element în geneza urba-nismului în 

cadrul unei provincii romane; ele sunt cel mai des ridicate la rang de municipia datorită planului 

urbanistic (străzi, apeducte), vieţii economice (vici-ile militare au caracter meşteşugăresc-negustoresc care 

determină o piaţă de desfacere în provincii). Vici-ile militare au format osatura economică şi politică pe 

care s-a sprijinit ulterior întregul sistem administrativ provincial.  

Ţinând cont de faptul că fiinţarea unui vicus militar este determinată de existenţa castrului, 

vicus-ul depinde de administraţia militară a castrului; vici militares au în frunte unul sau doi magistraţi-

magistri (Benea 2003, 30). Festus menţionează întâlnirea anuală a magistri vici (deci vici-le militare au 

organism administrativ). Isidor (Etymologiae XV, 2) aminteşte faptul că vici-ile sunt locuite de oameni 

obişnuiţi şi că îşi au numele de la tipul aşezării în sine (are străzi dar nu are ziduri). Ulpian (Digeste 50, 1, 

30) spune la rândul său că locuitorii vici-lor sunt locuitori ai res publica (de care aparţine vicus-ul). O 

autoritate superioară pentru vici-le militare ar putea fi chiar garnizoana. Sommer vorbeşte despre o 

autoritate militară pentru că vicus-ul se află pe teritoriul garnizoanei (dacă un asemenea teritoriu există); 

acest teritoriu (prata sau territorium) se află sub influenţa militarilor, însă nu le aparţine (ei nu au aparat 

administrativ). Ager publicus este limitat la teritoriul pe care sunt construite instalaţiile militare (băi, 

mansio) (Sommer 1984, 14-15). Imediat după aşezarea primilor vicani, “managementul” vicus-ului 
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militar se află în mâinile acelor consistentes (JRS 1957, 47). Ofiţerii executivi ai vici-lor erau magistri vici 

sau curatores vicanorum. Aceşti curatores strângeau rentele, închiriau pământul în vicus (armata nu avea 

aparat administrativ pentru aşa ceva). Oricum, pământul se obţinea prin rentă (chirie). Militarii nu pot da 

pământ prin închiriere pentru că nu ei au construit vicus-ul (reţeaua stradală neregulată din vicus este 

diferită de cea din castru) (Sommer 1984, 22-24). Deci putem vorbi despre o administraţie independentă a 

vicus-ului militar. 

În organizarea vici-lor militari există un plan prestabilit, dar diferit de un plan urban. Lotul de 

pământ aferent vicus-ului, aflat în imediata apropiere a castrului, este scos din ager publicus, concomitent 

cu cel pentru construirea castrului (Benea 2003, 125). Cum militarii nu au organizat vicus-ul ei nu pot fi 

res publica. Res publica faţă de care răspundeau vici era probabil o civitates de rang superior. Influenţa 

militară în vicus se rezumă la „consultanţă”. Nu există dovezi că militarii deţineau pământ în vicus; totuşi, 

fiind aşezat pe ager publicus, locuitorii lui probabil plăteau rentă individuală sau colectivă. Existenţa unor 

altare ridicate prin D(ecreto) VICA(norum) ne face să înţelegem că, de facto, un vicus militar reprezintă o 

aşezare independentă, condusă de curatores şi subordonată unui civitas. 

Vicus-urile militare sunt amplasate de-a lungul drumurilor, care duc sau ies din castru. 

Majoritatea lor sunt poziţionate în extensia viae-i praetoria, ca de altfel şi majoritatea băilor. În general, 

via decumana este evitată. Cele două extensii ale viae-i principalis formează şi ele locuri preferate pentru 

vici. Totuşi, Caesar (De bello Gallico VI, 37) spune că mercatores trebuie să stea în faţa porţii decumana 

(deci în loc sigur).  

Pe teren situaţia este diferită, existând în partea dinspre vicus fortificaţii mai slabe, pentru o 

mai bună proximitate. Deci, vicus-ul se află în imediata apropiere a castrului. Uneori şanţurile castrului 

sunt înlocuite cu case din vicus (Sommer 1984, 44). Numărul şanţurilor este mai redus în partea unde este 

situat vicus-ul militar: în gândirea sistemului defensiv al castrului se ia în considerare şi viitorul vicus. 

Totuşi, detaliile aşezării aparţin locuitorilor vicus-ului (vicani consistentes) conduşi de curatores sau 

magistri vicanorum (Sommer 1984, 53). 

Centrul unei asemenea aşezări vicane este fixat în jurul unei pieţe sau a unui for. Iniţial, în 

vicus sunt ridicate un singur şir de case amplasate de o parte şi de alta a drumului principal de acces 

înspre castru (Benea 2003, 15). Aşezarea pe teren a vici-lor militari depinde de locuitpri (vicani 

consistentes), deci nu o să întâlnim insulae, ca în castru. Avem totuşi reţea stradală. Există şi vici sub 

formă de panglică. Unul sau mai multe drumuri înspre fort formează axa principală a vicus-ului (Sommer 

1984, 45-46). 

Vicus-urile militare sunt în primul rând comunităţi de limbă latină. În ele locuiesc familiile 

soldaţilor din castru, veterani, meşteşugari, negustori, în general oameni legaţi prin activitatea cotidiană 

de armată (Benea 2003, 7). Indiferent că sunt cetăţeni romani sau peregrini, vicani (ce însoţesc trupa din 

sediul de garnizoană precedent) sunt cunoscători de limbă latină şi propagatori ai civilizaţiei romane. Dio 

Casius (LVI, 20, 2-5), referindu-se la legiuni, aminteşte faptul că existau oameni care urmau trupa în 

timpul unei campanii. Evident că sunt atraşi de plata regulată a soldaţilor. În cazul castrelor auxiliare, 

numărul mai mic de soldaţi şi solda evident mai redusă putea totuşi atrage suficienţi oameni care să 

urmeze trupa în noua garnizoană (Sommer 1984, 7).  

Componenta etnică a unui vicus militar, deşi purta amprenta etnică a fostului sediu de 

reşedinţă, era formată din veterani şi cetăţeni romani. Astfel, fiecare vicus avea un nucleu de veterani et 

cives Romani consistentes (aceştia formau elita politică a unui vicus militar). Ei reprezintă totodată veriga 

de legătură a administraţiei centrale a provinciei în teritoriu. Veterani et cives Romani consistentes sunt 

comunităţi organizate după model corporativ, cu  sedii, depozite, scholae, având structuri de conducere 
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proprii: curator cives Romani sau magister, quaestor. Cives Romani consistentes, stabiliţi în vicus militar, 

reprezintă principala categorie socială din aşezările vicane (au acces la magistraturile locale) (Benea 

2003,169-173).  

Sommer stabileşte aproximativ şase categorii sociale existente într-un vicus militar. Prima 

categorie o reprezintă soldaţii; aceştia pot rezida efectiv în vicus nu mai devreme de 197 p.Chr., când 

Septimius Severus acordă soldaţilor dreptul de a locui cu soţiile lor (Herodian 3, 8, 4-5). Veteranii, 

disciplinaţi şi fideli Imperiului Roman, deşi nu reprezintă majoritatea într-un vicus au rol important în 

ierarhia locală (formează elita din care sunt aleşi magistraţii). Soţiile şi relationes soldaţilor locuiesc în 

vicus pentru că soldaţii nu au voie să-şi aducă soţiile în castru; această categorie socială formează 

majoritatea într-un vicus. Sclavii şi liberţii au şi ei rol destul de important într-un vicus militar; evident 

este vorba despre cei care locuiesc în vicus şi nu de cei care aparţin comandantului garnizoanei. Penultima 

categorie socială enumerată de Sommer este reprezentată de lixae şi mercatores, catalogaţi drept 

comercianţi. La Sallustius (De Bello Iugurthino, 44,5; 45, 2, apud Sommer 1988, 490), mercatores vând 

provizii (vin şi mâncare) soldaţilor, iar lixae sunt brutari, actori. Lixae sunt consideraţi în opinia lui H. v. 

Petrikovits civili cu ocupaţii artistice (muzicieni, dansatori); P. Kneissl îi vede ca persoane ce procurau 

arme pentru armată (Benea 2003, 264). A şasea şi ultima categorie socială nominalizată de Sommer ca 

rezidentă într-un vicus militar, o reprezintă meşterii, preoţii (Sommer 1984, 30-32). 

Numărul locuitorilor unui vicus este apreciat în funcţie de numărul soldaţilor din castru. 

Sommer spune simplu că populaţia dintr-un vicus trebuie să fie mai mică decât aceea a castrului. Tot el 

remarcă dubla calitate a locuitorilor unui vicus: asigură cele necesare armatei (hrană, echipament) şi oferă 

posibilitatea întregirii efectivelor garnizoanei. Doina Benea consideră raportul dintre soldaţii castrului şi 

locuitorii vicus-ului militar de 1:2 (Benea 2003, 29, 36). 
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VOLUNTARI  ÎN  CENTRUL  BRONX  BACĂU 

Gora Nicoleta-Luminița 

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău 

În fiecare zi, dacă vrei, poți învăța ceva și poți oferi ajutorul necondiționat semenului tău. În 

septembrie 2017 fiul meu, Ștefan, în vârstă de 16 ani, mi-a vorbit despre activitățile Centrului Bronx din 

Bacău unde el este voluntar. Am descoperit că în activitățile Centrului mă pot implica și eu cu micuții mei 

de la grădiniță. Ceea ce m-a mișcat profund și m-a determinat să mă implic a fost Moto-ul acestei 

organizații: „Am văzut cum e să ai. Am simțit cum este să n-ai. Împreună, doar împreună, oferim un 

viitor!”. Astfel, am prezentat părinților preșcolarilor mei de la grupa mijlocie B de la GPP „Dumbrava 

minunată”, Bacău, invitația de a fi împreună voluntari în activitatea de Shoe box.  

Proiectul de voluntariat Shoe box inițiat de domnul Daniel Zodian, director al Centrului Bronx,  

este o campanie de Crăciun – se strâng cutii de pantof frumos învelite și umplute cu cadouri pe care 

ulterior voluntarii de la Bronx le distribuie persoanelor aflate în dificultate. Este bine ca eticheta pe care 

este scrisă vârsta și cui este adresat cadoul să fie la vedere. 

Surpriza plăcută în dimineața de vineri, 8 decembrie 2017, a fost adunarea mai multor cadouri 

decât numărul de Diplome de voluntar! A fost o emoție foarte puternică pentru copiii mei să afle că sunt 

copii și oameni în vârstă care de Crăciun nu primesc un dulce, o jucărie, o pereche de mănuși sau o 

îmbrățișare caldă… 

Da, sunt conștientă și convinsă că menirea mea de educatoare este și aceasta – de a-i 

responsabiliza și de a-i determina să se implice în soluționarea unor probleme, de a arăta că le pasă de 

problemele altora! 

În această perioadă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce 

mai mică, mai interdependentă şi mai egoistă. Voluntariatul reprezintă însă o modalitate prin care pot fi 

întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de binele făcut aproapelui. Persoanele pot să îşi 

exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor şi se pot stabili puncte de legătură între 

diferite culturi.  

Voluntariatul este esenţial în viaţa oricui  pentru că, dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, 

trebuie să contribuim la crearea ei! 

           Activitatea de voluntariat desfășurată cu copiii mei de la grădiniță a avut ca obiective:  

✓ Responsabilizarea şi implicarea copiilor în identificarea unor nevoi sociale, culturale sau 

educaţionale din comunitate, în găsirea de modalităţi de intervenţie. 

✓ Formarea unor deprinderi şi abilităţi de proiectare a activităţilor de voluntariat. 

✓ Cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală. 
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Prin specificul muncii noastre, îi învățăm pe copii să fie buni, să-i respecte pe cei din jur, să ajute, să 

trăiască în armonie unii cu alții. Și pentru a ne realiza scopul avem activități specifice, cuprinse în 

curriculum, conform particularităților de vârstă ale copiilor (povestiri, lecturi după imagini, prezentări 

PPT, jocuri de rol, convorbiri etc). Grație fiului meu,  am simțit că e nevoie să pun în practică tot ce am 

învățat la activități. Așa s-a născut ideea colaborării cu Bronx,  să facem și noi ceva altfel, să învățăm să 

dăruim. A fost o simplă acțiune de voluntariat, care a pornit din suflet și a alinat suferința altor suflete, cu 

un simplu gest de dăruire, dar deseori, antrenați în tot felul de treburi cotidiene, în rutina zilnică, uităm cât 

de important este  pentru sufletul nostru și al celor din jur, să  facem un bine, să ajutăm, să dăruim un 

zâmbet, să arătăm că ne pasă! 

           Acțiunea noastră a fost poate o picătură într-un ocean de nevoi, dar dacă știm că astfel reușim să 

alungăm măcar o parte din ele și să schimbăm în bine viața cuiva, asta ne motivează să perseverăm! Cu 

siguranță, vom reveni cu alte astfel de acțiuni în care copii, părinți, educatori, să fim parteneri în 

promovarea întrajutorării comunitare. 

Încă de la vârstă fragedă, copiii trebuie puși în diverse situații de viață, implicându-se activ în 

viața comunității din care fac parte. În acest fel, copiii se vor simți utili dezvoltându-și încrederea și 

stima de sine. Vor învăța cât de importantă este munca în echipă, dar și sprijinul celor din jur! 
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Importanța activității de voluntariat  

pentru educație și formare profesională 

Pavel Georgeta 

Școala Gimn.,,Alexandru Depărățeanu,,Roșiorii de Vede-Teleorman 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel 

local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și 

este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată 

în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să 

te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

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”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, 

de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă 

repet, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 
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Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 

incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari. 

Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am 

participat împreună cu un grup de elevi entuziaști din școala gimnazială, care s-au oferit voluntari pentru 

a-i ajuta pe copiii cu dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la 

început voluntarii au fost reticenți, chiar puțin speriați și emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au 

creat o punte de legătură cu aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și 

lucrând împreună cu ei, în final comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de 

laudă. La următoarele întâlniri, activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră 

directă, astfel că acești copii cu dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost 

mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând 

și experimentând lucruri noi. 

O altă activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține de data aceasta 

domeniului cultural, un domeniu total diferit de cel prezentat mai sus, activitate care s-a desfășurat după 

încheierea unui parteneriat între școala în care profesez și  Clubul Copiilor din municipiu. La inițiativa 

acestei unități, s-a creat, în urmă cu un an, un club de cultura si educatie pentru copiii cu vârste cuprinse 

între 7 și 12 ani, la care am participat în calitate de profesor voluntar împreună cu câteva colege. O dată 

pe lună, ne întâlneam cu copiii la acest club, unde realizam de fiecare dată activități ludice, practice și 

interesante, astfel că feed-back-ul copiilor era unul pozitiv mai tot timpul. Prin acțiunile clubului se 

încuraja participarea și implicarea tinerilor elevi la tot felul de activități ce țineau de cultură. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în 

societatea românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Ce stil de învățare am? 

Prof. Radu Denisa 

Școala Gimnazială Ulmi 

 

Fiecare dintre noi procesăm informațiile într-un mod propriu, folosindu-ne cu precădere de unul 

dintre analizatorii senzoriali de care dispunem. Acest fapt are implicații profunde și asupra modului în 

care învățăm, explicând de multe ori dificultățile resimțite în reținerea unor informații sau dimpotrivă, 

ușurința în achiziționarea altora.  

Determină-ți preferința către un anumit stil de învățare utilizând acest test. Completează fiecare 

propoziție încercuind A, B, sau C. Nu există un răspuns corect sau unul care să fie mai bun decât celelalte 

. Alege-l pe cel care te caracterizează. 

 

1. Învăț cel mai bine când: 

a. văd informația. 

b. aud informația. 

c. experimentez (pun în practică) informația. 

2. Îmi plac: 

a. imaginile și ilustrațiile. 

b. videoclipurile și poveștile istorisite de cei din jur. 

c. interacțiunile cu oamenii și mersul în excursii. 

3. Pentru a ma relaxa, îmi place să: 

a. citesc. 

b. ascult muzică. 

c. fac sport sau să grădinăresc.  

4. Tind să fiu: 

a. gânditor. 

b. vorbăreț. 

c. activ, dinamic. 

5. Pentru a-mi aminti un număr de telefon: 

a. îl scriu de câteva ori. 

b. îl spun cu voce tare de câteva ori. 

c. îl notez pe orice am la îndemână.  

6. La oră, învăț cel mai bine când: 

a. am un manual bun, ajutoare vizuale (planșe, ilustrații) și informații scrise. 

b. profesorul spune lucruri clare și interesante. 

c. sunt implicat în anumite activități.  

7. Când învăț pentru un test: 

a. Îmi citesc notițele și scriu un rezumat. 

b. Îmi citesc cursurile cu voce tare și spun informațiile memorate. 

c. Îmi place să studiez în grup și să utilizez tabele.  

8. Am: 

a. un simț estetic dezvoltat și sunt foarte atent la detaliile vizuale. 

b. o plăcere deosebită să spun glume și să povestesc. 

c. o plăcere deosebită să construiesc lucruri și să fiu activ. 
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9. Îmi plănuiesc săptămâna viitoare: 

a. făcând o lista și ținând un calendar detaliat. 

b. vorbind despre asta cu cineva. 

c. concepând un calendar pe calculator. 

10. Când mă pregătesc pentru un test la matematică: 

a. scriu formulele pe fișe sau utilizez imagini. 

b. memorez formulele vorbind cu voce   

c. utilizez cuburi, lego sau modele tridimensionale.  

11. Adesea: 

a. îmi amintesc chipurile, dar nu numele. 

b. îmi amintesc numele, dar nu chipurile. 

c. îmi amintesc evenimentele, dar nu numele sau chipurile. 

12. Memorez cel mai bine când: 

a. citesc informațiile și mă folosesc de imagini. 

b. ascult informațiile și folosesc cuvinte care rimează . 

c. încerc să fac lucrurile după principiul "încercare și eroare".  

13. Când îndrum pe cineva spre o adresă, spun ceva de genul: 

a. "Mergeți la dreapta, ajungeți la blocul galben, apoi o luați la stânga până   vedeți un stejar 

mare. Aveți clară imaginea?" 

b. "Mergeți la dreapta, treceți de 3 blocuri, apoi la stânga până la cabinetul psihologic. OK? 

Ați prins ce am spus?" 

c. "Urmați-ma!," dupa ce i-am arătat direcția prin gesturi.  

14. Când merg printr-un oraș nou, prefer: 

a. să iau o hartă și să găsesc singur drumul. 

b. să mă opresc și să întreb pe cineva. 

c. să mă plimb prin zonă și să-mi dau seama de unul singur.  

Rezolvare: 

Total răspunsuri a:  

Total răspunsuri b: 

Total răspunsuri c: 

  Dacă cele mai multe răspunsuri au fost "a", atunci ești un vizual. 

  Dacă cele mai multe răspunsuri au fost "b", atunci ești un auditiv. 

  Dacă cele mai multe răspunsuri au fost "c", atunci ești un kinestezic. 
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Cum trebuie să învăț în funcție de stilul meu de învățare? 

Stil vizual Stil auditiv Stil kinestezic 

- subliniez ideile principale,  

cuvintele, formulele 

matematice cu diferite culori; 

- ofer un timp suficient pentru 

vizualizarea  graficelor, 

tabelelor și imaginilor; 

- utilizez instrumente de 

studio : harți, tabele, , grafice; 

- transcriu informația; 

- vizualizez informația scrisă. 

- explic noile informații 

, exprim verbal ideile; 

- citesc cu voce tare; 

- învăț cu tutori sau 

într-un grup în care pot 

să adreseze întrebări, să 

ofer răspunsuri, să 

exprim modul de 

înțelegere a informației 

orale. 

- mânuiesc obiectele care trebuie învățate; 

- aranjez tabelele și  diagramele într-o 

ordine corectă; 

- utilizez unele mișcări, dramatizări, dans, 

pantomime sau jocuri de rol pentru a-mi 

dezvolta memoria de lungă durată; 

- vorbesc  și mă plimb în timpul repetării 

cunoștințelor; 

- învăț prin aplicarea în practică a 

cunoștințelor învățate. 
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EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC ACTUAL 
 Gherase Valentina 

Şcoala Gimnazială Nr.39,,Nicolae Tonitza” Constanţa 

  

                       Cu toții știm că educaţia este importantă, deosebit de importantă. Probleme apar însă atunci 

când se uită că educaţia este un domeniu complex şi complicat, cu o infinitate de variabile. Împreună 

suntem martorii şi actorii educaţiei, dar numai unii dintre noi devenim profesionişti  în acest domeniu. 

Pentru toţi însă, educaţia se învaţă. Înveţi să înveţi. Te educi ca să educi. Ca părinţi, de multe ori simţim 

nevoia să fim informaţi şi sprijiniţi pentru a ne creşte copiii mai bine. Profesionişti sau nu, toţi suntem 

implicaţi în procesul educaţiei şi este nevoie să identificăm schimbarea continuă a valorilor şi 

dimensiunile acesteia.  

                     Fiecare om are dreptul de a beneficia de sprijin pentru formarea şi integrarea lui socială şi 

individuală. Toţi copiii au dreptul, şi este firesc să fie participanţi, la o educaţie de calitate, eficientă şi 

permanentă. Putem sintetiza că educaţia pentru toţi se defineşte ca: 

• Educaţie de calitate  

• Eficenţă 

• Responsabilitate  

• Pluridisciplinaritate proces complex  

• Strategie de respectare a drepturilor  

• Evidenţiere a valorilor individuale umane  

                    Educaţia pentru toţi ne îndeamnă să gândim oarecum diferit faţă de modul tradiţional în care 

înţelegeam şi realizam formarea copiilor. Se porneşte de la ceea ce s-a acumulat până acum în campul 

teoretic şi practic educaţional,  şi, într-o viziune plurididisciplinară şi complexă, educaţia pentru toţi  

abordează actul formării tinerei generaţii dintr-o perspectivă nouă, a drepturilor individuale şi a valorii 

ficărui om. Educaţia pentru toţi  copiii este o cerinţă fermă şi clară a epocii noastre, determinată de 

nevoile acute ale timpului prezent. În filozofia lumii moderne, materializată în politici educaţionale 

internaţionale şi naţionale, se caută răspuns la întrebările fireşti care doresc să exemlpifice îngrijorarea 

faţă de viitorul lumii. Procesul educativ trebuie să se adreseze tuturor, şi să se concentreze pe soluţii 

rapide şi adecvate la adaptarea faţă de diversitatea şi unicitatea umană. Argumentul cel mai important în 

favoarea educaţiei pentru toţi este în chiar componenta diversă şi complexă a lumii moderne. Societatea 

se caracterizează prin diversitate şi unicitate. Educaţia se confruntă cu acest adevăr. Ca fenomen social 

caracterizat prin proiectare, planificare şi organizare, educaţia este firesc să se adreseze tuturor, pentru că 

societatea este alcătuită din toţi.  

                  Altfel spus, şcolile incluzive sunt acele şcoli deschise, prietenoase în care se urmăreşte 

flexibilizarea curriculumului, ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare, evaluare permanentă şi 

formativă a elevilor, precum şi parteneriatul educaţional, iar educaţia incluzivă se referă în esenţă la 

înlăturarea tuturor barierelor în învăţare şi asigurarea participării tuturor celor aflaţi în situaţii de risc sau 

vulnerabilitate la excludere şi marginalizare. A apărut ideea de integrare educativă,ca reflex al curentului 

integrativ global din societate şi educaţie integrată, ca practică efectivă şi concretă, reprezentand, în mod 

indubitabil, ceva nou şi original, surprinzător şi controversă, pe fondul tradiţionalismului de secole al 

educaţiei.  

                Integrarea presupune în sens mai larg plasarea /transferul unei persoane dintr-un mediu mai 

mult sau mai puţin separat într-unul obişnuit, vizand ansamblul de măsuri care se aplică diverselor 

categorii de populaţie şi urmăreşte înlăturarea segregării sub toate formele ei. Ursula Şchiopu 
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(1997)defineşte procesul de integrare ca ,, o cuprindere, asimilare într-un tot a unui element care devine 

parte componentă a întregului şi dobandeşte proprietăţi specifice rezultate din interacţiunea şi 

interdependenţa cu celelalte părţi componente” Integrarea şcolară poate fi înţeleasă  în sens mai larg ca 

procesul de plasare într-o clasă de elevi a oricărui copil, la debutul şcolar, în programul de învăţămant 

preşcolar sau primar, iar în sens restrans ea se referă la şcolarizarea unor copii cu cerinţe 

speciale/dizabilităţi în unităţile şcolare obişnuite, în structurile şcolare cat mai apropiate de şcolile  

obişnuite sau unităţile speciale de învăţământ 

               Domeniile integrării şcolare pentru copiii cu cerinţe educative speciale sunt:  

-domeniul instituţional-şcoli pentru toţi copiii, reglementări legislative, servicii de sprijin;  

-domeniul curriculumului şcolar-delimitări ale curriculumului comun, de bază, diferenţiat, adaptat; 

 -sistemul unitar de formare a personalului didactic. 

                Integrarea şcolară, ca proces, este dificil de realizat în interiorul unui sistem de evaluare bazat 

pe competiţie, care valorizează doar nivelurile de achiziţii academice ridicate.  

                 Chiar dacă, în aparenţă, copiii parcurg acelaşi curriculum, asta nu înseamnă că ei au aceleaşi 

experienţe şi competenţe educaţionale ca şi colegii lor ori că împart aceleaşi experienţe sociale cu ei. 

Interacţiunea pozitivă între copiii cu cerinţe educaţionale speciale şi semenii lor nu are loc automat, doar 

prin plasarea copiilor în medii presupuse ,, integrale”/,,incluzive”.  Integrarea lor nu se rezumă nici la 

locul unde sunt plasaţi copiii, nici la furnizarea/facilitarea accesului la seturi de norme de învăţare si 

comportament, ci presupune ca şcolile să poată răspunde nevoilor tuturor copiilor lor. Incluziunea, 

includerea reprezintă esenţa unui sistem eucaţional comprehensiv, specific unei societăţi care are ca 

obiective valorizarea  şi promovarea diversităţii şi egalităţii în drepturi. Acest sistem este caracterizat 

prin: 

 -relaţii interpersonale deschise, pozitive, bazate pe parteneriat; 

 -flexibilitatea programelor şcolare, a strategiilor educaţionale şi a serviciilor de suport pentru elevii cu 

dificultăţi în învăţare;  

-promovarea egalităţii în drepturi şi responsabilităţi, precum şi asigurarea accesului la oportunităţi;  

-parteneriat cu familia/ părinţii; 

 -implicarea activă a comunităţii în programele şcolii;  

-încurajarea exercitării dreptului la atitudine şi cuvânt.  

                  Diferenţa dintre incluziune  şi integrare presupune cateva coordonate: Incluziunea este esenţa 

unui sistem educaţional comprehensiv real, opusă excluderii, orientarea şcolii ca instituţie deschisă pentru 

toţi; integrarea este modalitate de atingere a normalizării. Integrarea presupune focalizarea pe elev, 

examinarea de către specialist, diagnosticarea rezultatelor, programe adecvate pentru aceştia; incluziunea 

este focalizată pe clasă, examinarea elevului de către factorii implicaţi în desfăşurarea procesului 

instructiv educativ, colaborarea în rezolvarea problemelor, crearea unui mediu adaptativ şi a condiţiilor de 

sprijinire a elevilor în clasă.   Integrarea pune accent pe nevoile copiilor speciali, recuperarea subiecţilor, 

beneficii pentru copilul cu nevoi speciale, experienţă specializată şi suportul formal, intervenţie specială, 

în timp ce incluziunea serveşte drepturilor tuturor copiilor, schimbarea în domeniul şcolilor, beneficii 

pentru toţi copiii, suport informal şi expertiza cadrelor specializate, predare- instruire, pentru toţi.                                     

Există, în prezent, două perspective educaţionale care abordează problematica educaţiei speciale în 

România: perspectiva individuală asupra copilului şi perspectiva curriculară.  

                 Perspectiva individuală asupra copilului este aceea care defineşte dificultăţile şcolare sub 

aspectul caracteristicilor individuale ale copiilor (deficienţe, context social sau particularităţi psihice); 

astfel, această perspectivă a creat în diferite ţări diferite modalităţi de abordare a copiilor cu dificultăţi de 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

42 

învăţare. Spre exemplu, un grup de copii poate fi identificat ca “special” atunci când nu realizează acelaşi 

progres cu ceilalţi şi necesită o educaţie de remediere într-o şcoală specială. În al doilea rând, copiii cu 

dificultăţi de învăţare pot avea nevoie de un proces de predare-învăţare individual ca răspuns la problema 

lor. În al treilea rând, copiii cu aceleaşi probleme pot fi puşi să înveţe împreună în grupe clase/ sau şcoli 

speciale. Aceşti copii pot fi consideraţi “diferiţi” de ceilalţi “normali” în ceea ce priveşte aspectul 

beneficierii de formele obişnuite de educaţie. Din această perspectivă, educaţia are la bază etichetarea şi 

segregarea.                  Care sunt efectele etichetării? Mai întâi, utilizarea etichetelor, care evidenţiază 

cauze posibile ale dificultăţilor unui copil în învăţare, tinde să distragă atenţia de la factori care pot fi mai 

importanţi în a-l ajuta pe copil să reuşească. O a doua problemă în utilizarea etichetelor constă în faptul că 

nu se poate face în mod net încadrarea în una sau alta din categoriile utilizate până acum. A treia şi cea 

mai îngrijorătoare particularitate a etichetei este legată de planul atitudinal al oamenilor, care poate 

conduce la supraprotecţie, la indiferenţă, izolare sau maltratare. Şcolile speciale sunt cele mai frecvent 

utilizate forme de protecţie” care conduc la segregare. Noile tendinţe prevăd eliminarea acestor tipuri de 

etichete rigide cu consecinţe negative pentru dezvoltarea viitoare a copilului.  

                    Perspectiva curriculară este definită în termeni de sarcini şi activităţi furnizate copiilor şi de 

condiţii create în clasă. Această perspectivă subliniază faptul că aceşti copii (copiii cu nevoi speciale) pot 

apărea în orice clasă. Astfel, perspectiva încorporează ideea că orice copil poate întâmpina dificultăţi în 

şcoală. Dificultăţile în şcoală ţin de normalul procesului de învăţare şi nu indică în mod special că este 

ceva în neregulă cu copilul. Asemenea dificultăţi pot indica anumite modalităţi de ameliorare a procesului 

de predare-învăţare, deoarece ele provin din unele decizii, sarcini, resurse oferite de profesori, insuficient 

adaptate nevoilor copilului. Aceste ameliorări conduc la condiţii mai bune de învăţare pentru toţi elevii, 

printr-o implicare mai consistentă a cadrelor didactice. Sprijinul necesar trebuie să existe pentru profesorii 

care încearcă să-şi dezvolte practica iar aceştia trebuie să colaboreze cu factorii care pot deveni puncte de 

sprijin (profesionişti din domeniul psihopedagogiei, părinţi etc.).  

                   Conceptul de cerinţe educative speciale (CES) aspiră la depăşirea tradiţională a separării 

copiilor în diferite categorii printr-o abordare non-categorială a tuturor copiilor. Această sintagmă 

conturează un “continuum” al problemelor speciale în educaţie, care cuprind un registru larg, de la 

deficienţele profunde la tulburările/dificultăţile uşoare de învăţare – copii care se află de cele mai multe 

ori în şcolile obişnuite.  

                Deşi pare un termen ambiguu, CES constituie o formă relevantă în plan psihopedagogic, 

deoarece vizează cu claritate necesitatea individualizării evaluării şi demersului educaţional, analiza 

plurifactorială şi dinamică a cauzelor eşecului şcolar. Cu alte cuvinte, se pune problema evaluării din 

perspectiva educaţională şi nu medicală ca până acum. O asemenea manieră de înţelegere este mai 

aproape de idealul şcolii viitorului care îşi doreşte să ofere servicii varietăţii de cereri educative exprimate 

de copii diferiţi, fără a mai deveni un mediu exclusivist.                  Conceptul de CES a fost încorporat în 

terminologia UNESCO în anii ’90 ca un corolar al   orientării accentuate a educaţiei speciale spre copil şi 

comunitate. De asemenea, el a fost preluat de Legea învăţământului din România şi de Regulamentul 

învăţământului special. Expresia CES desemnează acele cerinţe ori nevoi specifice faţă de educaţie - 

derivate sau nu dintr-o deficienţă - care sunt suplimentare dar şi complementare obiectivelor generale ale 

educaţiei pentru copil.      Copiii cu CES sunt copii ale căror nevoi (cerinţe) speciale sunt educaţionale şi 

derivă, în principal, din deficienţe mintale, fizice, senzoriale, de limbaj, socioafective şi de comportament 

ori asociate, indiferent de severitatea acestora. Lor li se adaugă şi unii copii ocrotiţi în instituţii 

rezidenţiale, copii/elevi din învăţământul obişnuit care prezintă tulburări/dificultăţi de învăţare şi/sau 

adaptare şcolară.  



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

43 

                Tipologia categoriilor de CES include: tulburări emoţionale şi de comportament, 

deficienţă/întârziere mintală, deficienţe fizice/motorii, deficienţe vizuale, deficienţe auditive, tulburări de 

limbaj, tulburări/dificultăţi/dizabilităţi de învăţare. Fără abordarea adecvată a acestor cerinţe speciale nu 

se poate vorbi în mod real de egalizarea şanselor/premiselor de acces, participare şi integrare şcolară şi 

socială. O formulă alternativă este cea de cerinţe/nevoi speciale, cu o sferă semantică adeseori mai lărgită, 

incluzând, pe lângă criteriile amintite mai sus, şi alte criterii precum: copii proveniţi din medii sociale şi 

familii defavorizate, copii instituţionalizaţi (din centrele de plasament), copii delincvenţi, copii aparţinând 

unor minorităţi etnice sau religioase, copii ai străzii, copii abuzaţi sau maltrataţi fizic şi psihic, copii care 

suferă de afecţiuni cronice (TBC, HIV-SIDA, diabet etc.). Toate aceste categorii de copii au aceleaşi 

trebuinţe de bază în creştere şi dezvoltare ca şi ceilalţi - nevoia de afecţiune şi de securitate, de apreciere 

şi întărire pozitivă, de încredere în sine, de responsabilitate şi independenţă etc. Chiar în cadrul aceleiaşi 

categorii, copiii sunt diferiţi din punct de vedere al temperamentului, capacităţilor, motivaţiei. Important 

pentru ei este să crească şi să se dezvolte împreună, fără a transforma diferenţele în bariere.  

               Educaţia incluzivă, educaţia integratoare,  reprezintă pentru toţi o nevoie a epocii noastre. 

Depinde de fiecare dintre noi, de responsabilităţile pe care ni le asumăm, de modul de implicare 

personală, a tuturor dascălilor familiilor, persoanelor cu responsabilităţi sociale şi nu numai, ca aceasta să 

devină o realitate din care fiecare să înveţe să se dezvolte frumos. 
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DEZVOLTAREA ŞI MANIFESTAREA UNOR ATITUDINI FAVORABILE LUĂRII 

DECIZIILOR ŞI EXPRIMĂRII OPINIILOR PERSONALE 

             FERLOVICI GABRIELA 

                                         Școala Gimnazială   ,,M.C.Epureanu”, Bârlad 

 

Ideea educaţiei civice a apărut în mintea adulţilor atunci când aceştia au simţit nevoia să transmită 

urmaşilor experienţa dobândită, cu scopul de a-i forma pentru viaţă, ca buni cetăţeni. 

 Dacă am poposi în legendă, am putea spune că istoria educaţiei, în aria geografică europeană, 

începe cu Orfeu, eroul care a fost un educator original izbutind prin farmecul cântecelor sale să 

înduioşeze inimile oamenilor. Dar aceasta este numai o legendă. 

 Scopul educativ al primelor şcoli a fost acela de apregăti copiii ca să devină buni cetăţeni pentru 

conducerea statului şi buni militari pentru apărarea lui. Morala se realiza cu ajutorul lecturilor din operele 

scriitorilor. 

 În centrul educaţiei la geci se afla ideea perfecţiunii persoanei umane – ideea exprimată de Homer 

prin cuvintele eroului legendar Hector: „să fiu totdeauna primul între ai mei şi înaintea tuturor să mă 

disting..., să fiu meşter la vorbă şi vrednic la fapte”. Aceasta înseamnă asigurarea dezvoltării armonioase a 

individului, adică o dezvoltare fizică, intelectuală şi morală. 

 Dezvoltarea moral-civică avea ca scop formarea unor trăsături de caracter ca: 

• săpânirea de sine; 

• cumpătarea; 

• respectul pentru dreptate şi lege; 

• venerarea divinităţii. 

Educaţia se realiza în familie şi în şcoală. În familie, copiii primeau educaţie morală învăţând 

cântece, poezii, reguli morale care urmăreau formarea unor deprinderi de comportare. 

Şcoala urmărea formarea bunelor maniere şi a unor trăsături de caracter. 

Pentru Aristotel, educaţia morală, educaţia pentru virtute înseamnă pregătirea omului pentru o 

conduită raţională. Educaţia civică înseamnă la Aristotel pregătirea tânărului pentru a fi un om cu 

judecată, a gândi înainte de a acţiona, a lucra cu prudenţă, a fi înţelept. 

Lui Seneca îi datorăm maximele: 

• nu pentru şcoală învăţăm, ci pentru viaţă; 

• lung este drumul prin reguli, dar scurt şi eficace prin exemplu; 

• educaţia trebuie să fie bărbătească, căci viaţa e ca o bătălie care cere energie şi perseverenţă. 

Educaţia civică, educaţia pentru viaţă trebuie să înceapă cu prima copilărie pentru că, la această 

vârstă se poae contura mai bine impresiile. 

În popor ideile şi învăţăturile moral-civice se transmiteau de la o generaţie la alta prin tradiţia 

folclorică. Literatura populară didactică a avut un important rol formativ. Prin tradiţii şi obiceiuri se 

transmiteau reguli după care erau pregătiţi copiii pentru viaţă: 

• cum să se poarte; 

• cum să muncească; 

• cum să petreacă. 

Enumăr în acest sens proverbele, poveştile şi cântecele care cuprindeau îndemnuri morale, 

ghicitorile, dansurile şi jocurile. Ţesutul şi brodatul covoarelor, pictura, sculptura, încrustările au 

contribuit la modelarea artistică a tinerilor, în folclorul nostru copiii întâlneau tipuri de oameni daţi ca 

model pentru virtuţiile lor. 
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Fata moşului era bună, harnică, modestă, în contrast cu fata babei cea rea, leneşă, lăudăroasă, 

invidioasă, egoistă. Băieţii îl aveau ca model pe făt-frumos cel curajos, plin de iniţiativă, gata să alunge 

răul, să facă dreptate. 

Din hrisoavele vremii se desprin idei despre felul cum era concepută educaţia ca o întărire a 

sufletului prin intermediul căreia se punea în lumină ceea ce este vrednic în om. Vorbind despre părinţi, 

fiii domnitorilor se adresau cu formulele: părintele nostru prea scump şi prea sfânt, ei fiind educaţi în 

spiritul iubirii faţă de părinţi, pentru respectul profund faţă de cei mai în vârstă, pentru lege. Copiii erau 

crescuţi în spiritul omeniei, ospitalităţii şi tenacităţii. 

Cultura şi educaţia umaniştilor au pus în centrul preocupărilor omul liber, un om tânăr, virtuos, 

capabil în toate direcţiile, un om universal. 

Putem spune că educaţia civică a fost concepută ca o datorie de a forma la om anumite virtuţi: 

înţelepciunea, cumpătarea, curajul şi dreptatea, dar şi modestia, bunăvoinţa, politeţea, respectul, hărnicia. 

Ca metode ale educaţiei morale erau exemplul, povestirea morală, exerciţiile morale, toate având 

ca scop să formeze deprinderi de ordine, conduită, muncă. 

Această disciplină corespunde nevoii de a forma la elevi atitudinea şi conduita civică, continuând 

tradiţia şcolii româneşti, preocupată de educarea viitorului cetăţean. 

Educaţia civică la această vârstă urmăreşte iniţierea copilului ca viitor cetăţean într-un 

comportament conştient, responsabil, capabil de înţelegere, toleranţă, respect, curajul de a răspunde 

pentru propriile fapte, de a acţiona conştient faţă de drepturi, dar şi de îndatoriri. 

În acest fel educaţia civică conduce nu la o supraîncărcare a elevilor ci la conştientizarea rostului 

educaţiei, instruirii şi normelor morale în pregătirea pentru viaţă. 

Prin activităţile de educaţie civică la clasa a IIIa se pot dezvolta şi manifasta atitudini favorabile 

luării deciziilor şi exprimării opiniilor personale în aproape toate activităţile desfăşurate la clasă fiind 

capabil: 

• Să se gândească pe sine şi pe ceilalţi oameni în termeni de persoane, toate acestea le întâlnim în 

programă la teme ca: 

- persoana mea; 

- persoana lui; 

- ce înseamnă să fim persoane; 

- corpul meu; 

- persoane cu nevoi speciale; 

- trăsături morale ale persoanei: încrederea/lipsa de încredere; respectul/lipsa de respect; curaj, 

frică, laşitate; 

• Să compare diferite persoane pe baza asemănărilor şi deosebirilor dintre ele, în vederea acceptrării 

diferenţelor şi formării unui comportament tolerant. 

• Să poată manifesta şi cultiva respect faţă de sine şi faţă de celălalt. 

În raporturile noastre cu lucrurile şi fiinţele, să justifice consecinţele respectului, curajului, 

bunăstării, sincerităţii şi a atitudinii lor negative în relaţiile cu ceilalţi. 

Copilul să-şi formeze atitudini pozitive în raport cu lumea lucrurilor, lumea plantelor şi 

animalelor, în vederea manifestării unui comportament ecologic. 

• Să înţeleagă noţiunea de grup si să identifice principalele tipuri de grupuri din care fac parte. 

• Să manifeste înţelegere, respect, interes pentru problemele grupului din care fac parte, în contextul 

exercitării drepturilor şi asumării de responsabilităţi. 
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Pe baza conţinutului textelor de început, elevii îşi pun întrebări în legătură cu faptele prezentate şi 

consecinţele acestora şi încercă să deosebească sinceritatea de minciună, curajul de frică şi de laşitate, 

bunătatea de răutate, construindu-şi prin proprie înţelegere şi dorinţă atitudinea pozitivă. 

Teme ca: 

- Lucrurile din jurul nostru; 

- Nu-mi sunt doar simple lucruri 

- Proprietatea asupra lucrurilor 

- Nevoia de lucruri 

pun în discuţie importanţa unor atitudini pozitive faţă de lucruri, iar teme ca: 

- Sunt animalele şi plantele persoane? 

- Despre simboluri 

- Copil ca tine sunt şi eu 

- Nevoia de plante şi de animale 

pun în lumină consecinţele unei atitudini pozitive faţă de plante şi animale. 

Întrebările, exerciţiile prezentate gradual, au menirea de a antrena elevii într-o participare activă 

pe baza stimulării gândirii, prin realizarea exerciţiilor de recunoaştere, problematizare, comparare, 

diferenţiere, descoperire, generalizare. În acest scop se apelează la forme şi procedee de lucru: 

antrenamente, comentarea, argumentarea, justificarea, astfel se pot dezvolta atitudini favorabile luării 

deciziilor şi exprimării opiniilor personale. 

Formele de lucru prin care se dobândesc cunoştinţe şi atitudini sunt: jocul de rol (Despre mine, 

Crenguţa fermecată, Cine sunt eu?, Autoportret), dialogul, convorbirea, chestionarul, comentarea 

desenelor, epigramelor, citatelor, proverbelor. 

Jocurile de rol folosite în lecţiile de educaţie civică, învăţătorul trebuie să respecte sentimentele 

individuale şi structura socială a clasei. Deoarece interpretarea de roluri presupune o implicare afectivă, se 

pot naşte întrebări care nu au un răspuns unic sau simplu. Nu îi lăsaţi pe elevi cu impresia că întrebările 

puse pot avea numai un răspuns posibil. Este foarte important ca învăţătorul şi elevii să accepte puncte 

diferite de vedere ca pe ceva natural şi normal. Învăţătorul nu-şi va impune propria concepţie asupra unor 

probleme controversate şi nu va încerca să obţină consensul cu orice preţ. 

Activitatea pe grupe oferă elevilor posibilitatea participării afective la discuţie. Această activitate 

necesită pregătirea învăţătorului dar are şi multe avantaje: 

- încurajează activitatea şi participarea membrilor: 

- stimulează emiterea de idei mai mult decât o face activitatea individuală; 

- îi ajută pe participanţi să înveţe unul de la altul şi de la conducător; 

- elevii vor vorbi mai liber în faţa unui grup mic decât în faţa întregii clase; 

- munca individuală este facilitată în grupuri mici; 

- competiţia între grupuri va creşte eficienţa activităţii; 

- stimulează contribuţia personală. 
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Calitățile unui antreprenor de succes 

Prof. înv. primar, Poenaru Nicoleta 

Șc. Gimn. „Valeriu D. Cotea”Com. Vidra, Jud. Vrancea 

          Un antreprenor este în primul rând un om cu o serie de atribute și calități dar și cu  posibilitatea de 

dezvoltare personală continuă. Calitățile și atributele despre care voi vorbi în continuarenu reprezintă o 

garanție a succesului antreprenorial, dar pot crea premisele acestea, influențând pozitiv viteza de reacție și 

calitatea deciziilor în momente cheie ale dezvoltării afacerii sale. Multe, dacă nu chiar toate calitățile pe 

care eu le consider importante pot fi formate sau educate, nefiind însușiri predeterminate genetic sau în alt 

mod. 

          Antreprenorul de succes are forță interioară care îl ajută să reușească. Să aruncăm o privire asupra 

calităților unui antreprenor de succes: 

          Viziune: Prima și poate cea mai importantă calitate a unui antreprenor este aceea de a fi vizionar. 

Este important de precizat că un antreprenor vizionar nu este însă un magician cu un glob de cristal ca să 

aibă „viziuni” despre orice: în general, viziunea lui este focalizată pe planul său de afacerii și pe 

activitatea pe care o desfășoară. În antreprenoriat viziunea este mai de graba capacitatea de a vedea 

lucrurile puțin înainte celorlalți. 

           Inteligență și creativitate: Eu personal cred că un antreprenor de mare succes este cel care nu este 

neapărat inteligent în înțelegerea standard a cuvantului, și nici cel care a avut cele mai bune note la școală, 

ci acela care are un nivel ridicat de inteligență emoțională, pentru că acela va fi cel mai potrivit lider, deci 

va putea conduce mai bine echipa sa către succesu de business. 

          Cunoașterea domeniului de activitate: Nu îți deschide o afacere în domeniul prelucrării 

diamantelor daacă nu știi cum arată un diamant. Să începi o afacere într-un domeniu pe care nu îl cunoști 

deloc ar fi un adevărat paradox (de fapt, ar fi chiar o prostie!). Încearcă să alegi un domeniu în care să ai o 

minimă experiență dobândită fie prin activitatea profesională desfășurată până în prezent, printr-un job 

part-time, fie măcar printr-un internship sau activități voluntare. 

           Perseverența și determinarea: În special la început de drum, atunci când obstacolele sunt mai 

mari, greșelile sunt mai frecvente (din cauza lipsei de experiență), iar tentația de a renunța este uneori 

uriașă (mai ales că nici miza nu pare foarte importantă, dacă este vorba de un start-up tipic, care se 

dezvoltă organic). Nu renunțați decât atunci când puteți spune, cu maximă sinceritate, că ați făcut „tot ce 

se putea face”. 

           Evident, determinarea nu înseamnă însă că nu trebuie sa ascultați nimic din ceea ce va spun 

ceilalți, colaboratorii, consultanții sau investitorii. Determinare înseamnă să mergeți mai departe către 

îndeplinirea obiectivelor companiei folosind cele mai potrivite metode. 

          Charisma și persuasiunea: Un antreprenor carismatic este acela care te captivează atunci când îți 

vorbește despre afacerea lui, pentru că pune pasiune, pentru că știe despre ce vorbește, pentru că are 

viziune. În ceea ce privește persuasiunea, aici lucrurile sunt mai simple: antreprenorii cei mai buni reușesc 
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să îi convingă pe cei in jur (angajați, parteneri), prin forța persuasiunii, ca afacerea lor este o afacere de 

succes și că merită eforturile și suportul lor. 

          Responsabilitate: Antreprenori sunt oameni care trebuie să dea dovadă de foarte multă 

responsabilitate. Spre deosebire de cei care nu sunt antreprenori, aceștia sunt răspunzători nu doar față de 

propria lor persoană și de familia lor, ci și față de toți cei implicați, direct sau indirect, în afacere pe care 

un antreprenor o dezvoltă. 

           Decision-maker (să fie o persoană care ia decizii rapid și eficient): Poate cel mai important lucru 

pe care îl face un antreprenor zi de zi este să ia rapid deciziile cele mai potrivite. Sunt oameni care 

așteaptă aceste decizii, atât cei de la vânzări, cât și cei de la achiziții, de la financiar, de la producție... Iar 

aici, în opinia mea, apare marea „artă” a unui antreprenor valoros: mai bine iei o decizie greșită acum, 

decât să iei o decizie mai bună mai târziu. Uneori, întârzierea unei decizii înseamnă pierderea unei 

oportunități sau chiar pierderi financiare reale. 

           Problem-solver: Una dintre definițiile antreprenorului este „acea persoană care se uită la o 

problemă și o vede ca pe o oportunitate, iar apoi acționează asupra sa”. Niciodată, un antreprenor nu vine 

să prezinte probleme, ci soluții. El nu folosește expresia „avem o problemă”, ci mai întotdeauna spune 

„cred că putem găsii o soluție” sau ”avem o soluți” sau chiar „iată o oportunitate”. 

           Gut-feeling (fler antreprenorial): Eu personal sunt dintre cei care în gut-felling, deoarece am văzut, 

în ultimii ani, prea mulți antreprenori care aveau acest fler, în mod indiscutabil, fler care i-a ajutat să 

construiască multe proiecte de busisness de succes. 

            Gândire pozitivă: În activitatea antreprenorială chiar nu au ce căuta pesimist, negativist, nihiliștii 

sau orice asemenea specii umane care au o gândire negativă. Dacă nu poți gândi pozitiv, nu poți fi un bun 

antreprenor. Este o regulă de bază, ia dacă un om cu o personalitate negativistă sau pesimistă este 

interesant să devină antreprenor, este bine „să lase la ușă”, aceste caracteristicii și să îmbrățișeze de la bun 

început una dintre cele mai importante calități antreprenoriale, aceea a unei gândiri pozitive. 

            Pasiune pentru propria afacere: Orice antreprenor valoros este PASIONAT de ceea ce face în 

activitatea s zilnică! De fapt, acesta este un autotest pe fiecare antreprenor ar trebui să îl facă: sunteți cu 

adevărat pasionați de activitatea pe care o desfășurați ca antreprenori? Daca raspunsul este „nu” sau chiar 

„nu știu” și sunteți în faza de start-up a unei afaceri antreprenoriale, cred că ar trebui să vă gândiți de două 

ori înainte de a continua, pentru ca o dezvoltare antreprenorială inițială care nu este bazată pe pasiune, are 

foarte puține șanse de reușită. 

           Etică personală: Un antreprenor valoros nu încalcă niciodată principiile etice în afaceri sau în 

viața personală. Sau, cum ar spune un teoretician al eticii în afacerile, „winners never cheat”. Într-un fel, 

imediat ce ai început să înșeli, să minți, să joci incorect, chiar dacă în aprență afcerea ar putea să meargă 

foarte bine în continuare, în realitate ești deja pe o pantă descendentă, pentru că așa cum minciuna are 

picioare scurte, nici lipsa de etică nu poate merge mult mai departe. În esență chiar dacă îi convingi pe 

ceilalți, nu poți să te păcălești pe tine, iar tu știi că nu ești un succes, ci doar un „eșec deghizat în succes”. 

           Încredere în oameni: Nu poți realiza o construcție antreprenorială durabilă și scalabilă fără a te 

baza pe un concept foarte simplu și clar, numit „delegare”. Dacă vrei ca businessul tău să crească peste 

nivelul la care l-ai putea dezvolta tu, de unul singur, trebuie să începi să delegi tot felul de activități și 
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decizii importante, cu impact în rezultatele afacerii. Iar ca să poți delega aceste decizii și prerogative, 

trebuie sa poți avea încredere în oameni. 

          Problema cu încrederea este una general umană, cu o mică excepție atunci când e vorba de același 

sânge, deci despre copii și părinți, dar nimic mai mult. De aici apar uneori, în dezvoltările antreprenoriale, 

greșeli suplimentare, numit generic „familie”: antreprenorii cred că, angajând oameni din familie, pot 

depăși problemele de încredere care sunt generic determinate, dar rezultatul este de multe ori contrar. 
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PLANUL OPERAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A ABSENTEISMULUI 

ȘI A ABANDONULUI ȘCOLAR 

JITEA NICOLAE ANDREEA SIMONA 

 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 

contemporană. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 

absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi sau nu în 

repetate rânduri în şcoală. 

”Statisticile Eurostat spun că 270.000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, 

adică 19% din totalul populației din această categorie de vârstă, abandonează timpuriu școala 

pe care o urmează sau nu se mai înscriu la o altă formă de școlarizare după finalizarea 

studiilor obligatorii. În țările Uniunii Europene, doar 11% dintre tinerii din această categorie 

de vârstă renunță la cursuri înainte de vreme, aceasta fiind și ținta spre care tinde și țara 

noastră până în 2020.”1 

Cei care abandonează şcoala nu vor avea nici calificarea profesională indispensabilă 

integrării socio-economice corespunzătoare, nici formația morală şi civică necesară exercitării 

rolului de părinte şi celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o 

calificare, aceștia sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de 

dificultăți sociale şi de pierderi. 

”În iunie 2015, Guvernul a aprobat Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a 

școlii, document programatic ce conține mecanisme și măsuri care urmează să fie 

implementate până în 2020, în scopul reducerii procentului tinerilor cu vârsta între 18-24 de 

ani care au finalizat cel mult clasa a opta și nu urmează nicio altă formă de școlarizare sau 

formare profesională. 

• Obiectivul Strategiei este reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii cu șase 

procente, de la 17,3% în 2013 la 11,3% în 2020, atingând astfel ținta asumată de România în 

cadrul Strategiei Europa 2020.”2 

       Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 

strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de 

risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de 

criză cu efect de abandon şcolar. 

         În cadrul fiecărei unități de învățământ seconstituie, prin decizie Comisia de 

monitorizare a absențelor elevilor și Comisia pentru prevenirea absenteismului și abandonului 

școlar. Ambele comisii sunt alcătuite, de obicei, dintr-un președinte, un secretar și trei 

membri. Comisia pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar elaborează anual un 

 
1 https://www.libertatea.ro/stiri/absenteismul-de-la-ore-si-abandonul-scolar  

2 https://is.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/49/2018/03/CP-ISJ-martie-2018.pdf  

https://www.libertatea.ro/stiri/absenteismul-de-la-ore-si-abandonul-scolar
https://is.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/49/2018/03/CP-ISJ-martie-2018.pdf
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plan de măsuri pentru reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar la nivel de 

școală/clasă. Acest plan se înregistrează la secretariat și este aprobat de către directorul 

unității de învățământ. 

            În viziunea mea, planul operațional de prevenire și reducere a absenteismului și 

abandonului școlar, pentru anul școlar în curs ar trebui să cuprindă următoarele măsuri: 

          -mobilități intra-europene pentru profesori și elevi (schimburi de experinență), prin 

intermediul cărora actorii educaționali implicați primesc, pe viu, exemple de bune practici 

educaționale; 

           -monitorizarea frecventă a absențelor și crearea unei relații de cooperare/colaborare cu 

părinții, prin implicarea directă a acestora în actul educațional; 

           -colaborarea cu toate autoritățile comunității locale: poliție, pompieri, dispensar, 

biserică etc  (prin încheierea de parteneriate de colaborare și realizarea de acțiuni comune); 

           -participarea cadrelor didactice la programe de formare continuă în domeniul 

îmbunătățirii comunicării cu familia, metode atractive de predare, comunicare eficientă; 

           - utilizarea resurselor școlii pentru organizarea de activități de timp liber, extrașcolare 

(concursuri,cercuri,activități sportive) fapt ce ar putea motiva elevii să nu mai absenteze; 

            -asigurarea egalității de șanse tuturor elevilor și menținerea în clasă a unui climat 

afectiv favorabil; 

           -metode și mijloace didactice de învățare atractive/moderne (utilizarea laptopului, a 

internetului, a videoproiectorului,manuale digitale, platformă AEL); 

            -implicarea în acțiuni comunitare, precum și colaborarea cu organizații 

guvernamentale și nonguvernamentale: UNICEF, CJRAE etc. 

            - stabilirea unui sistem de recompense pentru elevii cu prezență ridicată, programe de 

burse finaciare oferite de persoane fizice sau juridice. 
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Program de consiliere a pǎrinților pentru optimizarea relației pǎrinte-copil cu cerințe 

educaționale speciale 

NECULA IULIA MIHAELA    

 

  Obiectivele consilierii pǎrinților: 

- îmbunǎtǎțirea relațiilor pǎrinte-elev, profesor-elev, elev-elev; 

- creşterea stimei de sine a elevilor cu cerințe educaționale speciale; 

- îmbunǎtǎțirea rezultatelor şcolare ale copilului, ca urmare a consolidǎrii relației cu familia; 

- dezvoltarea abilitǎților de cunoaştere a propriului copil şi disciplinare; 

- deprinderea unor tehnici pentru gestionarea situațiilor de crizǎ; 

 

  De ce ne ajutǎ un program de consiliere? 

- diversitatea materialelor disponibile, a studiilor de specialitate din zona parentingului; 

- prezența unor persoane specializate în domeniul consilierii; 

- informații sigure, pertinente, explicate pe înțelesul tuturor; 

- atmosfera plǎcutǎ prin implicarea activǎ a pǎrinților; 

- manifestarea interesului fațǎ de problemele fiecǎrei persoane în parte prin intermediul şedințelor 

particulare; 

- momentul şi durata desfǎşurǎrii şedințelor accesibile tuturor; 

 

  Comitetul Naţional Unit pentru Dificultăţi de Învăţare defineşte acest fenomen ca fiind  “un 

termen generic ce se referă la un grup eterogen de tulburări datorate unor disfuncţii minimale ale 

sistemului central nervos, exprimate prin dificultăţi majore în achiziţionarea, utilizarea şi înţelegerea 

limbajului, vorbirii, scrierii, citirii, dificultăţi în utilizarea abilităţilor matematice şi a unor abilităţi 

sociale.” Potrivit acestuia, nu ar trebui să  înţelegem dificultăţile de învăţare ca o consecinţă directă a 

unor deficienţe de ordin mintal, senzorial, emoţional, ori comportamental. 

  Cauzele care conduc la apariţia dificultăţilor de învăţare la copii pot fi biologice, fiziologice, 

psihologice, ambientale şi de mediu.  În momentul în care copilul nostru se confruntă cu dificultăţi 

şcolare, primul pas de intervenţie ar fi să înţelegem cauzele pentru a-l putea ajuta. 

Există multe situaţii care pot cauza stres, anxietate, instabilitate pe plan afectiv, pierderea capacităţii 

de concentrare. Calitatea relaţiei dintre copil şi părinţi este importantă şi influenţează activitatea 

şcolară a lui. Conflictele cu prietenii şi respingerea din partea grupului pot provoca dezinteresul faţă 

de şcoală, trezind dorinţa de a evada din acel mediu. 

  Mediul din familie are un impact semnificativ asupra vieţii şcolare a copilului. 

Printre cele mai dăunătoare comportamente ale părinţilor se află neglijenţa. O cercetare efectuată la 

Centrul Medical din Boston demonstrează faptul că neglijarea copiilor este regretul cel mai mare al 

părinţilor, dar şi cea mai mare decepţie a copiilor. 

  Stima de sine este scăzută în cazul elevilor care au dificultăţi de învăţare. Părinţii au un rol 

esenţial în dezvoltarea încrederii în propriile lor capacităţi. Aşteptările prea mari ale părinţilor faţă de 

capacităţile copilului pot provoca scăderea motivaţiei şi apariţia dificultăţilor şcolare. Este indicat să 

le apreciem eforturile şi rezultatele chiar dacă acestea nu sunt suficient de bune pentru noi, pentru a 

contribui la creşterea stimei de sine. 

 Fiecare copil are un ritm propriu de învăţare. În multe cazuri băieții îşi concentrează atenţia 

pentru o perioadă mai scurtă de timp, au mai multă nevoie de mişcare şi acceptă cu greutate regulile 

şcolare. În general, dificultăţile apar devreme, în copilărie şi duc la manifestări de anxietate. Procesul 

învăţării presupune efort voluntar susţinut şi tenacitate pentru atingerea scopului învăţării. Chiar şi 
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elevii foarte talentaţi pot întâmpina momente de slabă organizare a activităţii, care îngreunează 

calitatea învăţării.  

  Nu toţi copiii reuşesc să parcurgă mereu experienţele propuse de profesor. Astfel, vor apărea 

lacune şi deprinderi insuficient dezvoltate, care conduc la probleme în parcurgerea materialelor sau 

asimilarea conţinuturilor. Ca şi părinţi vom compensa această lacună dacă ne susţinem copilul în toate 

demersurile. 

  Oboseala reprezintă un factor major care influenţează dificultăţile şcolare. Deoarece străbat o 

etapă de schimbări intense în plan fizic, intelectual şi afectiv, preadolescenţii au nevoie de mai multa 

odihnă. Părinţii trebuie să cunoască faptul că memoria, motivaţia de a îndeplini sarcini şcolare şi 

capacitatea de concentrare a copilului sunt influenţate direct de oboseală. 

  Este foarte important să găsim un echilibru între dorinţa de a ne vedea copilul reuşind şi 

capacităţile sale reale. Un prim sfat ar fi să demonstrăm o gândire flexibilă. Deşi situaţia poate fi greu 

de acceptat, trebuie să ne susţinem copilul şi să colaborăm cu profesorii săi pentru a îndrepta situaţia. 

Cu cât vom identifica mai precis cauzele problemei, cu atât vom putea stabili mai bine planul de 

acţiune în colaborare cu personalul şcolii. Încercaţi să evitaţi a-i oferi copilului impresia că situaţia 

este gravă, să îi reamintiţi cele mai neplăcute consecinţe sau să faceţi comparaţie între el şi alţi copii. 

Toate acestea îi vor afecta încrederea în sine şi îi vor provoca anxietate, îngreunându-i astfel 

capacitatea de a învăţa. 

  O tulburare de învăţare reprezintă o problemă care afectează maniera în care creierul 

organizează, interpretează, înţelege şi foloseşte informaţiile. S-a demonstrat că nu există nicio legătură 

între astfel de tulburări şi nivelul de inteligenţă.  

  Câteva simptome faţă de care ar trebui să manifestăm atenţie sunt: greşeli de citire sau 

ortografie, confundarea semnelor aritmetice, învăţarea foarte lenta, scrierea cu dificultate, exprimarea 

greoaie a ideilor, lipsa coordonării, amintirea cu dificultate a anotimpurilor sau lunilor anului.  

Pentru ca un copil să poată învăţa, este necesar ca informaţia să ajungă la creier prin nervii senzoriali, 

să se organizeze pentru a fi logică, să se înmagazineze în memorie şi să iasă la suprafaţă atunci cȃnd 

este nevoie. 

  Copiii afectaţi de deficitul de atenţie nu îşi pot direcţiona atenţia în mod constant şi trebuie să 

depună eforturi suplimentare pentru a se concentra.  

Dislexia este o tulburare a limbajului scris şi constă  în confruntarea cu dificultăţi de a citi cuvintele. 

Disfazia are la bază greutatea de a diferenţia anumite sunete, de a-şi organiza gândurile şi de a se 

exprima. Dispraxia afectează capacitatea de coordonare a copilului. Acesta nu poate îndeplini sarcini 

de îndemânare manuală precisă  şi este deseori etichetat ca fiind neîndemânatic.  

Discalculia este dificultatea de a efectua calcule, de a folosi numere sau de a evalua distanţe. 

  În cazul unor probleme legate doar de şcoală, de anumite obiecte de studiu, putem elabora 

împreună cu profesorii un plan de intervenţie: perioade de recapitulare la şcoală, muncă suplimentară 

acasă, supravegherea mai atentă a temelor. Pentru probleme mai generale, copilul ar putea avea 

nevoie de supravegherea unui specialist. O soluţie buna ar fi serviciile unui profesor particular pentru 

a ajuta copilul să rezolve temele şi să revizuiască materia predată la şcoală.  

  În cazurile complexe, este recomandat ajutorul specializat: ortopedagogul, psihopedagogul, 

logopedul, psihologul şi cadrele didactice instruite să lucreze cu copiii cu nevoi speciale. Specialiştii 

vor putea stabili concret în ce constă problema, găsind soluţii adecvate. 

  Ȋn calitate de părinţi este esenţial să păstrăm o atitudine pozitivă în faţa dificultăţilor şcolare. 

Reacţia noastră cu privire la rezultatele slabe ale copilului are o influenţă considerabilă asupra 

motivaţiei sale şcolare. O atitudine exagerată şi negativă îl descurajează, îi afectează încrederea în 

sine, îi slăbeşte motivaţia de învăţare şi îl îndepărtează mai mult de şcoEste recomandat să vorbim 

deschis copilului despre problemele pe care le remarcăm, să-i amintim mereu că este inteligent, dar în 

acelaşi timp diferit de ceilalţi prin modul de a învăţa, să identificăm calităţile şi talentele pe care le are 
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şi să-l încurajăm să le dezvolte. La fel de important este să-l sprijinim  pe copil permanent pentru 

realizarea obiectivelor, să-i acordăm ajutorul la efectuarea temelor, să îl ascultăm atunci când acesta 

doreşte să ne transmită ceva, să îl ghidăm în identificarea propriilor nevoi, să stabilim împreună cu el 

scopuri precise şi aşteptări realiste, să îl apreciem pentru unicitatea lui şi modul în care a contribuit la 

activităţi. 
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EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT 

Abilități dobândite prin voluntariat 
 

Prof  Mușat Stela 

Colegiul Tehnic “ Dimitrie  Ghika  “ –Comănești 

  

Majorie Moore spunea despre voluntariat că este “cel mai bun exemplu de democrație”. 

Voluntariatul este activitatea destinată să promoveze şi să îmbunătăţească calitatea umană a vieţii. 

A fi voluntar însemnă a fi în primul rând o persoana altruista, voluntariatul fiind o  activitate 

desfășurată în folosul altor persoane sau al societății fără a urmări un câștig material. Voluntariatul 

construiește, cu fiecare activitate, un tânăr cu perspectivă , dezvoltându-i abilități necesare în 

dezvoltarea sa ulterioară ajutându-l să devină un tânăr de succes.   

Fiecare dintre noi, avem o zona de confort care de multe ori ne impiedică să evoluăm. Voluntariatul 

ne scoate  din această zona de confort, ajutându-ne să ne dezvoltăm și să avansăm.  

Abilități  pe care voluntariatul ți le dezvoltă:       

       1. Lucru în echipă  

Voluntariat = echipă și lucru în echipă. Orice activitate desfășurată presupune interacțiune cu 

oamenii, oameni care cu timpul îți devin o familie. Cunoști oameni noi, te ajută să treci peste 

bariere de comunicare, te ajută să devii responsabil. Lucrul în echipă te poate ajuta să-ți 

descoperi abilități de lider. Pentru fiecare activitate desfășurată avem nevoie de oameni pentru 

care să creăm și oameni care să creeze. Lucrând în echipă te ajută să te adaptezi mai ușor 

diferitelor personalități ale colegilor, astfel vei colabora mai eficient. 

”Talentul câștigă jocul, dar lucrul în echipă și inteligența câștigă campionatele.” Michel 

Jordan 

te vei adapta mai ușor personalităților diferite ale colegilor și astfel veți colabora mult mai 

eficient. 

2. Motivația 

Motivația constituie temeiul comportamentelor și activităților pe care le prestează indivizii. 

Este motivul pentru care un om este mai bun ca ieri și care formează obiceiuri bune. În 

voluntariat această motivație o poți lua de la oamenii implicați, de la pasionații de voluntariat, 

de la acei oameni de suces pe care îi întâlnești. Prin intermediul activităților de voluntariat 

poți întâlni persoane pasionate de anumite lucruri care vor naște în sufletul tău acea pasiune. 

De exemplu dacă întâlnești oameni pasionați de lectură, aceștia te pot determina să citești. 

Această calitate te va determina să îți îndeplinești scopuri și să obții ce îți dorești. 

Voluntariatul mai înseamnă oameni speciali și creativi, de la care ai ce învăța și pe care îi vei 

întâlni în drumul tău către succes. 

3. Să îți depășești frica de a cunoaște alte persoane 

Prin voluntariat înveți să ai curaj să-ți exprimi punctul de vedere într-o societate. 

Voluntariatul înseamnă socializare, prieteni, prietenii care uneori țin o viață și care te ajută să 

devii un om mai bun. Înveți să organizezi activități și să fii responsabil de consecințele unei 

acțiuni,două oportunități importante pe care ți le oferă munca în voluntariat. Te ajută să îți 

depășești unele frici și să spargi unele bariere. După cum spunea Napoleon Hill:” Mintea nu 

cunoaște alte frontiere decât cele pe care le stabilim noi înșine.” 

Poți învăța ce înseamnă o bună comunicare și organizare în cadrul unei echipe, cum să te 

evaluezi, să îți testezi competențele, ajungând în final să te cunoști pe tine și pe cei din jurul 

tău. 

4. Abilitatea de a vorbi în public 
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O abilitate importantă, care ne este zilnic necesară și care de multe ori neavând-o ne 

împiedică să exprimăm idei, pareri, gânduri etc. Prin activitățile de voluntariat reușești să 

distrugi această frică cu ajutorul practicii pe care o poți face prin ONG-uri. Indiferent unde 

ești: la școală, facultate sau la locul de muncă, va trebui să îți expui gândurile, să îți motivezi 

alegerile. Doar dacă interacționăm putem să ne punem în valoare personalitatea pentru a avea 

scuces.  

5. Viziune asupra viitorului 

”Dacă nu știi în ce port să ajungi, atunci nici un vânt nu este favorabil” spunea Seneca. 

Voluntariatul te poate ajuta să îți formezi o viziune asupra viitoului. Te ajută să fii conștient 

de ceea ce îți dorești, să îți planifici acțiunile pentru a-ți îndeplini dorințele, visul. Planificarea 

este abilitatea pe care o dobândești în urma activităților de voluntariat. Activitatea de 

voluntariat iți formează personalitatea 

6. Bucuria de a ajuta pe cei din jurul tău! 

Nu e o abilitate ci un sentiment unic pe care activitățile de voluntariat ți-l poate oferi.Ai șansa 

de a schimba și de a îmbunătăți cât de puțin realitatea zilelor noastre, având astfel un impact 

în societatea în care trăim. Zâmbetele oamenilor care vin din fericirea care le este adusă de 

ajutorul  primit prin campaniile și activitățile de voluntariat sunt rasplata voluntarilor.  

 

          Tinerii implicați în campanii și activiăți de voluntariat sunt tineri care își dezvoltă diverse 

abilități și competențe necesare dezvoltării lor ulterioare ca oameni pe care se poate baza o societate 

sănătoasă. Valorile dobândite prin activități de voluntariat sunt valori sănătoase, valori primordiale 

pentru dezvoltarea individului ca o personalitate distinctă. 

         Proiectele de voluntariat și activitățile desfășurate în cadrul acestora introduc tinerii în realitatea 

societății in care trăiesc ajutându-i să conștientizeze lipsurile și  plusurile, motivându-i să găsească 

soluții de rezolvare a problemelor la scara mare , nu doar personală. 

“Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”.- Gandhi 
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VOLUNTARIAT – PUNCTE DE VEDERE ŞI EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN 

SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

Hîrzoiu Marcela Floriana 

Grădinița ‘PRICHINDEL”, București, sector 6” 

 

,,A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui, sunt unele din sarcinile de 

seamă ale ... CADRELOR DIDACTICE.’’ 

 

Profesia de cadru didactic implică o serie de responsabilităţi, roluri, deziderate, calităţi, competenţe, 

care o fac să se distingă de multe alte profesii al căror „obiect” al muncii este omul. 

În cadrul grădiniţei, cadrul didactic este conducătorul activităţii didactice care se desfăşoară în 

vederea atingerii obiectivelor şi competenţelor, prevăzute în documentele şcolare, dând sens şi 

finalitate educativă tuturor componentelor implicate în procesul de învăţământ (informaţii, mijloace, 

variabile psihice, etc.). Un aspect esenţial în ceea ce priveşte profesia de cadru didactic, îl reprezintă 

competenţa profesională care include ansamblul de capacităţi cognitive, afective, motivaţionale şi 

manageriale, care interacţionează cu trăsăturile de personalitate ale educatorului, conferindu-i acestuia 

calităţile necesare efectuării unei prestaţii didactice care să asigure realizarea competentelor de către 

toţi copiii care frecventează grădiniţa; iar performanţele obţinute să se situeze aproape de nivelul 

maxim al potenţialului intelectual al fiecăruia. 

Cadrul didactic se implică în activitatea didactică cu întreaga personalitate: motivaţii, aptitudini, nivel 

de competenţă, experienţă personală. Arta de a preda nu se reduce la transmiterea cunoştinţelor, ci 

presupune şi o anumită atitudine faţă de copii, ca expresie a concepţiei pedagogice asumate şi a 

propriilor trăsături de personalitate. În cadrul activităţilor didactice se creează multiple raporturi 

interpersonale între participanţi, antrenaţi cu toţii într-un proces constant de influenţare reciprocă. 

Reuşita unui cadru didactic depinde de multe ori de natura relaţiilor pe care le stabileşte cu copii de la 

grupa pe care o conduce în cadrul acestei interacţiuni, aspect deosebit de important, deoarece multe 

dificultăţi de învăţare şi educare se datorează unor relaţii deficitare. 

Natura relaţiilor pe care cadrul didactic le stabileşte cu copiii este determinată nu numai de stilul de 

abordare a activităţii şi de trăsăturile sale de personalitate, ci şi de trăsăturile individuale şi de grup ale 

preșcolarilor. De aceea, cadrul didactic trebuie să aibă abilitatea de a-şi cunoaşte partenerii de 

activitate. Empatia cadruui didactic nu înseamnă o cunoaştere de tip analitic, ci capacitatea de a 

depune un efort imaginativ pentru a-l înţelege pe celălalt, sub aspectul potenţialului de care dispune, 

al atitudinilor şi sentimentelor sale, al semnificaţiei conduitei manifestate. Cadrul didactic trebuie să 

adopte un stil democratic, caracterizat prin relaţii deschise, bazate pe încredere reciprocă şi acceptare, 

reuşind astfel să colaboreze cu copiii într-o atmosferă armonioasă, lipsită de încordare. 

       Succesul educaţiei morale la vârsta preşcolar ă nu vine de la sine, ci este rezultatul unei munci 

stăruitoare, migăloase, desfăş urată cu pasiune şi responsabilitate atât de educatoare cât şi de părinţi. 

Pentru început, copiii vor fi învăţaţi să acţioneze în concordanţă cu cerinţele adulţilor, iar mai târziu, 

vor fi ajutaţi să înţeleagă de ce este bun un anumit comportament şi nu altul, iar ei vor fi capabili să 

discearnă. 

      Pentru a participa la o activitate de voluntariat trebuie în primul rând să-ți dorești lucrul acesta. 

Ceea ce faci trebuie să vină din inimă și nu 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. 

    Din experienţa acumulată, am constatat că, pentru reuşită în educaţia moral-civică a preşcolarilor 

trebuie respectate particularit ăţile de vârstă şi individuale ale fiecărui copil şi trebuie să se ţină cont 

de mediul familial în care creşte copilul. Pentru un rezultat pozitiv, pentru a avea eficienţă, se impune 

ca, influenţele educative care se exercită asupra lui în familie, trebuie să se sincronizeze cu cele ale 
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grădiniţei. Grădiniţa, prin specificul ei, are rolul de a-i modela pe copii pentru o armonioasă 

convieţuire în colectiv. În colectiv, raporturile, faptele de comportament sunt reglementate prin prisma 

unor categorii şi valori specifice: binele şi răul, cinstea şi necinstea, h ărnicia, dragostea de muncă, 

îndrăzneala, omenia ş.a. La această vârstă, activitatea din grădiniţă poate valorifica din plin fondul 

afectiv al copiilor, fiind ajutaţi să aibă încredere în ei şi în cei din jur, să se comporte într-un anume 

fel, pentru binele colectiv.Dezvoltarea morală a copiilor ş i a tinerilor înseamnă formarea 

comportamentelor morale, a sentimentelor şi înţelegerii morale, a empatiei şi dragostei faţă de 

celălalt. Toate acestea sunt rezultatul unui proces îndelungat care începe de cel puţin de la 

preşcolaritate. Înaintea vârstei de trei ani, după depăş irea crizei afective, copiii dobândesc o 

capacitate nouă, aceea de a răspunde pozitiv la cerinţele adulţilor şi de a se subordona 

acestora.Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public 

este activitatea desfășurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor 

omului, medico-sanitare, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social si comunitar, și altele de tipul acesta. Oricine 

dorește poate fi voluntar.Prin implicarea preşcolarilor care ne frecventează grădiniţa şi a părinţilor 

acestora, a şcolarilor din şcolile partenere cu care colaborăm, prin participarea directă la aceste 

acţiuni, am încercat să cultivăm simţul omeniei, datoriei, responsabilităţii, care dau cu totul o altă 

coloratură vieţii morale a omului. Am încercat ca, prin implicarea în aceste acţiuni educative, să 

contribui la formarea personalităţii armonioase a copiilor, a valorilor morale şi eficientizarea lor, 

atrăgând toţi factorii educativi, parteneri în educaţie. Spiritul de omenie, se manifestă în relaţiile cu 

semenii noştri, iar piatra de încercare a omeniei este fapta bună. Ea nu se manifestă în vorbe, ci în 

fapte. Bunătatea înfrumuseţează viaţa, împăcînd toate neînţelegerile, ea limpezeşte ceea ce e încurcat, 

uşurează ceea ce e greu, înveseleşte ceea ce e trist. 

Talentul pedagogic asociat cu ansamblul capacităţilor care determină competenţa profesională şi 

ansamblul calit ăţilor personale, conferă acea măiestrie pedagogică care defineşte profesia de educator 

sau cadru didactic. 

Organizarea unor activități extrașcolare prin care preșcolarii să contribuie, după puterile lor, la 

creșterea calității vie ții 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 ș i 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. 

       La nivelul unităţii noastre de învăţământ, voluntariatul a reprezentat o practică de succes. Asfel, 

au fost organizate acțiuni de caritate, cu scopul de a colecta fonduri și ajutoare materiale pentru 

familiile defavorizate și pentru anumite situații critice, privind sănătatea unor copii. Un eveniment 

important de consemnat este activitatea din cadrul programului de educaţ ie rutieră „Stop 

accidentelor! Viaţa are prioritate”, cu participarea poliţiştilor de proximitate şi a şcolarilor. După ce au 

vizionat un filmuleţ de prezentare a principalelor reguli de circulaţie, preşcolarii au recitat poezii şi au 

cântat, au purtat discuţii despre consecinţele nerespectării regulilor de circulaţie. 

      Este minunat să fii mereu prezent printre oameni cu inima şi sufletul, să ajuţi necondi ţionat acolo 

unde este nevoie! Energia vine din suflet şi sufletele copiilor au multă energie de dăruit. 
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IMPORTANȚA VOLUNTARIATULUI PENTRU EDUCAȚIE 

MUNTEANU ȘTEFANIA CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA HANGU, JUDEȚUL NEAMȚ 

 

 Educația constituie o activitate specific umană, de natură psihologică și socială, proiectată 

pentru formarea și dezvoltarea personalității umane în vederea integrării sale în societate, ralizată în 

cadrul sistemului și procesului instructiv-educativ. 

 Atitudinea față de educație diferă de la un individ la altul, în funcție de numeroși factori, care 

țin atât de personalitatea fiecăruia cât și de mediul social și familial în care trăiește. Educația apare 

odată cu  societatea umană. Ea este un proces permanent în timp și extensiv în spațiu, în sensul că nu 

se reduce la ceea ce se realizează, ci trece de zidurile acesteia. 

 Prin sistemul educațional al comunității (formal, informal, nonformal), se transmite, selectiv 

și după criterii valorice, creația materială și spirituală a înaintașilor. 

Voluntariatul este activitatea desfașurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își 

oferă timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără sprijinul altora, o recompensă de natură 

financiară, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată. 

Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de activități 

similare (precum internshipul/practica, etc): 

- Este o activitate desfașurată în beneficiul comunității / beneficiul public. 

- Este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câștig financiar, chiar dacă include 

decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile, etc.). 

- Este o activitate desfășurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul. 

- Este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de 

ințiativă), spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere. 

Voluntariatul în România se află în plină dezvoltare și cu siguranță va continua pe panta 

ascendentă pe care se află. Activităţile de voluntariat din România devin tot mai vizibile şi mai 

atractive pentru societatea românească. 

Valoarea voluntariatului este indiscutabilă, iar recunoaşterea ei justă în societatea 

românească devine doar o chesiune de timp, mai ales în contextul european extrem de favorabil 

recunoaşterii valorii voluntariatului. 

          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. 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), devenind astfel mai 

conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

     Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, 

înseamnă să te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și 

distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 
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Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să 

colaborezi și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În 

acest context, m-am implicat  în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar. Astfel am 

realizat activități de voluntariat cu elevii mei, în activități diferite. Pot enumera activități prin care am 

participat la ecologizarea zonei în care ne aflăm, am strâns alimente pe care le-am distribuit familiilor 

nevoiașe sau chiar le-am dus la spitale de bătrâni. Prin aceste activități elevii au înțeles că trebuie să 

respecte, să conștientizeze că trebuie să fie mai buni, să fie respectuosi, să dăruiască din puținul pe 

care îl au. Elevii participă cu drag la astfel de activități, sunt dornici să se implice. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită 

de copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în 

societatea românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ- PARTE DIN EDUCAȚIA PENTRU VIAȚĂ 

                                                            Dragoş Mirela Camelia 

                                                           ȘcoalaGimnazială Nr. 12 ,,B.P,Haşdeu,, ,Constanța 

 

Educaţia este un proces complex de modelare umană, care, printe altele, transmite norme 

etice de comportare şi de formare a unei atitudini corecte faţă de realitate şi oameni şi a unor 

capacităţi de valorizare, de apreciere obiectivă a datelor, faptelor, a realităţii, a profesiilor şi a 

comportamentelor oamenilor. Educația timpurie este baza educației și a autoeducației continue ale 

viitorului cetățean. Așadar, educația omului trebuie începută din copilărie, componentele dezvoltării 

sale fizice și psihice mergând în paralel cu componentele personalității. Rolul școlii este de a pregăti 

omul capabil de adaptare la nou, capabil de a ieși din tiparele clasice, capabil de a accepta schimbarea 

și chiar de a-și stabili unele măsuri atunci când împrejurările o cer. 

Într-o societate modernă educația are un rol primordial, iar educația primită în școală rămâne 

fundația pe care elevul își va clădi în timp, cu răbdare ,ambiție și dăruire o viitoare carieră într-un 

mediu social concurențial. Cultura generală, abilitățile de comunicare, abilitățile practice și de lucru în 

echipă, dezvoltarea competențelor fundamentale necesare acestui secol sunt elementele definitorii 

care conduc spre succes. Ansamblul de relații și raporturi de schimburi ce se stabilesc între om și 

natură, precum și interdependența lor, influențează echilibru ecologic, determină condițiile de viață și 

implicit condițiile de muncă pentru om, precum și perspectivele dezvoltării societății în ansamblu. 

Aceste raporturi vizează atât conținutul activității, cât și crearea condițiilor de existență umană. 

Elevii trebuie să cunoască faptul că, odată cu evoluția societății omenești, au început să apară 

unele modificări în natură, la început neesențiale, apoi din ce în ce mai mari, deoarece omul a utilizat 

unele materiale naturale și a creat altele fără să-și dea seama sau conștient că poate deteriora mediul. 

Astfel că, lumea contemporană ar trebui să minimalizeze acțiunile care conduc la dezechilibre 

naturale, cu efecte dezastruoase asupra oamenilor, animalelor, vegetației, a vremii. Un element 

deosebit al raporturilor dintre mediul înconjurător și dezvoltarea societății îl constituie înțelegerea 

caracterului determinant al dezvoltării durabile. Aceasta presupune protecția și conservarea mediului 

înconjurător, pe de o parte, și utilizarea rațională, cantitativ și calitativ, a resurselor naturale, pe de altă 

parte.                    

 Pornind de la afirmaţia, “Natura a existat fără om, dar omul nu poate exista fără natură”, 

conştientizăm faptul că avem datoria să cunoaştem şi să ocrotim natura. A proteja natura înseamnă a 

cunoaşte şi respecta legile de existenţă şi evoluţie a ei. Grija faţă de natură, de mediul înconjurător 

trebuie să fie o componentă esenţială a dezvoltării morale a tinerii generaţii. Cu siguranţă şcolii îi 

revine sarcina de a forma elevilor o atitudine conştientă şi responsabilă faţă de mediu.   

 La vârsta şcolară mică facem primii paşi în încurajarea şi educarea copiilor pentru ca în timp 

aceştia să devină factori activi ai protecţiei mediului, acţionând, modificând stilul de viaţă propriu şi 

pe cel al persoanelor din jurul lor.  

 Ecologia nu este doar o ştiinţă, ci şi un concept de viaţă. A trăi într-un mediu curat şi sănătos 

trebuie să se înveţe încă de la grădiniţă. Şcoala, biserica, familia şi întreaga societate sunt chemate să 

oprească distrugerea naturii, să ,,domesticească” omul, să-l împace cu natura şi să-l reaşeze în natură. 

A respecta natura, a o înţelege şi a o iubi trebuie să devină o trăsătură de caracter.  

 Noua educaţie trebuie să includă şi dimensiunea ecologică, să aibă drept ,,coloană vertebrală” 

gândirea ecologică ce trebuie să fie păstrată ca un crez. Natura nu cere despăgubire pentru nimic, dar 

are pretenţia s-o păstrăm şi să o respectăm. Ea ne oferă totul numai să ne bucure, dar noi ce îi oferim 

naturii? Ar trebui să ne gândim serios la această întrebare, oferind un răspuns pe măsura aşteptărilor 

ei. Cum noi aşteptăm răsplată pentru tot ce oferim cuiva şi nu ne lăsăm până nu primim şi naturii ar 

trebui să-i dăm măcar un sfert din ceea ce primim gratuit.  
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 Este o datorie cetăţenească, o datorie de conştiinţă şi etică să contribuim la ocrotirea naturii, 

pentru că natura nu aparţine numai generaţiilor actuale ale Terrei ci, cu deosebire, generaţiilor 

viitoare.Copiii sunt martori oculari ai transformărilor din viaţa socială, economică şi din mediul 

înconjurător, iar toate aspectele le stârnesc curiozitatea, fapt ce se manifestă prin noianul de întrebări 

ce ni le pun.  

Ei văd multe mașini mari care transportă lemn undeva, multe mașini mici care poluează, ape 

extrem de învolburate uneori sau prea multă secetă, multe deșeuri aruncate la întâmplare, semeni care 

aruncă deșeuri în râuri, malurile râurilor îmbâcsite cu pungi și cârpe agățate și prea puțin efort din 

partea tuturor pentru a schimba ceva, începând cu responsabilii de protecția mediului, cu cei care sunt 

extrem de blânzi în aplicarea legilor, cu cei care trebuie să facă educație în acest sens.  

Prin urmare consider că acest aspect trebuie să ne fie în atenție în permanență tuturor. În 

ultima perioadă, omenirea se confruntă cu hazarde determinate de acțiunile proprii sau pur și simplu 

generate de forța naturii.Fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi seceta, inundațiile,valurile de 

căldură sau temperaturile scăzute, furtuni violente, căderi de grindină, uragane, tornade etc.,nu mai 

reprezintă o excepție în România și, mai mult decât atât, devin frecvente pe tot globul pământesc.  

De asemenea,omenirea se luptă și cu consecințele dezastruoase ale catastrofelor naturale 

produse de forțele pământului: cutremure, tsunami, avalanșe, erupții vulcanice etc.Schimbările 

climatic reprezintă o actualitate, iar unele modificări observate nu au precedent, pe o scară de timp de 

la zeci de ani la milenii.Ele reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări asupra mediului, cadrului 

social şi economic. Încălzirea sistemului climatic este fără echivoc. 

              Cunoscând toate aceste aspecte cu care se confruntă omenirea, elevii conștientizează 

importanța relaționării om-natură atât în activitățile desfășurate în cadrul institutional, cât și î n timpul 

liber, încercând să cunoască formele de viață existente în mediul înconjurător și să învețe să le 

ocrotească. Ei trebuie să cunoască, în același timp, resursele naturale care asigură viața și să participle 

la conservarea acestora, să aibă o atitudine responsabilă față de mediul înconjurător, să descopere 

cauza poluării mediului pentru a înlătura efectul, să aibă influență pozitivă și asupra semenilor care 

dau dovadă de un comportament negative față de natură. Permanent trebuie organizate activități 

ecologice cu elevii, care vizează amenajarea și întreținerea spațiilor verzi prin plantarea de puieți, 

reciclarea hârtiei, amenajarea colțului viu al clasei,etc. 

 Dezvoltarea fără precedent a tehnicii, în toate domeniile activităţii umane, are aspectele sale 

pozitive, dar şi efecte negative, prin prejudicii aduse naturii sub diverse forme, ca: poluarea mediului, 

dezechilibrele ecologice şi deteriorarea ecosistemelor naturale. 

 Omul, prin întreaga sa activitate, stă la originea comportamentului iresponsabil faţă de mediu, 

dar tot el este în măsură să amelioreze “sensul ecologic” actual, atât în plan social-politic, cât şi 

economic, cultural, artistic şi educaţional. 

 Educaţia ecologică a lumii contemporane trebuie să fie un proces activ, continuu, de la o 

vârstă fragedă, prin acţiuni concrete, practice, la scară globală sau locală, în toate mediile şi să 

antreneze cât mai mult întreaga societate. Ca orice formă de educaţie şi cea ecologică are la bază 

principii obiective de realizare. În primul rând, se relevă necesitatea formării la om a unei conştiinţe, 

gândiri sau conduite ecologice.  

               Educaţia tinerilor în domeniul protecţiei mediului trebuie să se facă în şcoli, la toate 

disciplinele şi prin activităţi extraşcolare organizate de şcoală, fundaţii sau alte instituţii. Educaţia 

ecologică prinde un contur interdisciplinar şi polivalent. 

 O altă cale de educaţie ecologică este formarea de specialişti în problemele mediului. Astfel, 

se vor instrui tineri, profesori sau voluntari, care, sub aspect ştiinţific, să cunoască noţiuni de ecologie, 

modul de funcţionare al ecosistemelor naturale şi antropizate, interrelaţia om-mediu etc. 

Pentru reuşita scopului propus, de mici, încă de la preşcolari, se organizează acţiuni, ca: 

turismul ecologic, expoziţii de desene, de fotografii din natură, creaţii literare tematice, filatelie etc. 
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Realizarea unei colecţii cu materiale din natură (ierbare, ouă, pene, cuiburi), realizarea, în diverse 

ecosisteme, a unor mici filme, a înregistrărilor video pe baza unor teme propuse. 

 Iniţierea unor cercuri de iubitori ai naturii –“Micii ecologişti”- implică elevii în toate acţiunile 

practice ecologice din şcoală. Ei vor fi promotorii gândirii ecologice, primii mici specialişti cu 

iniţiativă şi aplicativitate în domeniul ecologic. De asemenea, elaborarea şi redactarea unor reviste de 

specialitate, de informare ecologică (de ex.: “Planeta albastră”, “Terra”, “Ecos”) vor coordona 

acţiunile intreprinse de  elevi, cât şi o informare adecvată. La ciclul primar  se poate realiza o 

informare ecologică zilnică, într-un timp scurt, sub forma: “Mica pastilă ecologică”. 

 Participarea, cu elevii, la toate activităţile locale, cu implicaţii ecologice: plantarea de puieţi, 

curăţenia parcurilor, amenajarea unor sere etc. Grija pentru mediu se poate concretiza prin acţiuni la 

nivelul şcolii şi împrejurimile ei. Se poate constitui Comisia de mediu curat al şcolii, care urmăreşte 

curăţenia în clase, în curtea şcolii. Se plantează flori în grădina şcolii, se instituie concursul cu cea mai 

frumoasă şi curată clasă. 

 Prin atragerea mass-mediei locale, care să popularizeze acţiunile concrete, realizate la nivel 

de şcoală, se pot găsi sponsori care să contribuie la marile activităţi ecologice. Elevii trebuie să fie 

antrenaţi în acţiunile de colectare a deşeurilor, să înţeleagă necesitatea reciclării hârtiei, sticlei, 

textilelor etc. Rolul profesorului nu se limitează doar la stocarea informaţiilor ecologice, ci trebuie să 

urmărească modul de activare a acestora. 

 Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai când elevii de azi, viitorii cetăţeni de 

mâine, vor fi convinşi de necesitatea ocrotirii naturii, vor deveni factori activi prin acţiuni de apărare 

împotriva calamităţilor naturale, de retehnologizare a echipamentelor industriale, de înfiinţare de noi 

staţii de epurare a apelor uzate pentru reducerea efectului poluării mediului Ei vor găsi soluţii prin 

care să lege prezentul de viitorul planetei. 

În concluzie, toate activitățile, desfășurate cu elevii în vederea unei educații ecologice 

sănătoase, trebuie să stimulize dezvoltarea dorinței de acțiune pentru apărarea și conservarea 

mediului, să formeze un comportament etic, civic, în relație cu mediul încunjurător. 
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EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT 

Stoica Gabriela Florentina 

Grădinița PP ,,Alexandrina Simionescu Ghica”Târgoviște, Dâmbovița 

 

 Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în 

folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială. (Definitie adoptată de Consiliul Naţional al 

Voluntariatului, iunie 2002). 

 Voluntariatul este activitatea care creeaza punţi între oameni şi comunităţi. Pentru a putea 

exista în viața de zi cu zi, fără să vrem, suntem nevoiţi să socializăm. Însă, prin aceste actiuni de 

voluntaria, putem învăța tehnici şi metode de socializare, astfel încât timiditatea,fric şi teama să 

dispară.  

 Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie, este un răspuns dat necesităţii de a acţiona 

ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, 

pentru a cultiva valorile lui, înseamnă a te ridica la cerinţele unei şcoli europene, în care se respectă 

normele europene și în care se realizează un învăţământ de calitate.  

 Promovarea voluntariatului în unităţile de învăţămât, în familiile copiilor, în comunitatea 

locala,  solicită calităţi legate de comunicare. Educația pentru voluntariat începe încă de la grădiniță. 

Copiii sunt implicați în diverse activități care presupun dezvoltarea spiritului civic și solidarității 

acestora. Activitățile de voluntariat constituie o experiență bogată de învățare. 

 Prin desfășurarea unor activități de voluntariat,  copiii (voluntarii) dovedesc omenie, bun simţ, 

responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi pentru semeni, grijă şi sensibilitate.  

 Referindu-se la valorile educative ale voluntariatului, Nicolae Iorga afirma:„ ... Oamenii sunt 

ceea ce au învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să gândească, să simtă, să voiască, să efectueze 

anumite munci şi să intre în relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au învăţat, ci 

după faptele lor”.                                                                                                     

  Exemple de activități de voluntariat desfășurate cu preșcolarii: 

• Ziua Mondială a Mediului – Facem curat în împrejurimile grădiniței; 

• Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice -  Donam alimente Azilului de bătrâni ,,Catedrala 

Eroilor”; 

• 1 Iunie- Ziua Internationala a Copiilor – Donăm obiecte de îmbrăcăminte/încălțăminte și 

alimente peroanelor din zone defavorizate; 

• Campanie SNAC: „Săptămâna legumelor şi fructelor donate” 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Persoanelor_V%C3%A2rstnice
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5 CURIOZITĂȚI DIN FIZICĂ ȘI LUCRURI CIUDATE 

STUDIU DE SPECIALITATE 

Rusu Maria Mihaela 

                                                                         Colegiul Tehnic Mihai Bravu, București 

1.Timpul se oprește la viteza luminii 

 

   Conform Teorii Relativității a lui Einstein, viteza luminii nu se poate niciodată schimba – ea este 

întotdeauna egală cu aproximativ 300 000 000 m/, indiferent de observator.  Einstein a avut dreptate! 

Funcționarea relativității generale a fost confirmată în afara sistemului nostru solar. Acest lucru singur 

în sine este destul de incredibil, luând în considerare că nimic nu se poate mișca mai repede ca 

lumina, dar acestea sunt încă lucruri destul de teoretice. Partea într-adevăr incredibilă a Teoriei 

Relativității este fenomenul numit dilatarea temporală care prevede că, cu cât mai repede te miști cu 

atât mai lent trece timpul relativ cu mediul din jur. Adică, dacă te duci la o plimbare cu mașina pentru 

o oră veți fi mai puțin în vârstă decât dacă ați petrece acest timp în fața calculatorului. Nanosecundele 

suplimentare obținute posibil nu vor suplini prețul plătit pentru combustibil, dar în orice caz, este o 

opțiune. 

Desigur, timpul nu poate încetini așa de simțitor, formula va funcționa dacă vă veți mișca cu viteza 

luminii, în acest caz timpul nu se va mișca de fel. 

Dar nu face să nădăjduiți că utilizând această metodă veți putea deveni nemuritor din unicul motiv pe 

care l-am menționat mai sus, nimic nu se poate deplasa mai rapid ca lumina, numai dacă nu sunteți 

făcut din lumină. 

Tehnic vorbind pentru a ajunge la o așa viteză este nevoie de o cantitate infinită de energie. 

 

2.Lumina este afectată de gravitație  

 

Să ne întoarcem pentru o clipă iarăși la Teoria Generală a Relativității a lui Einstein. 

Aceasta implică concepția așa numitei devieri a luminii, care înseamnă că — calea fasciculului de 

lumină nu este în întregime dreaptă. 

https://inbors.com/einstein-a-avut-dreptate-relativitate-generala-functioneaza-in-afara-sistemului-solar/
https://inbors.com/einstein-a-avut-dreptate-relativitate-generala-functioneaza-in-afara-sistemului-solar/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dilatare_temporal%C4%83
http://imgur.com/kox5Yt9
http://imgur.com/dHYvUMN
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Cea ce înseamnă că, chiar dacă lumina nu are nici o masă, calea sa este afectată de obiectele care o 

au – așa ca soarele spre exemplu. 

Deci, dacă o rază de lumină de la o stea îndepărtată va trece destul de aproape de soare, ea se va îndoi 

ușor în jurul lui. 

Efectul asupra unui observator așa ca noi, este că vom vedea steaua într-un loc diferit decât cel în care 

ea este situată la moment (la fel cum peștele în lac nu e niciodată în locul unde pare a fi să fie). 

Amintiți-vă de acest fapt data viitoare când o să vă uitați la stele – totul ar putea fi doar un truc al 

luminii. 

 

3.Universul nostru se extinde rapid 

 

 
 

Iată aici lucrurile devin într-adevăr ciudate și pentru a le înțelege, va fi nevoie să ne întoarcem înapoi 

la momentul apariției Universului, la Big Bang (Marea Explozie). 

Teoria Big Bang — este la momentul actual explicația de bază recunoscută a originii universului. 

Folosind o analogie cât mai simplă posibilă, totul s-a petrecut cam în așa fel: universul nostru s-a 

început de la o explozie. 

Rămășițele (ce au format planetele, stelele, etc.) au fost aruncate în toate direcțiile, împinse de energia 

enormă creată în urma exploziei. 

Deoarece aceste rămășițe sunt atât de grele și prin urmare afectate de gravitația din spatele lor, ar fi de 

așteptat ca această explozie să se încetinească după un anumit timp. 

Dar nu a fost să fie. În realitate, extinderea universului nostru devine din ce în ce mai rapidă cu 

timpul, ce este la fel de nebunesc ca și în cazul în care ai arunca o minge ce se va mișca cu o viteză tot 

mai rapidă și mai rapidă, în loc să cadă la pământ. 

Aceasta înseamnă că spațiul este în continuă creștere. 

Unica modalitate de a explica acest lucru, este materia întunecată sau mai precis energia întunecată, 

care este forța motrice în spatele acestei accelerații cosmice. 

 

4.Toată materia este doar energie 

 

http://imgur.com/sAMRcTA
http://imgur.com/pjNDvIP
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Într-adevăr materia și energia sunt doar două fețe a aceleiași monede. 

De fapt, ați știut acest lucru toată viața, dacă ați auzit vreodată de formula E=mc2. 

Unde “E” este energia iar “m” reprezintă masa. 

Energia ce se conține într-o cantitate anumită de masă este determinată de factorul de conversie a “c” 

la pătrat, unde “c” reprezintă viteza luminii în vid. 

Explicația acestui fenomen este foarte fascinantă și are de a face cu faptul că masa unui obiect crește 

pe măsură ce el se apropie de viteza luminii (chiar dacă timpul se încetinește). 

Totuși, este destul de complicat de a lămuri totul în contextul acestui articol, pur și simplu rămânem la 

constatarea faptului ca asta este adevărat. 

Ca dovadă, din păcate, pot servi bombele atomice care transformă cantități foarte mici de substanță în 

cantități foarte mari de energie. 

 

5.Toate obiectele cad cu aceeași viteză  

 

 
 

Să mai calmăm un pic spiritele pentru o secundă, fiindcă fizica modernă e destul de voluminoasă 

pentru a o înghiți pe toată dintr-o dată. 

Fizica clasică, de asemenea, poate oferi concepte la fel de stranii. 

Veți fi iertat dacă presupuneți că obiectele mai grele cad cu o viteză mai mare decât cele mai ușoare – 

asta sună destul de veridic, în plus noi știm cu toții ca mingea de bowling cade mult mai repede ca o 

pană. Și acest lucru este adevărat, dar asta nu are nici o legătură cu gravitația, singurul motiv din care 

se întâmplă acest lucru, este faptului că atmosfera terestră opune rezistență. 

În realitate, așa cum a realizat Galileo încă aproape 400 de ani în urmă, gravitația acționează la fel 

asupra tuturor obiectelor, indiferent de masa lor. 

Cea ce înseamnă că dacă repetăm același experiment cu pana și mingea de bowling pe lună (care nu 

are atmosferă), ele vor atinge solul exact în același timp. 

 

http://imgur.com/DYqzmvz
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Voluntariatul,componenta principală a educației 

Păcurar Alina 

Școala Gimnazială Lucian Blaga Satu Mare 

 

          De ce voluntariat în educație? – o întrebare care își găsește răspunsul în chiar definirea 

conceptului: ca acțiune cu motivație intrinsecă și fără așteptări de recompensă, de a veni în sprijinul 

celui care se află într-o situație de criză, o situație-problemă. 

          A fi voluntar este un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi. Învățăm lucruri care ne 

vor ajuta în toate aspectele vieții, lucruri ca munca în echipă sau responsabilitatea dar și compasiunea 

și răbdarea în tot ceea ce facem. 

         Voluntariatul înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu 

care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Responsabilitatea este principiul 

care stă la baza voluntariatului, un al doilea element definitoriu fiind comunicarea. 

Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, investiția în propria persoană. Tu te ajuți pe 

tine, ceea ce este comparabil cu școala vieții. Toate situațiile care pot interveni în finalizarea 

proiectului de voluntariat înseamnă acumularea de experiență profesională și învățarea gestionării 

crizelor de orice fel. 

       În  statele lumii civilizate, voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de 

categorii diverse de oameni și din diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta într-un 

anumit domeniu, de a cunoaște oameni sau chiar de a se distra, în sensul bun al cuvântului. În 

România, voluntariatul beneficiază de o minimă atenție și de o slabă informare. 

        În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea 

personalității elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, 

voluntariatul devine din ce în ce mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din 

școala noastră, urmărindu-le evoluția și celor care și-au luat deja „zborulˮ. Activitățile realizate de noi 

la nivelul școlii i-a ajutat să vadă viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că 

pot fi utili societății, că marea schimbare poate începe cu ei. Un aspect important al creării de şanse 

egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile 

colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Prin intermediul 

unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor copii 

care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la 

sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în 

comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

       Activitățile de voluntariat pe care le-am realizat în cadrul școlii noastre i-au vizat pe elevii cu 

cerințe educative speciale, pe cei aflați în pragul abandonului școlar și pe copiii proveniți din familii 

defavorizate, în scopul ameliorării diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni sau 

foarte buni la învățătură. Cu sprijinul unor edituri, cercurile de lectură i-au avut ca protagoniști pe 

acești copii. Concret, m-am gândit că nu numai copilul cu cerințe educative speciale are nevoie de 

ajutor, mai mult de atât, chiar el poate fi de ajutor la rândul său. 

Activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt extrem de interesante la nivelul dezvoltării psihice a 

elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru comunitatea sa, 

fapt pe care îl vede prin realizările sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum simpozioane, 

serbări, concursuri de creaţie literară, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de 

interculturalitate, toleranţă, respect reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. Activităţile literare au 
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şi rolul de coeziune a grupului, de a îmbunătăţi relaţiile de comunicare şi interrelaţionare între elevi, 

respectiv, elevi şi adulţi. Acestea se realizează şi în vederea apropierii procesului instructiv-educativ 

de ,,școala de după școalăˮ, înzestrării elevilor cu acele capacități și atitudini care să mărească 

raportarea creativă la mediul școlar și la cerințele sociale. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, 

elevii învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele 

comunității în care trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-

se într-un alt fel decât prin memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să 

dăruiască, la rândul lor, o parte din ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă 

le oferă un confort psihic enorm. În calitate de profesor, am observat comportamentul copiilor care se 

integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei din jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați de 

colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare mulțumire schimbarea radicală care s-a produs 

când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al propriei vieți; cei din jurul său l-au 

privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă 

rezultate mult mai bune la învățătură. 

    Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine 

să ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma 

Gandhi: „dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta 

este necesar să pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și 

prin iubire.             Elevii învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi 

dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau 

abandonate. Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare 

sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și 

realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot 

oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Rolul   voluntariatului  în dezvoltarea  personalității  elevilor 

 Marusac Livia 

                                                                Școala Profesională ,,Gheorghe Burac,, Vlăsinești 

 

  

         ,, Când facem un bine cuiva dintr-o pornire într-adevăr adâncă și curată, nu numai că nu 

așteptăm recunoștință, dar ne vine parcă să mulțumim noi aceluia, că ne-a primit cu bucurie darul și 

binele ,,   

                                                                                    ( Lucian Blaga) 

 

         A fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă 

nemăsurată și de dragoste  pentru cei pe care îi sprijini . Să faci totul cu drag și cât mai bine, fără să 

aștepți nimic în schimb; asta înseamnă să fii voluntar. 

        Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi 

și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest 

context, m-am implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca voluntar la o asociație . Am 

cunoscut o mulțime de oameni minunați de la care am învățat lucruri minunate. Pot spune, că am 

dăruit, dar am și primit. Mi s-a oferit șansa de a cunoaște oameni minunați, dornici de a face bine, 

implicați, creativi, ingenioți, dar mai ales, altruiști . Este cumplit să vezi atâta suferință, dar mai 

cumplit este nepasarea noastră, a unora la problemele semenilor noștri. 

      Ca urmare a experienței acumulate  în urma acestei colaborări am inițiat și pentru micii mei 

școlari un proiect de voluntariat . 

Argument 

Activitatea de voluntariat reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor, ea fiind 

reglementată şi în România din anul 2001. Faptul că voluntariatul este de interes public fiind iniţiat în 

folosul altora, am considerat că este şi de datoria mea de cadru didactic, să-i învăţ pe copii şi părinţi să 

identifice problemele comunităţii şi să se implice în rezolvarea lor. 

Este minunat să fii mereu prezent printre oameni cu inima și sufletul, să ajuti necondiționat 

acolo unde este nevoie. Este o onoare să fii voluntar în comunitatea unde trăiești, să-ți pese de cei din 

jur. Atunci când dăruiești iubire, primești iubire, când respecți, ești respectat Toate aceste valori pot fi 

cultivate în conștiința copiilor prin participarea directă la acțiuni. Piatra de încercare a omeniei este 

fapta bună , căci omenia nu se manifestă în vorbe ci în fapte. A trezi și a dezvolta spiritul 

voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui ar putea fi una din sarcinile de seamă ale educatorilor, un 

spirit care transformă valorile sociale în principii de conduită personală. Prin aceste activități , copiii 

vor înțelege că valorea unui om rezidă în ceea ce este capabil să dea și nu in ceea ce este el capabil să 

primească. 

Pentru luna iunie 2019 am iniţiat împreună cu SC. Lacto Solomonescu , un proiect 

educațional de voluntariat, care se știe, e o hrană pentru suflet. Aici iși găsesc locul doar cei ce simt, 

doresc și vor cu adevărat să ajute, să aducă o rază de lumină în suflete. În acest scop, am propus 

copiilor din clasa mea , de la Școala Profesională ,,Gheorghe Burac ,, Vlăsinești  să doneze copiilor de 

la  ,,Primăvara Speranței Trușești ,,  îmbrăcăminte, încălţăminte şi jucării. Proiectul „Prieteni mici cu 

inimă mare” se implementează pentru a dona jucării, obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte copiilor 

de la ,,Primăvara Speranței ,,. S.C. Lacto Solomonescu se angajează să asigure transportul obiectelor 

donate împreună cu părinţii elevilor. 
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Scopul proiectului 

- Cultivarea spiritului şi valorilor voluntariatului în conştiinţa copiilor, părinţilor; 

- Dezvoltarea interesului cadrelor didactice de a se implica în activităţi de voluntariat în 

comunitatea în care locuiesc; 

- Dobândirea unui comportament responsabil față de persoanele aflate în dificultate. 

Obiective  

Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor în acţiuni caritabile venite în sprijinul 

copiilor de la ,, Primăvara Speranței ,, Trușești ; 

Combaterea discriminării pe motive de origine etnică, sex, religie; 

Formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, muncă în echipă; 

Cultivarea imaginaţiei, a creativităţii copiilor prin realizarea cadourilor şi a lucrărilor artistice 

din cadrul proiectului. 

Grup ţintă 

Elevi / cadre didactice / părinți 

Resurse materiale 

Contribuţii personale ale părinţilor copiilor  / donaţii S.C. Lacto Solomonescu 

Durata proiectului 

            Luna iunie 2019, cu posibilitate de prelungire 

Resurse umane 

Cadre didactice participante în aplicarea proiectului de la Școala  Profesională ,,Gheorghe 

Burac ,, Vlăsinești / cadre didactice participante în aplicarea proiectului de la ,, Primăvara 

Speranței,, Trușești / manageri din cadrul S.C. Lacto Solomonescu / elevi / părinţi 

Beneficiari direcţi 

Copiii de la ,,Primăvara Speranței ,, Trușești  

Activităţile planificate 

Colectarea  donaţiilor din partea părinţilor, copiilor ; 

Iunie 2019 „Prieteni mici cu inimă mare” – vizită la ,,Primăvara Speranței ,, Trușești în 

vederea cunoaşterii reciproce a copiilor implicaţi în proiect; 

Vizita copiilor de la,,Primăvara Speranței ,, Trușești la Școala Profesională ,,Gheorghe 

Burac,, Vlăsinești 

Evaluarea 

Fiecare acţiune desfăşurată a fost  monitorizată urmărindu-se astfel modul de derulare al 

activităţilor proiectate cât şi popularizarea proiectului / Mediatizarea proiectului la nivel local 

      Privită din perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea factorilor 

principali ai educaţiei: familia, şcoala, societatea. Interdependenţa acestora descrie un exerciţiu de 

sprijin reciproc, 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 generaţii de 

profesionişti, de actori sociali implicaţi, activi şi capabili de schimbare.  

         Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită 

de copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

          În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în 

societatea românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Despre voluntariat 

Prof. Simedre Florina-Hermina 

Liceul Teoretic Videle 

Motto: “Există două modalităţi de a împrăştia lumină: să fii lumânarea sau oglinda care o reflectă.” 

(Edith Wharton) 

Cu viața aglomerată pe care o avem, pare a fi din ce în ce mai greu să găsești timp pentru a te 

oferi voluntar. Cu toate acestea, beneficiile voluntariatului pot fi enorme. Voluntariatul oferă ajutor 

vital persoanelor care au nevoie, cauzelor care merită și comunității, dar beneficiile pot fi și mai mari 

pentru noi, voluntarii. Activitatea de voluntariat  potrivită vă poate ajuta să găsiți prieteni, să vă 

conectați cu comunitatea, să învățați noi abilități și chiar să vă avansați cariera. 

Să dăm ceva altora, să ajutăm cu ceva sunt lucruri care  ne pot ajuta, de asemenea, să ne 

protejăm sănătatea mentală și fizică. Pot reduce stresul, pot combate depresia, ne pot stimula mental și 

ne pot oferi sentimentul ca avem un scop în viață. Deși este adevărat că, cu cât faci mai mult 

voluntariat, cu atât vei beneficia de mai multe beneficii, voluntariatul nu trebuie să implice un 

angajament pe termen lung sau să îți ocupe mult  timp din ziua ta plină. Atunci când ajuti pe cineva, 

chiar și puțin,vei vedea că acest lucru iți poate îmbunătăți sănătatea și fericirea. 

Unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale voluntariatului este impactul asupra comunității. 

Voluntariatul vă permite să vă conectați la comunitatea dumneavoastră și să o faceți un loc mai bun. 

Chiar și ajutorul cu cele mai mici sarcini poate face o diferență reală în viața oamenilor, a animalelor 

și a organizațiilor care au nevoie. Și voluntariatul este o stradă cu două sensuri: vă poate aduce 

beneficii atât dumneavoastră și familiei dumneavoastră, cât și cauzei pe care alegeți să o ajutați. 

Dedicându-vă timpul ca voluntar vă ajută să vă faceți noi prieteni, să vă extindeți rețeaua și să vă 

sporiți abilitățile sociale. 

Una dintre cele mai bune modalități de a-ți face noi prieteni și de a întări relațiile existente 

este să te angajezi la o activitate comună împreună. Voluntariatul este o modalitate excelentă de a 

cunoaște oameni noi, mai ales dacă sunteți nou într-o zonă sau domeniu. Vă întărește legăturile cu 

comunitatea și vă lărgește rețeaua de asistență, expunându-vă oamenilor cu interese comune, resurse 

de cartier și activități distractive și satisfăcătoare. 

  În timp ce unii oameni sunt volubili  și socializează  în mod natural, alții sunt timizi și 

întâmpină cu greu oameni noi. Voluntariatul vă oferă posibilitatea de a vă exersa și de a vă dezvolta 

abilitățile sociale, deoarece vă întâlniți în mod regulat cu un grup de persoane cu interese comune. 

Odată ce ai o cauza comună și un grup, este mai ușor să te ramifici și să îți faci mai mulți prieteni și 

contacte. 

Pe de altă parte, copiii urmăresc atent tot ceea ce faceți. Dând înapoi comunității, le veți arăta 

direct cum voluntariatul face diferența și cât de bine se simte să ajutați alți oameni și animale și să 

adoptați schimbări. Este, de asemenea, o modalitate valoroasă de a cunoaște organizațiile din 

comunitate și de a găsi resurse și activități pentru copiii și familia ta. 

În plus, voluntariatul oferă multe beneficii atât sănătății mentale, cât și sănătății 

fizice.Voluntariatul ajută la contracararea efectelor stresului, furiei și anxietății. Aspectul de contact 

social al ajutorării și al lucrului cu alții poate avea un efect profund asupra bunăstării dumneavoastră 

psihologice generale. Nimic nu ameliorează stresul mai bine decât o conexiune semnificativă cu o altă 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

74 

persoană. Lucrul cu animalele de companie și alte animale s-a dovedit, de asemenea, că îmbunătățește 

starea de spirit și reduce stresul și anxietatea. Voluntariatul combate depresia. Voluntariatul te 

menține în contact regulat cu ceilalți și te ajută să dezvolți un sistem solid de sprijin, care la rândul său 

te protejează împotriva depresiei. Voluntariatul te face fericit. Măsurând hormonii și activitatea 

creierului, cercetătorii au descoperit că a fi de ajutor celorlalți oferă o plăcere imensă. Ființele umane 

sunt greu de convins sa ofere altora. Cu cât oferim mai mult, cu atât ne simțim mai fericiți. 

Voluntariatul crește încrederea în sine. Faceți bine pentru ceilalți și pentru comunitate, ceea ce 

oferă un sentiment natural de realizare. Rolul dvs. de voluntar vă poate oferi, de asemenea, un 

sentiment de mândrie și identitate. Și cu cât te simți mai bine cu tine, cu atât este mai probabil să ai o 

viziune pozitivă asupra vieții tale și a obiectivelor viitoare. 

Pe de altă parte, voluntariatul oferă un sentiment de scop. Adulții mai în vârstă, în special cei 

care s-au pensionat sau au pierdut un soț, pot găsi noi sensuri și direcții în viața lor, ajutându-i pe 

ceilalți. Oricare ar fi vârsta sau situația ta de viață, voluntariatul te poate ajuta să îți îndepărtezi mintea 

de propriile griji, să te mențină stimulat mental și să aducă mai multă savoare vieții tale. 

Vorbind despre sanatate, voluntariatul te ajută să rămâi sănătos din punct de vedere fizic. 

Studiile au constatat că cei care fac voluntariat au o rată a mortalității mai mică decât cei care nu fac. 

Voluntarii mai în vârstă tind să meargă mai mult, le este mai ușor să facă față sarcinilor de zi cu zi, au 

mai puține șanse de a dezvolta tensiune arterială crescută și au abilități de gândire mai bune. 

Voluntariatul poate reduce, de asemenea, simptomele durerii cronice și poate reduce riscul bolilor de 

inimă. 

Persoanele cu dizabilități sau afecțiuni cronice  pot beneficia în continuare foarte mult de 

voluntariat. De fapt, cercetările au arătat că adulții cu dizabilități sau probleme  de sănătate, de la 

pierderea auzului și a vederii la bolile de inimă, diabet sau tulburările digestive, au constatat că, toate 

se ameliorează după voluntariat. 

Fie din cauza unei dizabilități, a lipsei de transport sau a constrângerilor de timp, mulți 

oameni aleg să își ofere timpul voluntar prin telefon sau computer. În era digitală actuală, multe 

organizații au nevoie de ajutor pentru scriere, design grafic, e-mail și alte sarcini bazate pe web. Unele 

organizații vă pot cere să participați la o sesiune de formare inițială sau la întâlniri periodice, în timp 

ce altele pot fi conduse complet de la distanță. În orice situație de voluntariat, asigurați-vă că obțineți 

suficient contact social și că organizația este disponibilă pentru a vă sprijini dacă aveți întrebări. 

Dacă aveți în vedere o nouă carieră, voluntariatul vă poate ajuta să obțineți experiență în zona 

dumneavoastră de interes și să cunoașteți oameni din domeniu. Chiar dacă nu intenționați să schimbați 

cariera, voluntariatul vă oferă posibilitatea de a practica abilități importante utilizate la locul de 

muncă, cum ar fi lucrul în echipă, comunicarea, rezolvarea problemelor, planificarea proiectelor, 

gestionarea sarcinilor și organizarea. S-ar putea să vă simțiți mai confortabil întinzându-vă aripile la 

locul de muncă după ce ați perfecționat mai întâi aceste abilități într-o poziție de voluntar. 

  Doar pentru că munca voluntară este neremunerată nu înseamnă că abilitățile pe care le înveți 

nu sunt de bază. Multe oportunități de voluntariat oferă instruire extinsă. De exemplu, ați putea deveni 

consilier cu experiență în situații de criză în timp ce vă oferiți voluntar la un adăpost pentru femei sau 

un istoric de artă cu cunoștințe în timp ce vă donați timpul ca docent al muzeului. 

Voluntariatul vă poate ajuta, de asemenea, să vă dezvoltați abilitățile pe care le aveți deja și să 

le folosiți în beneficiul comunităților mai mari. De exemplu, dacă dețineți o poziție de vânzări de 
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succes, puteți crește gradul de conștientizare pentru cauza dumneavoastră preferată ca avocat 

voluntar, în timp ce vă dezvoltați și îmbunătățiți abilitățile de vorbire în public, comunicare și 

marketing. 

Voluntariatul vă oferă șansa de a încerca o nouă carieră fără a vă angaja pe termen lung. Este, 

de asemenea, o modalitate excelentă de a câștiga experiență într-un domeniu nou. În unele domenii, 

puteți face voluntariat direct la o organizație care face tipul de muncă care vă interesează. De 

exemplu, dacă sunteți interesat de asistență medicală, ați putea fi voluntar la un spital sau la o casă de 

îngrijire medicală.Munca ta de voluntariat s-ar putea să te ducă la organizații profesionale sau stagii  

de care ar putea beneficia cariera ta. 

În timp ce învățarea de noi abilități poate fi benefică pentru mulți, nu este o cerință pentru o 

experiență voluntară satisfăcătoare. Rețineți că cele mai valoroase atuuri pe care le puteți aduce 

oricărui efort voluntar sunt compasiunea, o minte deschisă, dorința de a participa oriunde este nevoie 

și o atitudine pozitivă. 

Voluntariatul este un mod ușor și distractiv de a vă explora interesele și pasiunile. A face 

munca voluntară pe care o consideri semnificativă și interesantă poate fi o evadare relaxantă și 

energizantă din rutina zilnică de muncă, școală sau angajamente familiale. Voluntariatul vă oferă, de 

asemenea, o creativitate reînnoită, motivație și viziune care pot continua în viața dumneavoastră  

personală și profesională. 

Mulți oameni se oferă voluntari pentru a-și face timp și pentru hobby-uri în afara muncii. De 

exemplu, dacă aveți o slujbă de birou și doriți să petreceți timpul în aer liber, vă puteți gândi să vă 

oferiți voluntari pentru a ajuta la plantarea unei grădini comunitare, pentru a merge la câini pentru un 

adăpost pentru animale sau pentru a ajuta la o tabără pentru copii. 

Veți avea o experiență de voluntariat mai bogată și mai plăcută dacă vă luați mai întâi timp 

pentru a vă identifica obiectivele și interesele. Ar trebui să ne gândim de ce vrem să facem voluntariat. 

Ce ne-ar plăcea să facem? Oportunitățile care se potrivesc atât obiectivelor tale, cât și intereselor tale 

sunt cel mai probabil distractive și împlinitoare. 

Există numeroase oportunități de voluntariat disponibile. Cheia este să găsiți o poziție pe care 

v-ar plăcea și pe care sunteți capabili să o faceți. De asemenea, este important să vă asigurați că 

angajamentul dumneavoastră corespunde nevoilor organizației. 

Voluntariatul nu trebuie să  vă preia viața pentru a fi benefic. De fapt, cercetările arată că doar 

două până la trei ore pe săptămână, sau aproximativ 100 de ore pe an, pot conferi cele mai multe 

beneficii - atât dumneavoastră, cât și cauzei alese. Important este să oferi voluntar doar cantitatea de 

timp care îți este confortabilă. Voluntariatul ar trebui să se simtă ca un hobby distractiv și plin de 

satisfacții, nu ca o altă corvoadă pe lista dumnevoastră de sarcini. Vă donați timpul prețios, deci este 

important să vă bucurați și să beneficiați de voluntariat.  

Asigurați-vă că știți la ce vă așteptați. Puneți întrebări pentru a avea totul clar. Ar trebui să vă 

simțiți confortabil cu organizația și să înțelegeți angajamentul de timp. Luați în considerare pornirea 

mică pentru a nu vă angaja prea mult la început. Acordați-vă o anumită flexibilitate pentru a vă 

schimba concentrarea, dacă este necesar. 
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Nu vă fie teamă să faceți o schimbare. Nu vă forțați să vă potriviți sau nu vă simțiți obligați să 

rămâneți cu un rol de voluntar care nu vă place. Discutați cu organizația despre schimbarea 

concentrării sau căutați o altă organizație care să se potrivească mai bine. 

Dacă faceți voluntariat în străinătate, alegeți cu atenție. Unele programe de voluntariat în 

străinătate pot provoca mai mult rău decât bine dacă le iau muncitorilor locali plătiți banii atât de 

necesari. Căutați oportunități de voluntariat cu organizații de renume. 

În concluzie, prin voluntariat te asiguri personal că lumea se așază pe un făgaș mai bun dar 

investești și în tine, deoarece atunci când ești voluntar acumulezi o serie de competențe care te ajută 

atât în relația cu cei din jurul tău, dar şi la facultate sau la locul de muncă. Peste tot în lume sunt 

milioane de oameni care au nevoie de ajutor:  fie că sunt forțați să muncească, fie că nu au acces la 

educație, sunt exploatați, nu au adăpost sau nu au ce mânca. Resursele autorităților și organizațiilor 

neguvernamentale sunt limitate atât din punct de vedere financiar cât și în ceea ce privește 

personalul. Și aici fiecare dintre noi poate avea un rol. 
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L'importance du bénévolat dans le développement des jeunes 

 Mădălina Bucur 

Școala Gimnazială Arcani, jud.Gorj 

 

 Le bénévolat est un moyen efficace pour les jeunes de s'engager sur la bonne voie en termes 

de carrière, ainsi qu'une option pratique pour les jeunes qui ne sont pas encore assez âgés pour être 

légalement employés.           

 Les jeunes peuvent faire du bénévolat pendant leur temps libre à partir de 13 ans ou même 

plus tôt. Les avantages d'une telle occupation sont nombreux et ceux qui décident de faire du 

bénévolat se rendent souvent compte que le bénévolat peut être un bon moyen de développer les 

compétences qu'ils peuvent mettre en pratique à l'insertion sociale.     

 Il y a aussi des avantages psychologiques positifs pour les jeunes qui s'engagent dans des 

activités bénévoles. Un sentiment d'appartenance à des groupes de bénévoles, une confiance en soi et 

une estime de soi accrues peuvent être quelques-uns des avantages pour la santé mentale.  La 

question la plus importante à considérer lorsque les jeunes deviennent bénévoles est de savoir si ces 

activités-là seront conformes à leurs intérêts et à leurs capacités. Ainsi, les jeunes intéressés par 

l'environnement pourraient devenir volontaires dans une action environnementale, tandis que les 

jeunes attirés par une carrière dans le domaine médical pourraient être intéressés à s'impliquer dans 

une action de volontariat dans un hôpital, un centre de santé ou dans un centre de placement pour 

enfants.  On va mentionner ci-dessous quelques domaines d'activité dans lesquels on pourrait entraîner 

les élèves: 

• Bénévole pour l'environnement 

 Les jeunes qui veulent protéger l'environnement peuvent être intéressés à s'impliquer dans des 

activités bénévoles dont les causes sont liées à l'environnement. Les jeunes peuvent avoir des activités 

de volontariat «éco» de plusieurs manières. Les activités de volontariat locales peuvent encourager les 

jeunes à agir et à se joindre aux efforts de volontariat dans diverses communautés. La collecte 

sélective peut être l'une des raisons pour lesquelles les jeunes peuvent faire du bénévolat. 

• Activités de mentorat 

 Les jeunes qui aiment être à côté des enfants peuvent apporter leur aide de plusieurs façons 

grâce à des activités bénévoles. L'une des façons dont ils peuvent aider est de passer du temps avec 

des enfants plus jeunes qui peuvent avoir des problèmes de lecture, des problèmes de mathématiques 

ou d'autres disciplines. 

• Bénévolat communautaire 

 Il n'y a pas, peut-être, de meilleure activité bénévole pour les jeunes que l'intention de faire du 

bénévolat dans son village. Une façon de commencer est de participer à la satisfaction des besoins de 

la communauté et à aider les gens qui y vivent. Y a-t-il des voisins qui s'occupaient du ménage de 

printemps dans les jardins? On pourrait considérer cela comme un bon point de départ. 

• Jeunes bénévoles créatifs 

 Les jeunes volontaires créatifs peuvent utiliser leur talent pour développer leurs propres idées 

sur les projets de volontariat. Les jeunes artistes peuvent faire don de leurs collections d'art à des 

hôpitaux pour enfants ou des centres de placement, ou utiliser leur talent pour rendre un après-midi 

plus agréable pour les enfants grâce à des activités de dessin ou de sculpture. La liste des idées des 

bénévoles créatifs est infinie.         
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 Les enfants et les jeunes adolescents doivent être guidés, éduqués dans l'esprit civique, à 

travers diverses activités extrascolaires, à travers des projets réalisés en étroite liaison avec les ONG. 

L'enseignant, par son exemple même, leur ouvre leur cœur, forme des compétences et éduque les 

enfants à réfléchir.           

 Plus l'enfant ou le jeune adolescent est guidé à observer, à connaître, à explorer, à aider les 

autres, plus il acceptera l'idée et le désir de faire du bénévolat.      

 Bref, le volontariat développe les compétences nécessaires à la survie et à l'intégration dans la 

société. C' est bénéfique et utile car c' est une continuation de l’apprentissage à l’école et non un 

complément à celle-ci. Cela développe notre responsabilité, la pensée projective, la créativité, l’art de 

poser des questions et la liste continue. 
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Voluntariatul  

– datorie moralӑ sau obligaţie « la modӑ » -  

Trӑistaru Daniela  

Şcoala Gimnazialӑ nr, 1, Bӑileşti, jud. Dolj 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, 

înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile 

sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un 

cadru legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în 

România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul 

nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

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”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă 

repet, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, 

m-am implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru 

de educație incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această 

organizație, în ideea de a participa împreună cu elevi voluntari. 
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Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat 

împreună cu un grup de elevi entuziaști din școala gimnazială, care s-au oferit voluntari pentru a-i 

ajuta pe copiii cu dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la 

început voluntarii au fost reticenți, chiar puțin speriați și emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și 

au creat o punte de legătură cu aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, 

sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, 

clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, 

sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, 

iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe semenii lor lucrând în 

echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

Lumea contemporană evoluează spre formule de democraţie participativă şi se dezvoltă socio-

economic într-un ritm alert. Acest context este provocator şi generator de probleme complexe. Ca 

atare, şcoala se află sub asaltul multiplelor iniţiative de tip educaţii noi care încearcă să pătrundă din 

zona nonformală/ informală, prin cooptarea principalilor actori ai procesului de educaţie, în activităţi 

comunitare. 

Diferite iniţiative europene sau ale ONU  propun şcolilor participarea în proiecte, dincolo de 

curriculumul formal şi, mai ales, dincolo de spaţiul tradiţional al clasei. Astfel, sunt iniţiate transferuri 

multiple între achiziţiile provenite din educaţia formală şi acelea din educaţia nonformală / informală: 

• Rolurile clasice ale profesorilor şi elevilor tind să se modifice prin participarea la aceste 

proiecte; 

• Cultura spaţiului educaţiei formale se schimbă: implicaţi în activităţi semnificative în afara 

clasei, profesorii şi elevii învaţă/ potenţează învăţarea din lumea reală în care pot face 

diferenţele. În acest sens, obiectul învăţării se modifică şi conferă dinamism achiziţiilor 

cognitive, comportamentiste şi atitudinale; 

• Voluntariatul este în mare măsură o achiziţie din sfera valorilor şi a atitudinilor; 

• Se modifică statutul profesorului care evoluează spre roluri de facilitator, de mediator al 

învăţării nonformale/ informale. Profesorul însuşi îşi adânceşte înţelegerea asupra propriei 

sale învăţări şi deveniri prin intermediul activităţilor de educaţie nonformală / informală; 

• Elevii sunt stimulaţi să fie implicaţi în activitatea comunităţii locale, învăţând roluri sociale în 

mod direct; 

• Se dezvoltă un comportament acţional: înţelegere profundă (care permite luarea de poziţie şi 

acţiunea), implicare (motivaţia de a participa în viaţa comunităţii), viziunea (abilitatea de a 

merge dincolo de graniţele deja explorate şi de a gândi creativ), experienţa (elevii îşi 

construiesc un know-how despre managementul schimbării); 

• Învăţarea capătă context şi substanţă, devine atractivă, agreabilă, pe alocuri, chiar amuzantă. 

Este stimulată astfel motivaţia elevilor. Se dezvoltă o spirală motivaţională care construieşte 

cogniţia (observare, explorare, investigaţie), reflexivitatea (autoevaluare, deschidere, 

schimbul de roluri) şi sensibilitatea (stima de sine, expresivitatea). 

Voluntariatul în şcoli este, pe lângă faptul altruist în sine, o activitate de pe urma căreia adolescenţii 

au multe lucruri de învăţat: noi abilităţi, noi contacte, experienţă într-un anumit domeniu etc. 

Voluntariatul în şcoli este soluţia pentru o dezvoltare complexă a adolescentului. 
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Voluntariatul în şcoli este un prim pas în conştientizarea tinerilor de rolul lor în societate, de 

importanţa lor ca individ, de nevoia societăţii de oameni ca el. 

Voluntariatul reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, 

de serviciul 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. 

Experienţa ţărilor Uniunii Europene demon-strează că voluntariatul poate fi implementat şi valorificat 

în toate sferele socialului. Acesta le oferă tinerilor şi adulţilor o modalitate eficientă de a fi împreună, 

de a lucra în comun, valorile de bază fiind încrederea şi respectul reciproc. Mai mult, se susţine că 

natura voluntariatului colectiv contribuie semnificativ la dezvoltarea conştiinţei sociale şi a comunită-

ţilor implicate. Factorul comun împărtăşit de organizaţiile de voluntari este datoria fiecărui participant 

faţă de bunăstarea comună sau publică, raţiune pentru care acestea lucrează în beneficiul celorlalţi. 

Formarea tinerilor voluntari în contextul pedagogiei sociale, ca orice formare, trebuie să cuprindă 

următoarele planuri: planul cunoştinţelor, fiind vizată îmbogăţirea acestora; planul acţiunii, fiind 

vizată dezvoltarea competenţelor practice; planul personalităţii, fiind vizată dezvoltarea propriei 

persoane; planul social, fiind vizată dezvoltarea competenţelor sociale. 

Una dintre caracteristicile fundamentale ale serviciilor sociale şi educaţionale se referă la antrenarea 

resursei umane în activităţi de voluntariat, care să susţină serviciile organizaţiilor/instituţiilor 

specializate în domeniu. Activitatea de voluntariat este reglementată prin lege şi presupune un anumit 

nivel al conştiinţei şi solidarităţii civice, care să motiveze persoana pentru participarea liber consimţită 

la astfel de activităţi organizate de persoane juridice de drept public şi de drept privat fără scop 

patrimonial. Activitatea de voluntariat va fi considerată expe-rienţă de muncă în condiţiile în care 

constituie o cerinţă specifică de participare la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante. 

Activitatea de interes public este activitatea desfăşurată, potrivit legii, în domenii precum: asistenţă şi 

servicii sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural-artistic, educațional, ştiinţific, 

umanitar, religios, filantropic, sportiv, protecţia mediului, social şi comunitar. Acţiunea comunitară 

presupune crearea unor relații de cooperare, de colaborare între licee, şcoli generale, gimnazii şi şcoli 

auxiliare (dar şi alte centre şi case de tip rezidenţial sau de asistenţă a copilului), ceea ce ajută la 

stabilirea unui parteneriat de învăţare real și benefic pentru toţi cei implicaţi.Managementul 

programelor de voluntariat cuprinde un set de procese, acțiuni prin care persoane voluntare sunt 

recrutate, pregătite, abilitate şi antrenate în acti-vităţi planificate la nivelul unei organizaţii. Succesul 

implicării voluntarilor depinde de claritatea scopului şi de angajamen- tul susţinut de întreaga 

organizaţie, de la consiliul de conducere şi manageri până la personalul de rând. Din această 

perspectivă, o atenţie deosebită se acordă nevoilor individuale ale voluntarilor, asigurării unui mediu 

încurajator, în care aceştia vor putea progresa şi se vor putea dezvolta în planurile personal şi acţional-

profesional.  

În cadrul programelor de voluntariat, dorinţa tânăru-lui de a activa într-un domeniu de interes al 

comunităţii este un factor important, dar nu suficient. Deşi este recunoscut faptul că dezvoltarea 

capacităţii psiho-active de tip pro trebuie să meargă dincolo de subiect, adresându-se necesităţilor şi 

cerinţelor comunităţii, o atenţie deosebită trebuie acordată formării tinerilor (în formă tradițională, în 

forme speciale ori prin utilizarea exemplelor). Tânărul trebuie să beneficieze de instruire atât 
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teoretică, cât şi practică, îmbunătăţindu-i educaţia anterioară şi stimulându-i vocaţia de voluntar. Or 

edu-caţia constituie o parte importantă a identităţii tinerilor voluntari și ‘‘țintește’’: acumularea 

cunoştinţelor şi abi-lităţilor de bază, dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi de relaţionare, 

formarea atitudinii empatice etc. De asemenea, este necesară asigurarea complementarităţii educaţiei 

formale cu pregătirea practică, prin stagii în cadrul diferitelor organizaţii şi instituţii [4, p. 291]. 

voluntariatul promovează un șir de principii și valori fundamentale: datoria, solidaritatea, credinţa în 

acţiunea colectivă pentru binele tuturor, credinţa în drepturile omului şi egalitatea de şanse. Pentru ca 

munca voluntarului să aibă rezultate pozitive, să contribuie la dezvoltarea capacităţii organizaţionale 

colective, ea trebuie să se bazeze pe respect şi empatie între membrii comunităţii, iar acţiunea de 

voluntariat – pe un număr suficient de voluntari proveniţi din comunităţile în care lucrează, pe 

menţinerea contactului cu comunităţile implicate, pe schimburi reciproce de atitudini, practici şi 

experienţe. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Valoarea educativă a voluntariatului 
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             A face activități de voluntariat înseamnă apartenență la un grup, un grup care devine în scurt 

timp o familie, iar relațiile, deși sunt de natură profesională, devin și personale. Sub marea umbrelă a 

comunicării, socializarea joacă un rol foarte important. Voluntariatul creează punți între oameni si 

comunități. Fără să vrem, suntem nevoiți să socializăm în viața de zi cu zi pentru a putea exista. Însă 

voluntariatul te învață tehnici și metode de socializare astfel încât timiditatea, teama și frica să 

dispară, toate acestea ajutând la crearea ta din punct de vedere profesional. 

             Dacă investești suficient timp în tine ca profesionist, vei deveni în scurt timp un leader. 

Leadershipul se învață cu ajutorul celor trei elemente: responsabilitate, comunicare si socializare. 

Succesul înseamnă să te conduci. Dacă știi să fii un bun leader cu tine însuți, cu siguranță vei ști să-i 

manageriezi și pe ceilalți. Investiția în propria persoană pe termen scurt, mediu și lung înseamnă 

responsabilitatea pe care ți-o asumi să devii acea persoană de succes care dorești să fii. 

             Posibilitățile de implicare în voluntariat sunt imense. Întotdeauna ne-am implicat neavând o 

abilitate și o experiență socială, în diferite proiecte de voluntariat, unde am întâlnit oameni care știu să 

lucreze în echipă, se dedică cu totul acestui fel de muncă pe care o prestează gratis. Oricine dorește 

(copii, tineri, adulți, persoane de vârsta a treia) poate fi voluntar. 

            Voluntarii își doresc o lume mai bună. Au înțeles lucrul acesta de-a lungul anilor, prin 

nenumăratele acte de binefacere pe care le-au făcut. Știu că numai prin exemplul personal pot 

schimba ceva. Copiii au nevoie de exemple, de modele. Caută repere. Caută surse de inspirație, de 

unde să își ia seva pentru voluntariatul de mâine. Într-o eră a tehnologiei, în care copilul învață să fie 

egoist, voluntariatul îi oferă o altă variantă – altruismul. Este o luptă teribilă pe aceste două fronturi. 

Dar nimic nu e imposibil. Totul ține de voință și de cât de puternici suntem. 

           Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, investiția în propria persoană. Crești o 

dată cu proiectul tău, îți asumi riscuri și creezi legături durabile. Cel care câștigă într-o activitate de 

voluntariat este chiar voluntarul. Recompensele sale sunt – sentimentul de implicare, bucuria de a-i 

ajuta pe ceilalți, dorința de a schimba ceva, experiența, prietenii. De asemenea, activitățile îi pot ajuta 

să descopere ce le place și să fie decisive pentru ce își vor alege să facă în viitor. 

             A opta pentru voluntariat înseamnă – pasiune, iubire, chemare și dorința de a te dărui pe tine 

prin tot ce faci, pentru a-i face pe cei din jur mai buni și mai puțin triști.Voluntarismul este un fel de 

demnitate creștină, prin practicarea căruia, vom deveni mai umani, mai buni, mai înțelepți, mai bogați, 

mai înțelegători și răbdători, vom trăi în armonie și pace.Voluntarul înseamnă omul cu frică de 

Dumnezeu care, dorește să-și cunoască semenul și să-l ajute, are deschidere și voința necesară. La 

nivelul învățământului primar încercăm să incubăm copiilor simțul și spiritul voluntarismului prin 

proiecte și acțiuni specifice vârstei lor, semnificativ prin acțiuni umanitari, de protejare a mediului, de 

acordare a primului ajutor în accidente și dezastre. 

              Facem anumite lucruri fără să ne așteptăm la o răsplată materială, din diverse motive – pentru 

că ne simțim bine făcând asta sau pentru că avem nevoie de ceva ca să ne umplem timpul sau pentru 
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că toți cei din grupul nostru sunt implicați în astfel de activități sau pentru că simțim nevoia să facem 

ceva concret și nu doar să privim pe alții sau pentru că vrem să vedem ce înseamnă voluntariatul. 

             Voluntariatul este un element esențial al societății. Prin acesta, oricine se poate exprima, 

căpăta experiență, se poate implica în problemele comunității din care face parte. Datoria noastră este 

să îi învățăm pe copii să cunoască nevoile comunității în care trăiesc, să se implice în aceste nevoi și 

să știe cum să se comporte. Trebuie să le trezim interesul pentru activitățile de voluntariat și să 

organizăm cât mai multe acțiuni de acest gen. Să facem educație în spiritul voluntariatului! 

              Formarea prin voluntariat este un drum al schimbării. A face din copiii de azi creatorii de 

mâine nu este numai pentru a le permite să se adapteze schimbărilor rapide, dar şi pentru a le oferi 

mijloacele de a se ocupa de ”calitatea” vieții lor. 

            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 elevii noștri 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 școala. Acestea sunt: 

împletirea teoriei cu practica, școlarii constatând că ceea ce învață la școală 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. 
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Comparativ cu munca angajaților, activitatea voluntară prezintă diferite caracteristici. Dailey 

(2014) și Millette & Gagne (2008) identifică caracteristicile muncii ca fiind factori de influență ai 

angajamentului organizațional respectiv ai satisfacției voluntarilor. Dailey (2014) subliniază rolul 

pozitiv al autonomiei ca și caracteristică a muncii în activitatea de voluntariat în încurajarea 

angajamentului voluntarilor. Pe de altă parte, Bennett & Barkensjo (2005) analizează alături de 

autonomie, supervizarea, munca în echipă, nivelul de stres la care este supus voluntarul, dar și alte 

caracteristici, MacNeela (2008) și Luthy & Scrader (2007) subliniază rolul esențial al atitudinii 

conducerii față de voluntariat. Alte caracteristici identificate în literatura de specialitate sunt: 

flexibilitatea orarului (Ntamere, 2012) sau a locației (Offstein et al., 2015), în articolul lui Wymer & 

Starnes (2001) desprindem alte trei variabile: noutatea, specializarea și dificultatea sarcinilor. 

Astfel, în următoarele rânduri vom analiza autonomia, flexibilitatea orarului și a locației, 

specializarea, noutatea și dificultatea sarcinilor, munca în echipă, supervizarea și interacțiunea cu 

conducerea în evaluarea caracteristicilor muncii în activitatea de voluntariat. 

• Autonomia 

Un nivel de autonomie ridicat în modul în care voluntarul își desfășoară sarcinile este asociat cu 

un grad ridicat de satisfacție a muncii și angajament organizațional susținut (Millette & Gagne, 2008; 

Boezeman & Ellemers, 2009; Dailey, 2014). Acest argument este susținut și de rezultatele studiului lui 

Dailey (1986 citat de Bennette & Barkensjo, 2005) asupra voluntarilor implicați în campanii politice și 

de studiul lui Beozeman & Ellemers (2009), care analizează satisfacția muncii și intenția de a rămâne a 

voluntarilor, comparativ cu angajații din aceeași organizație. Studiile autorilor scot în evidență rolul 

caracteristicile  muncii de influență semnificativă asupra satisfacției cu privire la munca voluntară.  

Rezultatele studiului lui Dailey (2014) asupra voluntariatului arată că dintre caracteristicile muncii, 

autonomia prezintă o influență pozitivă asupra angajamentului organizațional al voluntarilor. 

Conform lui Militaru (2005, p. 212) autonomia reprezintă „gradul în care postul oferă suficientă 

libertate de acțiune de interdependență și discreție persoanei în programarea muncii și în determinarea 

procedurilor care vor fi folosite la realizarea sarcinilor”. Autorul subliniază că autonomia poate fi mai 

mare, sau mai restrânsă. Sentimentul de control și contribuție personală semnificativă la dezvoltarea 

organizației experimentat de voluntar, poate constitui un factor motivator, deoarece permite 

voluntarului să-și realizeze sarcinile și să atingă obiective în mod independent, fără a-și raporta în mod 

constant activitatea supervizorilor sau  a cere permisiune pentru diferite acțiuni. Bennett & Barkensjo 

(2005) au subliniat de asemenea rezultatul lui Williamson (1996), care a evidențiat că satisfacția 

muncitorilor în domeniul serviciilor sociale este negativ influențat de controalele birocratice. 

• Flexibilitatea orarului și flexibilitatea locației 

Spre deosebire de angajați, voluntarii nu au obligații cu privire la un program sau la îndeplinirea 

angajamentului față de organizație. De asemenea, voluntarii pot  părăsi organizația în orice moment în 

care consideră că nu mai doresc să se implice. Datorită caracterului opțional al voluntariatului, spre 

deosebire de munca plătită sau obligațiile personale, voluntarul are libertate de a alege dacă își va onora 

sau nu angajamentele față de organizație (Stebbins, 2001). 

Ntamere (2012) subliniază, în cercetarea asupra voluntariatului, că satisfacția voluntarilor este 

determinată și de flexibilitatea orarului activității. Același studiu arată că acolo unde managerii creează 

condiții optime voluntarilor pentru flexibilizarea activității, angajamentul organizațional este unul 

ridicat (Finkelstein, 2008). Dezvoltarea mediilor online face ca posibilitățile de voluntariat să se extindă 

și la activități care pot fi derulate de la distanță (Offstein, 2015). 
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Posibilitatea alegerii unor sarcini de la distanță, mai concret flexibilizarea locației, poate fi un 

element de diferențiere pentru organizație și nu numai, și poate genera un angajament organizațional 

ridicat în rândul persoanelor cu timp redus de implicare, dar cu o motivație ridicată și un grad de 

satisfacție ridicat cu privire la implicare în organizație. 

• Specializarea, noutatea și gradul de dificultate al sarcinilor 

Conform lui Wymer & Starnes (2001), organizația nonprofit poate recruta voluntari în sarcini 

pentru care sunt calificați sau pentru sarcini noi. Deseori, aptitudinile dorite sunt variate și pot fi cu greu 

găsite la aceeași persoană, fapt ce poate conduce la nevoia de mai mulți voluntari care să dețină o parte 

din abilitățile necesare desfășurării activității. Un aspect negativ al acestui tip de recrutare este acela că 

persoanele care se implică în activități de voluntariat, deseori caută să realizeze activități diferite decât 

cele întreprinse în rutina zilnică. Implicarea acestui tip de voluntar în aceleași tipuri de activități duce în 

final la abandonul activității întreprinse (Wymer & Starnes, 2001). Shin & Kleiner (2003) subliniază că   

deseori experiențele și ideile noi, precum și entuziasmul voluntarilor de implicare în activități noi, sunt 

benefice organizației. 

Se poate spune că voluntarii pot primi două categorii de sarcini pe care să le îndeplinească: 

sarcini care se prestează specializării acestora și sarcini pe domenii noi (pentru voluntarii care doresc să 

exploreze alte domenii). Caracteristicile analizate în acest sens sunt nivelul de specializare a sarcinilor și 

noutatea sau noutatea sarcinilor.Un alt aspect identificat de Bennette & Barkensjo (2005) și de 

MacNeela (2008) este faptul că, în faza incipientă, voluntarii au nevoie de sprijin în desfășurarea unor 

sarcini. Aceștia reclamă deseori un grad ridicat de dificultate, datorită lipsei pregătirii în domeniu, lipsei 

sprijinului unui supervizor,  sau a experiențelor negative pe care nu reușesc să le gestioneze corect. 

Astfel, desprindem o altă variabilă în cadrul cercetării noastre, și anume dificultatea sarcinilor, a cărei 

influență asupra satisfacției și angajamentului o considerăm una semnificativ negativă. 

• Munca în echipă 

Dezideratul fiecărei organizații este transformarea membrilor acesteia într-o echipă. În această 

privință, conducerea organizației întâmpină deseori obstacole legate de „dimensiunea organizației, 

coerența scopurilor, capacitatea liderului de a realiza și menține coeziunea” (Preda, 2006, p.65). De cele 

mai multe ori, persoanele care sunt implicate în acțiuni de voluntariat în echipe primesc mai mult sprijin 

și încurajare din partea colegilor și, în consecință, sunt mai predispuși să se simtă mai apropiați de 

organizație. Un alt avantaj al muncii în echipă constă în crearea unui context de comunicare direcționată 

în ambele sensuri (Bennett & Barjensko, 2005), ceea ce permite supervizorilor, managerilor și 

conducerii în general să observe nevoile voluntarilor și să le răspundă acestora în mod eficient. 

Conform lui Preda (2006, p. 64), o echipă „constă într-un număr de două sau mai multe 

persoane care au calități complementare, pe care le utilizează pentru realizarea unei sarcini comune care 

le-a fost atribuită sau pe care și-au asumat-o voluntar, și de a cărei îndeplinire sunt în mod solidar 

responsabili. Sarcinile și responsabilitatea comună pentru realizarea lor trebuie însă asumate de fiecare 

membru al echipei, nefiind suficient să fie trasate de cineva”. Pe măsură ce oamenii interacționează, ei 

încep să adopte percepții comune ale problemelor și să se ajute reciproc. Un voluntar (Bennett & 

Barjensko, 2005; Zappa & Zavarone, 2012) care lucrează ca membru al unei echipe poate primi sprijin 

psihologic de valoare din partea co-voluntarilor (care îl pot ajuta să reacționeze corect atunci când se 

confruntă cu experiențele negative și cu stresul determinat de activitate în sine). Munca în echipă s-a 

dovedit a fi eficientă în prevenirea epuizării și este asociată nivelurilor ridicate de satisfacție a muncii și 

a angajamentului organizațional. 
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• Supervizarea 

Implicarea și sprijinul oferit de supervizori sau manageri au fost văzute ca și caracteristici 

pozitive de către voluntarii din cadrul organizațiilor analizate de MacNeela (2008). Provocările 

activității de voluntariat sunt deseori asociate cu dificultatea muncii în  sine sau cu aspecte 

referitoare la cultura organizațională. Natura muncii voluntare poate fi foarte solicitantă pentru 

voluntarul cu puțină experiență în domeniu. Abilitatea unui voluntar de contact cu clienții, de a 

furniza servicii excelente, depinde substanțial de sprijinul furnizat de organizație, în mod special la 

nivelul supervizării (George, 1990). Sprijinul oferit prin supervizare se manifestă ca: o formă de 

ghidare menită să stimuleze încrederea angajatului (voluntarului); deschidere spre comunicare 

direcționată în două sensuri; furnizarea obiectivelor operaționale și a orarului; realizarea unei 

evaluări constante a performanței și alocarea unor sarcini motivante și potrivite ca dificultate pentru 

capacitățile voluntarului. Mai mult decât atât, indivizii care consideră că primesc sprijin din partea 

supervizorilor prezintă  de cele mai multe ori atitudini mai pozitive cu privire la activitățile lor și 

sunt mai deschiși în manifestarea unor comportamente în acord cu valorile organizaționale, în 

comparație cu voluntarii care nu sunt sprijiniți. 

Sprijinul oferit de supervizor poate dezvolta de asemenea printre voluntari un sens al 

obligației care rezultă în comportamente manifestate în beneficiul organizației. Relația dintre 

sprijinul oferit de supervizor, pe de o parte, satisfacția muncii și angajamentul organizațional pe de 

altă parte, ar putea în principiu fi moderate de experiențele negative întrunite de voluntari. 

Voluntarul apelează în mod natural la ajutorul supervizorului în cazul unui incident dezagreabil, 

rolul supervizorului fiind acela de a liniști persoana și de a găsi o cale de compromis (Wymer & 

Starnes, 2001; MacNeela, 2008). 

• Interacțiunea cu managementul 

Atitudinea conducerii și modul în care managementul interacționează cu voluntariatul poate 

influența pozitiv sau negativ satisfacția și angajamentul voluntarilor. Recunoașterea meritelor în 

cadrul organizației și răsplătirea voluntarilor are o influență pozitivă în motivarea activității de 

voluntariat (Csordas, 2012), pe când lipsa recunoștinței are un impact negativ asupra atitudinii 

voluntarului. 

Conducerea unor organizații nonprofit nu consideră valoros aportul adus de voluntari. Spre exemplu 

campaniile de strângere de fonduri sunt privite ca activități ineficiente  și deseori voluntarii deservesc 

derularea acestora. Acest fapt se datorează sumelor mici pe care aceste campanii le aduc. Deși 

voluntarii pot fi entuziaști cu privire la activitatea lor la începutul   activității,   lipsa   de   interes   a   

conducerii   și   abordarea   voluntariatului      ca nesemnificativă influențează satisfacția voluntarilor 

și poate determina abandonul sau un angajament scăzut al voluntarilor (MacNeela, 2008). 
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,,VOLUNTAR DE FAPTE BUNE !” 
                                                                                                                             Vug Adela - Eleonora 

                                                                                                                             Grăd. P.P. Nr.5 Lugoj, Timiș 

 

         Mahatma Gandhi spunea că:  „Voluntariatul este important, pentru că dacă vrei să trăim într-o lume mai 

bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. 

          În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite. 

         Implicându-ne în activități de voluntariat avem  șansa de a acumula noi experiențe, de a ne forma noi 

abilități în pas cu vremea. Ne putem  crea contacte noi prin comunicare și întrajutorare, avem  șansa să 

demonstrăm  că  ocupăm un rol și un loc important în comunitate.  

          A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile de 

seamă ale educatorilor, pe care le vom forma participând direct la activităţile de voluntariat.,,Nu numai în prag 

de sărbătoare, lumina şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele celor de lângă noi. Ar trebui să desfăşurăm mai des 

activităţi de voluntariat pentru că ele constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de 

capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea  sentimentului de solidaritate.  

         Vizitele la centre de copii sau de bătrâni, evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi ocaziile 

potrivite pentru a-i implica pe copii şi a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari.  

        De asemenea, trebuie să ne gândim la faptul că noi, adulții, suntem un model pentru ei.  

        Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste acţiuni, 

voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi alături de 

comunitate şi problemele ei. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii copiilor, a unor 

valori şi atitudini morale, a unor modele de implicare social. 

    „Să fii voluntar în afara existenței tale profesionale,  înseamnă să îți dăruiești parte din timpul tău liber și să 

îl dedici celor care au nevoie de tine.  Să te implici, să acționezi, să ajuți ori de câte ori situația o cere, ori de 

câte ori este posibil. Înainte de a răspunde cu ,,Nu’’ să învățăm să spunem  ,,Da”să răspundem nevoilor 

celorlalți, să căutăm parteneri care să ne ajute atunci când situația, poate ne depășește, într-un cuvânt să ne 

implicăm mai mult, să nu trecem nepăsători pe lângă suferințele și problemele celor de lângă noi”-Vincent R.  

          A obține rezultatele pe care ți le dorești de la prima idee și până la materializarea ei, înseamnă dedicare  

iar voluntariatul demonstrează cu fiecare proiect derulat, că succesul se măsoară în cât de mult crezi în ceea ce 

faci. 

          Proiectul de voluntariat s-a născut din experiențe reale, confruntarea cu anumite situații, realități  din 

viața socială care m-au determinat să spun: ,,Trebuie să facem  ceva!  Împreună putem reuși!’’. Ca voluntar, 

poți să te implici într-o varietate de proiecte și domenii, voluntariatul fiind o activitate desfășurată din proprie 

inițiativă, în beneficiul comunității. 

          Acțiunile de voluntariat au început  acum șase ani, când am luat contact mai îndeaproape cu copii care  

aveau nevoie de ajutor.  Așa am început timid, să  vizitez centrul de zi educațional din oraș, scopul acestuia 

fiind reducerea abandonului școlar, să discut cu cei care sunt implicați în educarea și ajutorarea copiilor cu o 

situație mai delicată în familie, copii, care frecventează zilnic această locație pentru a primi sprijin și ajutor 

din partea celor de aici,  mai apoi, să le bucur sufletele, prin acțiuni de donații: îmbrăcăminte, alimente, 

obiecte de igienă personală, rechizite,  jucării etc. Am devenit parte din familia lor.   

         Am dorit să fac cunoscut cazul lor și la nivelul grupei la care îmi desfășor activitatea didactică, astfel că   

părinții au răspuns ,,DA’’, apelului umanitar pe care  l-am lansat. Și, astfel, s-a născut o strânsă colaborare cu 

părinții preșcolarilor și cu acești copii  defavorizați. 

         Scopul proiectului a fost  promovarea valorilor morale, a principiilor pe care se bazează  viața  unei 

societăți, și anume: ajutorarea aproapelui, altruismul, facerea de bine, eliminarea egoismului,  stimularea 

implicării  în acțiuni de voluntariat, depășirea barierelor legate de cultură,  etnie, religie; 
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      Prin proiectele de voluntariat pe care le-am desfășurat, am planificat  activități pe care  le-am desfășurat în 

baza unor statistici și identificării nevoilor viitorilor beneficiari  prin întocmirea unui chestionar de nevoi 

adaptat fiecărei situații ce urmează a fi rezolvată.  

       Etapele proiectului: lansarea proiectului la nivelul unității școlare, stabilirea clară a direcției pe care se va 

derula acest proiect (sprijin pentru familii defavorizate, sprijin pentru copii cu dificultăți de învațare), 

stabilirea unui calendar de acțiuni de voluntariat, identificarea nevoilor. 

      Colaboratorii noștri în aceste proiecte au fost: preot Cristian Cerbu – coordonator Centru de zi ,,Sf. 

Nicolae’’, Mădălina Jîghir – asistent social, Nicoleta Toc – pedagog educativ, părinții copiilor preșcolari, 

reprezentați de președinta comitetului de părinți pe grupă. 

       Puncte tari: implicarea directă a părinților, responsabilizarea copiilor și a părinților în respectarea valorilor 

creștine de într-ajutorare și sprijin reciproc, stimularea colaborării între părinți, rezolvări de cazuri situaționale 

concrete din viața reală, promovarea imaginii grădiniței. 

       Puncte slabe: reticența unor părinți în a se implica în proiecte, lipsa de timp a unor părinți, lipsa unor 

sponsori, insuficiente ajutoare pentru cei aflați în nevoi la nivelul localității.          

       Calendar de activități:     

Noiembrie – Întâlnire între parteneri – schimb de informații și idei, culegerea informațiilor. 

Decembrie – „Cadouri pentru cei dragi” – oferirea unor pachete cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun.  

Ianuarie – „Cum să devii un om mai bun” – împărtășirea experiențelor în voluntariat cu alte  persoane. 

Martie – „Mărțișoare, mărțișoare!”  – confecționarea unor mărțișoare și realizarea unei expoziții cu   vânzare 

(banii obținuți se donează copiilor de la centru).  

Aprilie – ”Dăruim din suflet! – dăruirea unor pachete cu rechizite/alimente/haine, cu ocazia  Paștelui. 

 Mai  – „Rolul nostru în societate” – masă rotundă, discuții referitoare la derularea proiectului. 

 Iunie – „Copil ca tine sunt și eu!” – acțiuni dedicate zilei de 1 Iunie! 

        Mi-am propus să organizez  cu copiii pe care îi coordonez, activităţi umanitare, din necesitatea de a face 

bine, de a întinde o mână de ajutor celor care nu mai îndrăznesc să spere la un cadou sau poate la o faptă bună. 

Aceste activități  formează copiilor, încă de la cea mai fragedă vârstă, deprinderi şi capacităţi în acord cu 

solicitările specifice noilor realităţi sociale : spirit democratic, spirit de iniţiativă, încredere în forţele proprii, 

toleranţă şi respect pentru ceilalţi, iubire față de semeni, perseverenţă, spirit de răspundere.  

         Orice activitate desfăşurată în grădiniţă constituie o lecţie de viaţă. Cu cât copilul cunoaşte  mai multe, 

cu atât devine mai receptiv, mai curios, mai interesat de ceea ce se întâmplă în jurul său.  Acţiunile umanitare 

desfăşurate cu copiii din grădiniţă au o valoare formativă deosebită. Astfel ei explorează medii mai puţin 

cunoscute lor, îşi îmbunătăţesc experienţa de viaţă, învaţă să respecte şi să preţuiască pe cei din jurul lor, 

devin generoşi şi sociabili.  

         Așadar, am inițiat un nou proiect de voluntariat la grupa pe care o coordonez, împreună cu colegele din 

unitate, având ca parteneri- familiile copiilor, desfăşurând acţiuni caritabile şi cultural – artistice,  menite să 

dezvolte personalitatea copiilor, socializarea şi să sprijine persoanele care aparţin grupurilor dezavantajate - 

adulţi din sistemul de protecţie socială, din medii sociale defavorizate. 

         Scopul urmărit a fost sprijinul umanitar acordat  persoanelor  aflate într-un azil de bătrâni,  în orașul 

nostru, dezvoltarea sentimentelor de dragoste, preţuire şi respect pentru persoanele în vârstă, oferindu- le 

puțină bucurie și inocența copiilor mici, care s-au bucurat la fel de mult de tot ce am dat... și am primit, prin 

vizitele realizate pe parcursul unui an, în care le- am oferit cadouri, pachete cu  

alimente, haine, dar și scurte programe artistice, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, când  copiii au colindat 

oferindu-le bucuria de a zâmbi și plăcerea de a lua parte la atmosfera feerică creată de cei mici.Vrem să 

aducem un zâmbet pe feţele acestor trecători prin viaţă, să fim nepoţii pe care nu-i au, le deschidem uşa de 

Sfântul Nicolae, de Crăciun, de Paşte, de 8 Martie, etc. să le aducem un strop de bucurie prin cântecele,  

poeziile, dansurile şi inocenţa noastră.    

        Proiectul vizează organizarea şi desfăşurarea unor activităţi comune copii- părinți- bătrânii de la azil, cu 

ocazia zilei de 8 Martie, realizând felicitări și mărțișoare pe care le- am împărțit bătrânilor. O altă acțiune pe  
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care am desfășurat-o și care trebuie menționată este o activitate de strângere de fonduri bănești prin 

organizarea unei expoziții cu vânzare, cu ocazia Sărbătorii Paștelui, unde am confecționat cu copiii și părinții 

acestora diferite obiecte, felicitări, încondeieri de ouă, pe care le-am expus spre vânzare. Din banii obținuți am 

făcut pachete cu alimente și dulciuri pentru bunicii de la azil. Bucuria a fost mare atât pentru copii, că au făcut 

un lucru bun, dar mai ales pentru persoanele în vârstă, care ne- au fost recunoscătoare oferindu-ne zâmbete și 

îmbrățișări.   

         Dacă vom învăța să avem grijă de persoanele în vârstă, singure, bolnave, aflate în dificultate, de multe 

ori ignorate de rude, de cei apropiați, atunci copiii noștri vor fi educați să fie buni, generoși, sensibili, 

omenoși, vor avea capacitatea să aprecieze faptele bune raportate la cele rele, să dezvolte atitudini și 

comportamente pozitive față de persoanele în vârstă, care de multe ori ajung în situații nedorite. Noi, dascălii, 

trebuie să punem un mare accent pe acest lucru în educarea copiilor, pentru a ne putea bucura împreună de 

rezultatele obținute. 

        Prin acest proiect, ne-am propus să lărgim sfera de cunoaştere umană,copiii să trăiască în relaţie cu cei 

din jur, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau 

abandonate, stabilirea unei punţi de legătură între cele două medii diferite şi adaptarea comportamentului la 

cerinţele grupului cu care vine în contact.  

         Oamenii frumoși la suflet își găsesc fericirea în dăruire, în bucuria de a îi ajuta pe cei din jurul lor și de a 

face în fiecare zi ceva de folos în viața cuiva. Cu cât dăruiești altora mai multă bucurie, cu atât mai multă 

bucurie va intra în viața ta. 

       Uneori bucuria este sursa zâmbetului tău, însă , alteori, zâmbetul poate fi sursa bucuriei tale! 

       Voluntariatul este O VIRTUTE, NU O OBLIGAŢIE!  
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STUDIUL IMPACTULUI VOLUNTARIATULUI ȘI AL  EDUCAȚIEI MORAL- CIVICE 

ASUPRA  FORMĂRII PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

 

Mocanu Ștefania Mădălina 

Liceul de Arte Hariclea Darclee, Brăila 

 

 

Educația moral – civică ocupă un loc prioritar în formarea personalității elevilor ,în a-l face pe elev să 

înţeleagă contribuţia pe care acesta o are ca membru al societăţii, în calitatea sa de cetăţean informat şi 

responsabil. Departe de a inocula prejudecăţi sau stereotipuri, acest demers educativ încearcă să sprijine 

dezvoltarea unui spirit creativ şi democratic, flexibil şi deschis, capabil de a iniţia ulterior noi strategii de 

îmbunătăţire a vieţii sociale.   

Educaţia civică ajută la implementarea unor cunoştinţe necesare unui cetăţean ce trebuie să-şi 

cunoască deopotrivă drepturile şi îndatoririle. Demersul educativ, în acest sens, cultivă elevului o conduită 

conformă cu normele şi etica socială, în vederea aplicării şi respectării acestora; dezvoltă sentimentul 

responsabilităţii faţă de sine şi comunitate, precum şi ataşamentul, dragostea sau spiritul de sacrificiu faţă de 

semeni şi patrie. În plus, procesul de educare civică aduce la cunoştinţa tânărului copil o serie de reguli (de 

circulaţie, norme de prevenire a incendiilor, norme de comportament în cadrul insituţiilor publice etc.) şi 

probleme cu care se confruntă societatea, pentru a-l determina să înţeleagă realitatea în care îşi duce existenţa 

şi  a-i facilita integrarea şi adaptarea la formele şi valorile vieţii cetăţeneşti.  

Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfășurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitare, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social si comunitar, și altele de tipul acesta. Voluntariatul reprezintă un schimb reciproc avantajos 

între om și comunitate. Oricine dorește poate fi voluntar - copii, tineri, adulți, persoane de vârsta a treia, 

persoane cu și fără dizabilități, persoane de toate rasele și etniile, persoane implicate politic/religios sau nu, 

persoane cu studii postuniversitare și persoane fără studii sau cu studii minime ,persoane cu venituri mari, 

medii sau mici.  

La nivelul tuturor unităţilor de învăţământ, voluntariatul ar trebui să reprezinte o practică de success și 

să se organizeze acțiuni de caritate, cu scopul de a colecta fonduri și ajutoare materiale pentru familiile 

defavorizate și pentru anumite situații critice, privind sănătatea copiilor.  

Voluntariatul promovează un șir de principii și valori fundamentale: datoria, solidaritatea, credinţa în 

acţiunea colectivă pentru binele tuturor, credinţa în drepturile omului şi egalitatea de şanse. Pentru ca munca 

voluntarului să aibă rezultate pozitive, să contribuie la dezvoltarea capacităţii organizaţionale colective, ea 

trebuie să se bazeze pe respect şi empatie între membrii comunităţii, iar acţiunea de voluntariat – pe un număr 

suficient de voluntari proveniţi din comunităţile în care lucrează, pe menţinerea contactului cu comunităţile 

implicate, pe schimburi reciproce de atitudini, practici şi experienţe. Activităţile de voluntariat din domeniul 

socioeducaţional pot fi înscrise în mai multe arii de interes pentru organizaţiile neguvernamentale sau 

comunitare. 
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Arii de 

interes 

Activități 

Educaţie • Organizarea de cursuri şi seminarii gratuite pe diferite teme de interes; 

 • Desfășurarea de campanii tematice de conştientizare a unor probleme prin întâlniri directe cu 

beneficiarii (Protejarea mediului, Consumul de droguri, Persoane cu handicap, Violenţa etc.); 

 • Organizarea de campanii tematice de conştientizare a unor probleme prin distribuirea şi afişarea în 

locuri publice a unor postere tematice sau standuri de informare;  

• Desfășurarea unor competiţii, dezbateri şi întâlniri pe teme legate de voluntariat. 

Umanitare 

şi de 

solidaritate 

• Oferirea de asistenţă medicală gratuită celor care nu îşi pot permite acest lucru;  

• Acordarea de ajutor persoanelor care necesită reabilitare fizică; 

• Organizarea de programe şi activităţi de timp liber pentru copiii cu cerinţe speciale; 

• Vizitarea copiilor din centrele de plasament sau din centrele pentru minori; 

• Colectarea şi distribuirea de îmbrăcăminte, jucării, hrană etc. familiilor sărace;  

• Acordarea de ajutor pensionarilor şi bătrânilor instituţionalizaţi;  

• Înfiinţarea unor linii telefonice de tipul „help-line” pentru persoanele care solicită ajutor 

Civice şi de 

dezvoltare 

• Acordarea de ajutor pentru amenajarea/renovarea instituţiilor pentru persoanele cu dizabilităţi, orfani, 

bătrâni;  

• Implicarea în renovarea centrelor comunitare, şcolilor, spitalelor sau a altor instituţii publice;  

• Amenajarea de noi săli de clasă în şcoală;  

• Amenajarea unui parc sau a unui loc de joacă pentru copii;  

• Organizarea unei tabere de muncă pe o perioadă de timp limitată (1-3 săptămâni); 

 • Organizarea unei zile de sărbătoare pentru persoane defavorizate sau aflate în dificultate. 

Protecţia 

mediului 

• Organizarea unor campanii ecologice în diferite zone geografice;  

• Implicarea în activităţi de curăţare a plajelor, râurilor, parcurilor, rezervaţiilor naturale și în campanii de 

curăţare a străzilor şi de îngrijire a pomilor şi spaţiilor verzi;  

• Informarea copiilor/elevilor din şcoli cu privire la natură şi la mediu. 

Atragere de 

fonduri şi 

resurse 

• Donaţii de materiale şi bani pentru constituirea unor fonduri speciale;  

• Atragerea de fonduri pentru achiziţionarea echipamentelor, materialelor sau mijloacelor necesare 

derulării activităţilor destinate unor categorii specifice de beneficiari;  

• Deschiderea unor conturi/depozite bancare pentru sprijinirea diferitelor persoane aflate în dificultate 

sau diagnosticate cu afecţiuni incurabile;  

• Organizarea unor spectacole, serate sau licitaţii cu bunuri donate pentru a atrage fonduri. 

 

Școala trebuie să cultive sensibilitatea elevilor față de problematica umană și de valorile moral civice, 

asigurând cultivarea dorinței pentru voluntariat, dragostei față de țară, de trecutul istoric și de tradițiile 

poporului român, prin strategii și tehnici moderne de instruire și educare, susținute de științele educației și 

practica școlară. 

Sarcinile educaţiei morale se realizează printr-un ansamblu de metode şi procedee, care integrate într-

un tot, constituie strategia educaţiei în spiritul moralei, care conduce la construirea conştientă a personalităţii 

moral – civice în concordanţă cu imperativele societăţii democratice. Să analizăm principalele metode şi 

procedee folosite în acest scop.  

Explicaţia morală. Cu ajutorul explicaţiei morale dezvăluim conţinutul unei cerinţe, al unei norme şi reguli 

morale. Explicaţia îndeplineşte două funcţii: una informativă (conștientizarea sensului unei cerinte)  şi alta 

stimulativă (constă in motivarea cerinței, în declanșarea stărilor afective, stimulative, prin forța limbajului). 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 
 

 
94 

Convorbirea etică. Este un dialog între profesor şi elevi prin care se urmăreşte clarificarea cunoştinţelor 

morale şi declanşarea de stări afective corespunzătoare. Avantajul dialogului constă în antrenarea elevilor la 

analiza (dezbaterea) faptelor morale, în valorificarea experienţei de viaţă a acestora. Convorbirea etică 

îndeplineşte multiple funcţii: de informare, de sensibilizare, de întărire şi de corectare. 

Povestirea morală. Constă în relatarea, prezentarea într-o formă atractivă a unor întâmplări şi fapte reale sau 

imaginare cu semnificaţii morale, cu scopul de a-i ajuta pe copii să desprindă concluzii, învăţăminte cu privire 

la propria lor comportare. Se foloseşte cu precădere la clasele mici. 

Analiza de caz. Caracteristica acestei metode constă în aceea că se permite elevilor (studenţilor) o confruntare 

directă cu o situaţie reală, luată drept “exemplu” tipic, reprezentativ pentru o stare de lucruri mai generală, pe 

care aceştia urmează să o analizeze sub toate aspectele pentru a ajunge la înţelegerea cât mai complexă a 

problemei date. Cazul poate fi pozitiv, negativ sau contradictoriu. De asemenea, analiza şi discutarea cazului 

(a comportamentului altuia) impune raportarea la sine; prin comparaţie, pe baza mecanismului acceptare – 

respingere, se retuşează şi se consolidează unele elemente ale propriei conduite morale. 

         Pe de altă parte, pentru a-și putea forma personalitatea, elevii trebuie să urmeze următoarele etape in 

vederea realizării unei bune educații moral civice: 

- însușirea de către elevi a obiectului ,,cultură civică’’ 

- valorificarea conținutului altor discipline de învățământ (istoria , literatura, geografia, religia) 

- activitatea de cunoaștere a principalelor legi interne si internaționale , specifice democrației și statului de 

drept. 

          Din acest punct de vedere, misiunea noastră, a dascălilor este aceea de a urmări modul în care se 

realizează această educație moral civică. 

- formarea deprinderilor și obișnuințelor de comportare bazate pe respect și politețe în școală , în familie și în 

societate , a deprinderii de avea o ținută corectă , curată , ordonată , estetică 

- exprimarea civilizată în ceea ce privește limbajul , gesturile , atitudinea față de colegi , profesori , prieteni, 

părinți , față de oameni în general ,comportare civilizată pe stradă , în locuri și instituții publice , în mijloacele 

de transport; formarea unei comportări respectuoase și manierate între băieți și fete. 

- cultivarea răspunderii față de actele personale de comportament , a demnității , a curajului răspunderii , a 

consecvenței , a simplității și decenței , a combaterii violenței și intoleranței care pune tot mai mult stăpânire 

pe unii tineri 

- stimularea și consolidarea atitudinii pozitive față de semeni, față de opțiunile religioase ale acestora  

- cunoașterea temeinică și respectarea fermă a normelor care reglementează viața și activitatea școlară , 

securitatea muncii și a vieții oamenilor, protecția mediului înconjurător, prin măsuri ecologice , a normelor 

privind respectarea Constituției și a legilor țării.   

- crearea unei opinii combative de dezaprobare față de abaterile de la normele muncii și disciplinei școlare, ale 

conviețuirii pașnice cu minoritățile etnice , față de tendințele și manifestările de egoism ,individualism, 

nepăsare, indolență , lașitate , ipocrizie, minciună. 
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 Privite în ansamblu, toate metodele educaţiei morale pot avea un aport important la formarea 

conştiinţei de voluntariat şi a conduitei morale a copiilor. Îmbinarea lor armonioasă asigură concordanţa între 

trebuinţe, tendinţe şi cerinţe morale cât şi între libertate şi constrângere. Măiestria didactică se va concretiza în 

acele strategii care vor da copilului impresia libertăţii chiar în acţiunile şi cerinţele care îi sunt impuse. 

Totodată, activitatea voluntarilor este o dimensiune importantă într-o societate modernă, în măsură să 

influenţeze politicile publice şi să contribuie la diversificarea serviciilor sociale, la rezolvarea diferitelor 

probleme care fac obiectul serviciilor de asistenţă şi de intervenţie ale organizaţiilor specializate, la 

identificarea domeniilor de interes şi a nevoilor din cadrul comunităţii, , la asigurarea și mobilizarea resurselor 

umane,  la îmbunătăţirea activităţilor, la extinderea serviciilor în comunitate, astfel încât să beneficieze cât 

mai multe persoane.  



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 
 

 
96 

VOLUNTARIATUL-BENEFICII ȘI EFECTE ASUPRA DEZVOLTĂRII  

PERSONALITĂȚII 

 

SABĂU OLGA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BOGEI,BIHOR 

 
Voluntariatul este activitatea de interes public,desfăşurată de orice persoană fizică din proprie 

iniţiativă,care îşi oferă timpul,talentele şi energia în folosul altora,de regulă într-un cadru organizat,fără a primi 

o recompensă materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este 

implicată. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă 

să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune,înțelegere,dragoste.Prin 

acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi,dar și competențe sociale.Acesta rămâne o 

activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România,activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local,până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile 

sociale,cultural,medico-sanitar, ducativ etc).Prin urmare,această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România,publicată în Monitorul 

Oficial,Partea I,nr. 469 din 26 iunie 2014. 

La baza activității de voluntariat  stau patru principii definitorii,care o deosebesc de alte activități similare 

(precum internshipul/practica, etc): 

1.Este o activitate desfășurată în beneficiul comunității / beneficiul public; 

2.Este o activitate neremunerată sau care nu urmăreste un câștig financiar, chiar dacă include decontarea 

unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport,consumabile, etc.); 

3.Este o activitate desfășurata de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul; 

4.Este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de ințiativă), 

spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere. 

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.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),devenind astfel mai conștienți de 

ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit,nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi 

la colectivitate,să socializezi mai mult,să fii activ într-un mod util și distractiv,înseamnă apartenența la un grup 

pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția dorită 

de noi.Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă neplătita a unor 

oameni,voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți,respectiv în lumea în mijlocul căreia 

trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor,într-un fel sau altul fiecare dintre noi poate 

deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. 

Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim 

să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe,idei,servicii,oportunități de a cunoaște oameni noi și de a 

lega tot felul de relații cu aceștia.El nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada 
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copilăriei,adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate,singura limită fiind impusă de 

posibilitățile,disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor.Este oportun să 

le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat , adaptat vârstei lor. 

Să nu uităm că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi.Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă 

fragedă,fără a aștepta ceva în schimb,vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce.Uneori un simplu 

mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată.Pentru încurajarea tinerilor către activitățile de 

voluntariat,putem apela la discuții cu scopul conștientizării necesității efectuării acestui tip de activități și 

desigur și prezentarea unor modalităti concrete de realizare a acestor activități,individual dar și în grupuri 

organizate. 

Tinerii pot fi încurajați,antrenați să se implice în activități de protecție a mediului,pot efectua activități 

propriu zise sau de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete 

sănătoase,mentorat.De asemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și 

domeniul social.Este necesară activarea sentimentului de empatie față de semenii noștri și încurajarea tinerilor 

și a copiilor încă din grădiniță să se implice în activități destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. 

Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine,acesta oferă un confort 

psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort 

în spiritul voluntariatului.Totodată,în urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la 

grup,atât de necesar pentru asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății. 

În România,fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt implicate 

în proiecte locale ce presupun voluntariat,dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției 

societății. 

Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu 

copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. 

Alegând să desfășori o activitate de voluntariat,demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la 

asigurarea unei lumi mai bune. 

     Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida misiunea 

și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, în acord cu 

cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

1.Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează să 

activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. Deoarece 

abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile 

următoare,dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională cât 

și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii; 

2.Oferă o mare oportunitate de dezvoltare a a rețelei personale și profesionale,astfel pe baza activităților 

de voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat,iar dacă se gândesc la 

o schimbare în ceea ce privește palierul de activitate al carierei,voluntariatul este o modalitate perfectă de a 

explora noi domenii.Totodată,în spectul acțiunilor sociale,tinerii pot întâlni lideri ai comunității,persoane care 

să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei; 

3.Satisfacția personală,stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește,prin aducerea unui aport de 

valoare societății.Fie că este vorba despre o persoană extovertită sau introvertită,se pot 

dezvolta,totodată,abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate; 

4.Adesea,voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse,astfel tinerii vor avea contact cu 

situații diferite de cele de zi cu zi.Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă 

naționalitatea,religie,orientare politică sau persoane cu dizabilități,ci presupune interrelaționare cu mentalități 
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și personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare,ci oferă și oportunități 

de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță; 

5.Un alt aspect important ce merită menționat,este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri.Calitățile 

de conducere,luarea inițiativei,crearea de noi viziuni,modalități de a contribui și de atingere a unor obiective 

prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 

voluntari.Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership,capacitatea de a motiva și inspira pe 

ceilalți,gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor.Alte aspecte ale dezvoltării personale/profesionale prin 

intermediul voluntariatului,pe care vreau să le menționez,sunt dezvoltarea capacității empatice,calitatea 

comportamentului prosocial,creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

      Ținând cont de cele menționate,putem spune că voluntariatul constituie un context propice de dezvoltare 

personală și profesională a tinerilor,prin creșterea nivelului de încredere între indivizi,întărirea și diversificarea 

relațiilor sociale,schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean activ. 

Implicarea într-un program de voluntariat te poate ajuta să te descoperi pe tine, să tinzi către idealuri, 

să te dedici şi să progresezi. Pare că sunt motive luate dintr-o carte de dezvoltare personală, însă te asigur că 

există temeiuri sigure care să demonstreze aceste fapte. Spun din experienţa unui om timid, care, intrat în febra 

voluntariatului a ajuns să iasă din zona de confort şi să încerce să experimenteze. Experimentând, ajungi să te 

construieşti în cel mai frumos mod. 

Voluntariatul, în toate formele sale trebuie să fie „practicat” măcar o dată în viaţă,pentru că experienţa 

voluntariatului e de departe o întâmplare de care îţi vei aminti cu drag mulţi ani de aici înainte.Te bucuri de 

oportunitatea de a-ţi pune în practică propriile proiecte,ai ocazia de a-i sprijini pe cei din jurul tău,interacţionezi 

cu persoane cu care vei putea să dezbaţi teme de interes şi participi la evenimente importante.În plus,îţi creezi 

relaţii,conexiuni şi asta te va ajuta enorm.Pe lângă asta, colecţionezi amintiri,zâmbete şi clipe memorabile.  

Fiind într-o armonie cu tine însuţi,vei vedea lumea cu alţi ochi.Te dezvolţi într-un mediu 

neconvenţional,alături de oameni energici şi creativi.Îţi îmbunătăţeşti aptitudinile,înveţi să analizezi într-un mod 

critic lucrurile,realitatea capătă alt sens,înveţi,experimentezi şi îţi condimentezi viaţa cotidiană;ieşi din zona de 

confort şi îţi prioritizezi activităţi care să te sprijine în viitorul tău drum,atât personal,cât şi profesional. 

 Făcând voluntariat,îţi organizezi activităţile şi îţi valorifici timpul.Voluntarii ştiu să ţintească acolo 

unde îşi doresc,iar pentru asta e nevoie de organizare, răbdare şi timp.Acestea vor fi elementele-cheie, care ar 

trebui să-ţi fie literă de lege în viitoarea ta carieră.  

Nimic nu se compară cu sentimentul că ai contribuit la comunitatea din care faci parte sau că ai ajutat 

nişte persoane mai puţin norocoase.Mai mult, oamenii de ştiinţă au demonstrat că voluntariatul te face mai 

fericit pentru că reduce stresul şi te face mai sănătos.Atunci când îţi canalizezi energia pentru a ajuta pe altcineva 

eşti mai puţin tensionat, îţi dă un sentiment al apartenenţei şi te face mai încrezător în forţele proprii.Stările şi 

emoţiile noastre întăresc sistemul imunitar. Munca unui voluntar este indispensabilă şi contribuie cu adevărat 

la o cauză care poate depăşeşte comunitatea în care trăieşti. 

Este uşor să trăieşti într-o bulă, deconectat de ce se întâmplă în lume, însă mai devreme sau mai târziu 

tot ne vom lovi pe părţile urâte ale lumii în care trăim. Şi nu putem aştepta ca lumea să devină mai bună de la 

sine, trebuie să ne implicăm. Atunci când eşti voluntar descoperi punctele vulnerabile ale lumii în care trăim şi 

putem ajuta să le fortificăm. De asemenea, voluntariatul te ajută să înţelegi de ce deşi o problemă, nu te afectează 

pe tine personal, afectează societatea ca întreg şi este nevoie de toate eforturile noastre să o găsim soluţie.  

De câte ori ai fost ajutat de cineva atunci când îţi era greu? Poate că a fost vorba de cineva cunoscut, 

dar simplu fapt că a fost cineva alături de tine, într-un moment în care aveai probleme, a fost suficient ca să te 

ajute să te pui din nou pe picioare. Atunci când eşti voluntar oferi înapoi o parte din bunătatea care ţi s-a arătat 

unor persoane care au mare nevoie de acest lucru. De asemenea, voluntarul contribuie la corectarea unor 

probleme ale societăţii care afectează multe persoane.  

Nu putem să avem pretenţia ca lucrurile să se rezolve de la sine, sau ca autorităţile să fie atât de eficiente 

încât să rezolve toate problemele lumii fără ajutor. Singurul mod de a te asigura că se lucrează la soluţii pentru 
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cauza care te preocupă e  să te implici personal. La finalul zilei, vei adormi cu gândul că ai contribuit la 

soluţionarea unei probleme care afectează mii de oamenii. Sunt sute de cauze sociale care merită timpul tău, fie 

că este vorba despre persoane care nu au adăpost, victime ale violenţei domestice sau persoane care sunt forţate 

să cerşească,iar voluntarii sunt o parte esenţială a mecanismului de corectare a acestor nedreptăţi.   

Timpul este poate cel mai preţios lucru pe care îl putem oferi unei cauze. De aceea este foarte 

important să îţi gestionezi timpul cu atenţie şi să dedici o parte din el unei cauze care ţi se potriveşte. Însă, 

doar pentru că îţi rezervi un anumit interval de timp pentru a contribui la o cauză, asta nu înseamnă că acel 

timp nu este şi pentru dezoltarea ta personală. 

Ca o concluzie asupra celor spuse, IMPLICAREA e cuvântul cheie. Să fii voluntar înseamnă să 

experimentezi,să creezi,să îndrăzneşti să visezi,să muţi munţii din loc,să te dezvolţi şi,în final,să fii împlinit. 
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VOLUNTARIATUL – O CALE DE A-ŢI AJUTA SEMENII 

Marian-Viorel  CASIAN 

Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" Piatra-Neamţ 
 

 

         Vrei să ajuţi oameni, să contribui cu ceva la binele comunităţii ? Ai iniţiativă, însă nu ştii exact ce trebuie 

să faci ? Simplu: treci la acţiune. Nimic nu este greu, dacă vrei cu adevărat să ai succes. Şi succesul nu-l poţi 

dobândi decât prin muncă. Aici intervine voluntariatul. 

       Voluntariatul sau, altfel spus, munca neplătită, înseamnă, de fapt, acumularea unei experinţe profesionale 

într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. Practic, a face 

voluntariat înseamnă a sprijini necondiţionat, astfel încât beneficiarii să ajute, la rândul lor. Şi atunci, întrebarea 

pe care şi-o pun foarte mulţi tineri este dacă merită să facă un efort în plus, dacă merită sacrificarea puţinului 

timp liber pentru implicarea în astfel de activităţi ? Răspunsul, din punctul meu de vedere, este siplu: da ! Însă 

trebuie, desigu, să vedem care sunt avantajele şi dezavantajele condiţiei de ″voluntar″.  

       Dezavantajul este unul singur: mai puţin timp liber, care piere însă în faţa avantajelor pe care le oferă: te 

ajută să înveţi practic ceea ce deja ştii în teorie; te face responsabil; îţi dă oportunitatea să înveţi toate aceste 

lucruri utile încetul cu încetul; te învaţă cum să comunici, cum să legi prietenii, cum să lucrezi în echipă; mai 

presus de toate voluntariatul înseamnă IMPLICARE. 

       Consider că, pentru a te implica într-o acţiune de voluntariat, ai nevoie să te stimuleze. Trebuie să fii 

conştient de faptul că nu vei primi nici o recompensă în urma desfăşurării acelei acţiuni. A fi voluntar nu 

înseamnă doar să lucrezi fără să primeşti bani, ca apoi să primeşti o diplomă de participare, ci nseamnă să lucrezi 

din plăcere, pentru ca să simţi bucuria celuilalt, ca şi cum ar fi a ta. 

       Motivul pentru care consider activităţile de voluntariat ca fiind foarte importante mai ales pentru adolescenţi 

şi pentru tineri nu se bazează pe acumularea de experienţă la Curriculum Vitae. Vechea problemă: Teoria ca 

teoria, dar practica te omoară, este perfect valabilă. Există posibilitatea ca elevul, tânărul în general, entuziasmat 

de informaţiile acumulate din cărţi, săţşi creeze o altă imagine asupra activităţii din practică. Odată ajuns la un 

job, etse posibil să realizezi că nu este tocmai ceea ce vrei. Nimeni nu te va crede pe cuvânt că eşti cel mai bun. 

Cel mai bine demonstrezi prin activităţile extraşcolare, proiecte la care ai lucrat, etc. 

      Din experienţa personală, pot spune că voluntariatul ajută, în primul rând, la depăşirea timidităţii, mai ales 

când vorbim de adolescenţi sau tineri care nu prea sunt dornici să-şi exprime punctul de vedere, de frica reacţiilor 

celorlalţi. În ultima vreme, am observat că există o creştere semnificativă în ceea ce priveşte microvoluntariatul. 

Vorbesc aici îndeosebi de proiecte precum Let` s do it, România, plantarea de arbori a celor de la Mai Mult 

Verde sau alte acţiuni civice.  Se pare că tinerii şi – au dat seama că, dacă ăşi doresc să aibă parte de o societate 

sănătoasă şi performantă, trebuie să fie acolo. Şi cum poţi face acest lucru, dacă eşti elev de liceu, student sau 

proaspăt angajat altfel decât prin voluntariat ? 

       Putem să – i convingem pe tineri să facă voluntariat, începând de la noi. Un exemplu care – mi  vine în 

minte acum ţine de o prietenă foarte bună. Nu a fost niciodată de acord cu marea mea pasiune pentru voluntariat, 

ea fiind mai mult un spirit orientat către recompense de altă natură, dar de curând, mi – a spus ce bucurie a simţit 

după prima sa acţiune de voluntariat la o cantină a oamenilor nevoiaşi de la noi din oraş.  

       Noi zicem că e fain sau cool să faci voluntariat. Ai posibilitatea să cunoşti oameni cu aceleaşi năzuinţe, 

valori şi aşteptări. Eşti în măsură să partici activ la construirea unei lumi mai bune şi nu doar sa – ţi doreşti acest 

lucru verbal. Încetul cu încetul, îţi corectezi defectele şi ajungi să – ţi valorifici calităţile pe care le ai. Prinzi 

încredere în forţele tale, devii mai responsabil, mai ales când ştii că o echipă depinde de tine.  

        Aşadar, îî încurajez pe tineri să se implice în astfel de acţiuni pentru a fi ei înşişi mai fericiţi, pentru a fi şi 

a se simţi utili. 

        Într-un fel, toată lumea face puţin voluntariat în mediul său de viaţă, fără ca unii să – şi dea seama. De  

exemplu, să duci gunoiul. Deşi este o activitate banală, totuşi ajută, într – un fel sau altul, la ecologizare şi, 

totodată, ajută persoanele din jurul nostru. Sau să partici la amenajarea unor spaţii de joacă, ajutarea unor familii 
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nevoiaşe, petrecerea măcar a unei ore pe zi cu copiii fără părinţi... şi mai sunt multe alte exemple, dar sunt sigur 

că v-aţi gândit deja la ele. 

      Declarativ, toţi vrem să fim voluntari, dar puţini sunt cei care şi devin. Vârsta nu contează în voluntariat ! 

Contează să activezi în ce domeniu îţi palce, dar să fii mereu deschis la nou, la problemele din jurul tău, să 

încerci în permanenţă să îţi dezvolţi noi abilităţi.  

       Voluntariatul este un bilet sigur spre drumul performanţei şi al succesului ! A fi voluntar presupune muncă 

benevolă, dorinţă de dezvoltare personală, dorinţa de a ajuta şi ddeci de a progresa ca OM.  

       Voluntariatul înseamnă implicare în viaţa comunităţii din care faci parte, responsabilitate şi altruism ! 
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ROLUL VOLUNTARIATULUI  ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII TINERILOR 

TOADER CRISTINA-MĂDĂLINA 

GRADINIȚA NR. 273, SECTOR 6 , BUCUREȘTI 

 

Definiție voluntariat 

    Voluntariarul reprezintă o activitate prin care orice persoană, din proprie inițiativă, ajută sau sprijină diferite 

cazuri sau situații prin mijloace proprii , precum resurse materiale, abilități,talente, muncă fizică.  

    Acest lucru se realizează responsabil, în grupuri sau asociații, fără a primii recompense materiale. 

    Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, afirmă faptul că ”voluntariatul este un factor important în 

crearea unei piețe europene competitive a muncii și, totodată, în dezvoltarea educației și formării profesionale, 

precum și pentru creșterea solidarității sociale”(Legea voluntariatului, art 1,al 2) 

Tipuri de voluntariat 

     Conform Asociației VOLUM, sunt regăsite mai multe tipuri de voluntariat, precum:  voliuntariat 

direct/spntan- activități realizate de către o persoană cu scopul de a ajuta o alta,  voluntariat organizațional- 

realizate benevol în cadrul unei organizații sau asociații.(VOLUM,2016,pg 8) 

     În prezent, tot mai des apar persoane care practică atât voluntariatul spontan,cât si organizațional, atât în 

mediul fizic, cât și online, prin diferite rețele de socializare, care atrag și implică și alte persoane binevoitoare 

care doresc să ofere și să ajute.  

De asemenea, voluntariatul organizațional se poate realiza: 

     -în cadrul unei unități cu scop lucrativ-aceste cazuri nu sunt acceptate în România, ci în alte tări din Europa 

sau în cadrul unei organizații fără scop lucrativ 

    -în cadrul unei organizații cu drept public/privat(ONG,sindicate) 

    -în cadrul formal- pe baza unui contract de voluntariat/ informal( VOLUM,2016,pg9) 

Dezvoltarea tinerilor prin practicarea voluntariatului 

     Totodată, tinerii sunt cei care se înscriu în asociații, devenind membri, sau opteaza pentru voluntariatul 

direct, lucru care poate doar să contribuie la o dezvoltare personală din ce în ce mai largă. Astfel, realizând 

lucruri mici pentru ei,însa mărețe pentru cei neajutorați, își îmbunătățesc relațiile sociale, care se pot 

diversifica, sporesc încrederea în persoanele din jur, încrederea în sine și în abilitățile proprii. 

      Cel mai important lucru este faptul că va spori sentimentul de împlinire de sine prin adăugarea de valoare 

societății.De aceea, fie că este o persoană extrovertită sau introvertită, căpătând încredere, va putea mult mai 

ușor să își exprime punctele de vedere și să poarte conversații cu cei din jur cu ușurință. 

     Mai mult decât atât, practicarea voluntariatului permite formarea de abilități sau dezvoltă abilitățile deja 

existente prin acțiunile realizate. Faptul că tinerii voluntari se confruntă cu rezolvarea de probleme existente în 

situațiile în care activează, se conturează abilitățile de adaptare la nou și la complex. 

     Voluntariatul reprezintă desigur și o modalitate prin care tinerii să poată găsi, dacă își doresc schimbarea, 

noi domenii în vederea carierei profesionale, deoarece un voluntar ia contact cu o gama largă de retele 

profesionale în drumul său către rezolvarea de probleme pentru un beneficiar. 

      O altă caracteristică specifică importantă este impactul permanent cu situații noi în fiecare zi. Viața este 

imprevizibilă, plină de surprize, iar acțiunile de voluntariat sunt asemeni, pline de necunoscut și de noi 
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încercări.Prin acest lucru, monotonia nu își va mai avea locul, iar dinamicitatea și curiozitatea vor prima 

întotdeauna îm rândul voluntarilor. 

     Un alt aspect deosebit de important este faptul că voluntariatul oferă șansa creării de noi lideri. Voluntarii 

vor lua piept cu situații în care vor fi nevoiți să ia decizii sau să gestioneze grupuri de oameni voluntari sau 

situații de criză și nu numai. Aceste activități de voluntariat în raport cu aceste situații și posturi vor sporii 

calitățile de conducere și de luare a inițiativelor.Mai mult decât atât, vor spori imaginația și viziunea asupra 

aspectelor înconjurătoare și vor modela imaginația în crearea de nou și de frumos. 

Concluzie 

    În concluzie practicarea voluntariatului este atât o modalitate de oferire a serviciilor personale pentru 

bunastarea  beneficiarilor, cât și o formă de dezvoltare personală și de creștere a stimei de sine. 
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VALOAREA EDUCATIVĂ A VOLUNTARIATULUI 

Croitoru Mirela 

                                                                           Şcoala Gimnazială “Duiliu Zamfirescu” 

                                                    Structură – Grădiniţa cu P.P. Nr. 7, Focşani / Vrancea 

 

 

           Problematica lumii contemporane impune lărgirea ariei educaţiei în vederea integrării tinerei generaţii 

în viaţa socială ceea ce presupune o educaţie a atitudinilor şi a mentalităţilor, a conduitei în societate, o 

educaţie care să promoveze respectul faţă de semeni, faţă de  mediu, faţă de valorile culturale şi acceptarea 

diversităţii,  să promoveze toleranţa, cultivând la tineri atitudini şi sentimente faţă de cei din jur. 

        „Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, prin care o persoană fizică îşi oferă 

timpul, talentele şi energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară. Se desfăşoară în domenii 

precum: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, 

de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar şi altele 

asemenea. 

          „Voluntariatul înseamnă Responsabilitate. Iar simplul fapt că nu suntem remuneraţi pentru activităţile 

prestate nu trebuie să ne determine să devenim iresponsabili.” 

           Voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor . Acesta este definit printr-o Lege a 

Voluntariatului iniţiată în 2006, astfel: ,,activitate de interes public, desfăşurată din proprie iniţiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială ’’ ( Art .2. Lg. 195/2001). 

Voluntariatul se naşte în inima fiecăruia, nu în vreun statut sau organizaţie sau în discuţii mediatizate.  

           Voluntariatul este o forţă creativă care: 

• Construieşte comunităţi sănătoase şi puternice care respectă determinarea tuturor persoanelor; 

• Învaţă persoanele să-şi exercite drepturile ca fiinţe umane; 

• Ajută la soluţionarea problemelor, sociale, culturale şi  celor legate de mediu; 

• Prin voluntariat puteţi determina o schimbare la nivelul comunităţii; 

• Participând la voluntariat, ai oportunitatea de a ieşi din preocupările zilnice; 

 

Voluntariatul le permite colegilor să comunice, să se cunoască între ei şi îi ajută să lucreze mai bine în 

echipă 

             De ce voluntariat în educaţie? – o întrebare care îşi găseşte răspunsul în chiar definirea conceptului: ca 

acţiune cu motivaţie intrinsecă şi fără aşteptări de recompensă, de a veni în sprijinul celui care se află într-o 

situaţie de criză, o situaţie-problemă. 

         Privită din perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea factorilor 

principali ai educaţiei: familia, şcoala, societatea. Interdependenţa acestora descrie un exerciţiu de sprijin 

reciproc, în care rolurile de voluntar şi beneficiar sunt pe rând asumate de fiecare dintre ei. O comunitate care 

susţine dezvoltarea actului educativ din şcoală, va beneficia ulterior de generaţii 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 comunităţii, 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 atât în spaţiul educaţional, cât şi în cel 

social.   

        Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă 

să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noştri, dând dovadă de compasiune, înţelegere, dragoste. Prin 
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acţiunile de voluntariat putem obţine abilităţi şi cunoştinţe noi, dar şi competenţe sociale. Voluntariatul 

rămâne o activitate demnă de a fi practicată şi sprijinită în şcoală. Se ştie că voluntariatul este un element 

însemnat în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale.  Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea 

obţinută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, la care se adaugă şi alţi factori importanţi 

respectiv comunicarea şi socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacţiune, spirit 

civic şi organizatoric, curaj, încredere, colaborare, iniţiativă, responsabilitate şi dinamism. Participând la 

această mişcare, înveţi să promovezi într-o formă creativă ideile personale şi să lupţi pentru realizarea lor până 

la final. Aşadar, prin acţiuni de voluntariat poţi dezvolta sau obţine abilităţi şi cunoştinţe noi, dar şi 

competenţe sociale ( încredere, solidaritate, toleranţă, etc.), devenind astfel mai conştienţi de ceea ce se 

întâmplă în jurul nostru. 

        Voluntariatul poate fi considerată ca făcând parte din educaţia non-formală. Încă de la grădiniţă, apoi la 

şcoală, în liceu, copiii şi tinerii adolescenţi trebuiesc îndrumaţi, educaţi în spirit civic, prin diverse activităţi 

extracurriculare, 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 ideea şi dorinţa de voluntariat in viata lui.  

    

 

       Vizitele 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.  

Acţiuni de voluntariat ce pot fi derulate cu preşcolari: 

- ,,Cutia cu suflet” ,şi ,,Coşul Iepuraşului,, - acţiune de colectare de hăinuţe, jucării, alimente 

neperisabile; 

- ,,Manifestări de Sărbătorire a Zilei Copilului,,- spectacole artistice organizate pentru preșcolari și 

elevi ai unor școli și grădinițe din  municipiu. Recunoașterea cu diplomă  de vluntariat pentru implicarea cu 

responsabilitate și înalt profesionalism în aceste acțiuni educative și culturale. 

- ,,Săptămâna îngerilor,,- participare voluntară cu copiii la spectacolul organizat de către Inspectoratul 

Școlar Județean. 

- Expoziția de creație cu vânzare de obiecte; 

- Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice-program artistic de dans, cântec, poezie la Centrul de zi 

pentru pesoane vârstnice.  

         În cadrul acestor acțiuni de voluntriat se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor 

informaţii despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor 

comportamente şi conduite civilizate,  îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, 

cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare etc. 

         Cu cât se începe mai repede în instituţii şcolare să se realizeze astfel de activităţi, de voluntariat, cu atât 

copilul/elevul/tânărul adolescent îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă!  

Astfel de evenimente şi activităţi civic educative îi formează pe aceştia ca oameni, şi îi pregătesc pentru viaţa 

de adult, câştigând astfel “şcoala vieţii”! 

Prin voluntariat, copilul/elevul: 

- îşi creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viaţa; 

- învaţă să aprecieze 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; 
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- poate descoperi în activităţile de voluntariat realizate, hobby-uri şi îşi poate forma orientări profesionale pe 

aceasta linie; 

- îşi formează abilităţi de lider, dobândind o capacitate 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. 

    

          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 vedem lucrurile prin ochii celor aflaţi într-o dificultate. 

         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 piaţa 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. 

        Voluntariatul are extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care 

poate genera dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi. 

“Voluntarii reprezintă IUBIREA în mişcare.” 
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Voluntariatul-o activitate de suflet pentru suflet 
ARCHIP ADA-IRINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BOTOȘANI 

 

 

Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică îsi oferă 

timpul, aptitudinile, interesul, talentul, dorința de a ajuta si energia în sprijinul altora fără o recompensă de 

natură financiară. Ca voluntar, m-am implicat în multe proiecte și domenii de-a lungul celor 23 de ani de 

carieră în învățământ: pe plan social, economic, civic, cultural și de sănătate, etc. Pe plan social, am avut in 

vedere activități de voluntariat ce țin de persoanele defavorizate.  

Proiectele în care m-am implicat au fost: “ DĂRUIND, VEI CÂȘTIGA”; “LET’S DO IT, 

ROMÂNIA”, “BUNUL SAMARITEAN EȘTI CHIAR TU”, “CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU 

EDUCAȚIE”, “ZIUA CURĂȚENIEI”, “PROGRAMUL MONDIAL ECO-ȘCOALA”,  “EUROPA, CASA 

NOASTRĂ”, “PATRULA DE RECICLARE”, “SĂ ÎNVĂȚĂM DESPRE PĂDURE”, “GRĂDINA VERDE”, 

“SĂPTĂMÂNA AFRUCTELOR ȘI LEGUMELOR DONATE”,  “PATRULA ECO”, “ STOP BULLYNG”, 

“SUNTEM COPIII EUROPEI”, “NOUĂ NE PASĂ”, proiecte Etwinning, etc. 

Voluntariatul civic se referă la acele activităţi care sunt implementate de cetăţeni în „spiritul 

comunităţii locale” ce pune accentul pe solidaritatea, unitatea şi toleranţa acestora. Un exemplu de voluntariat 

civic, caritabil la care am participat s-a desfășurat în cadrul Proiectului școlii “ Bunul samaritean ești chiar tu”. 

Activitățile pe care le-am desfășurat au fost strângerea de alimente, rechizite haine și bani pentru copiii dintr-

un centru de plasament dar și pentru un centru de bătrâni din orașul nostru. De asemeni, în fiecare an școlar 

particip la activități de donare de fructe, legume și alimente celor nevoiași din comunitatea noastră. Zâmbetele 

și bucuria celor care primesc darurile noastre m-au determinat să continui să merg mai departe, să ofer mai 

mult, să implic elevii mai mult și mai tare în aceste activități.  

Voluntariatul ecologic are scopul de a respecta, ocroti  şi proteja natura. Activitățile pe care le-am 

desfășurat în cadrul unor proiecte pe parcursul anilor școlari  au fost: colectarea selectivă, plantarea de puieţi 

în zonele defrişate, organizarea de igienizări, mersul cu bicicleta, campanii de curățenie, etc.  

 O altă activitate de voluntariat a fost predarea limbii germane la biserica din cartierul școlii, unde 

veneau elevii care doreau  să învețe a treia limbă străină, foarte căutată în zilele noastre. 

 Activitățile pe care le-am  desfășurat  cu elevii cu cerințe  educative speciale sunt printre cele mai 

importante și de suflet pentru mine și pentru elevii mei. Ele se desfășoară în cadrul Proiectului “DIFERIȚI 

DAR ÎMPREUNĂ”, un proiect școlar local care implică elevi și profesori în activități frumoase de voluntariat. 

  

 Beneficiile voluntariatului sunt nenumărate, iar mecanismul este viabil și accesibil pentru oricine: îți 

oferi sprijinul, timpul, abilitățile de care dispui și mai ales pasiunea, iar la schimb primești mulțumiri, 

aprecieri, zâmbete, ce te fac să te simți util și valoros.  Beneficiile   implicării  elevilor sunt:  formarea de noi 

abilitați și competențe, oportunitatea dezvoltării personale, satisfacție personală, încredere în sine, 

interrelaționare cu persoane și mentalități diferite, îmbunătățirea relațiilor de coordonare, etc.  

  

 În concepția mea, voluntariatul constituie un context specific dezvoltării personale și profesionale a 

elevilor și contribuie la creșterea încrederii în sine, la întărirea și diversificarea  relațiilor sociale, la 

schimbarea viziunii fată de comunitatea din care face parte, la  creșterea solidarității sociale și la  

conștientizarea rolului de cetățean activ.  
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Responsabilitatea, libertatea, curajul, dorința de a te face util şi de a simţi plăcerea unui sincer 

„mulţumesc” și  a unui zâmbet,  se transformă într-o dorință esenţială  de a lua parte la acţiuni de voluntariat.  
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VOLUNTARIATUL –O POARTĂ CĂTRE INIMI 

 Prof. înv. Preșc. Năstase Eugenia 

Prof. înv. Preșc. Vișan Ecaterina 

Grădinița ‘PRICHINDEL”, București, sector 6 

 

       Lumea actuală este într-o continuă transformare. Frământările vieții de zi cu zi, precum și continua 

schimbare și dezvoltare socială la care participăm în zilele noastre, ne obligă la căutarea de noi 

modalități de abordare a educației copilului. Cadrul didactic îşi asumă o multitudine de roluri a căror 

exercitare este dependentă de personalitatea lui. Dar, pe lângă activitatea didactică, acesta desf ăş oară şi 

o activitate extraşcolară sau cultural-educativă. Din totdeauna, profesiunea de dascăl a fost o profesie 

social. Cadrul didactic este şi un pedagog social preocupat pentru ridicarea gradului de cultură şi 

civilizaţie.Competenţa profesională a cadrului didactic din învăţământul preşcolar, derivă din rolurile pe 

care acesta le îndeplineşte în cadrul grădiniţei. Practica evidenţiază diversitatea rolurilor unui cadru 

didactic: 

-expert al actului predare-învăţare: selecţionează, prelucrează din punct de vedere didactic 

informaţiile pe care le va transmite, adaptându-le la sistemul de gândire al copiilor, la nivelul lor de 

înţelegere. 

-agent motivator: declanşează şi întreţine interesul copiilor, curiozitatea şi dorinţa lor pentru 

activitatea de învăţare. 

-creatorul situaţiilor de învăţare cât mai favorabile pentru atingerea obiectivelor pedagogice 

proiectate şi imaginează strategii de predare-învăţare care să asigure succesul şcolar la un număr cât mai 

mare dintre copiii pe care îi instruieşte. 

-lider: conduce un grup de copii, exercitându-şi puterea asupra principalelor fenomene ce se 

produc. Este un prieten şi confident al copilului, sprijin în diverse situaţii. 

-consilier: în această ipostază este un observator sensibil al comportamentului copiilor, un 

îndrumător persuasiv şi un sfătuitor al acestora. 

-model: prin întreaga sa personalitate, prin acţiunile şi comportamentul său; este un exemplu 

pozitiv pentru copii şi părinţi, în acelaşi timp. 

-manager: supraveghează întreaga activitate a copiilor din grupa pe care o conduce, asigură 

consensul celelalte colege, cu părinţii şi cu ceilalţi factori. 

Ca educatoare, suntem capabile să dăruim şi să primim dragoste şi să purtăm în conştiinţă 

imensa răspundere de a educa, de a sădi în conştiinţa copiilor valori morale care vor da roade mai târziu. 

Aceste valori morale încercăm să le cultivăm prin participarea directă cu copiii la viaţa comunităţii în 

cadrul activităţilor, jocurilor, spectacolelor organizate, activităţilor extracurriculare. Cadrele didactice 

care îşi iubesc meseria, îi vor învăţa pe copii să iubească ... să înveţe. 

Am desfăşurat acţiuni de voluntariat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului, ecologizarea spaţiilor 

verzi, plantare de pomi şi flori dar şi de informare cu ocazia unor evenimente ecologice, 
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ca de exemplu „Ziua Mondială a Zonelor Umede”, ,,Ziua Europei’’, „Ziua Pământului” sau ,,Ziua 

Mediului’’. O altă serie de acţiuni foarte bine primite de preşcolari, au fost cele desfăşurate în cadrul 

vizitelor făcute la şcoală. Acestea, îi ajută pe copii să cunoască viaţa de şcolar ş i sperăm noi, să se adapteze 

mai uşor la activităţile specifice învăţământului primar. Cu prilejul acestor acţiuni, şcolari au pregătit mici 

surprize pentru preşcolarii veniţi în vizită.  

    În campaniile „Stop-Violenţa”, ,,Antitutun’’ şi „Antidrog”, ne-am implicat şi noi. Preşcolarii grădiniţei 

noastre au participat la mitingul organizat, îmbrăcaţi în costume ecologice şi au purtat mesaje împotriva 

fumatului, violenţei şi a drogurilor. 

    De asemenea, spiritul sărbătorilor de iarnă (Crăciunul) şi de primăvară (Paştele) ne-au unit din nou în 

acţiunea de donaţii de haine şi jucării copiilor şi familiilor cu stare materială precară. Tot pentru aceeaşi 

cauză umanitară, în urma vânzării unor felicitări confecţionate de către copii (în cadrul proiectului „Să fii 

mai darnic, să fii mai bun” sau a „Târgului de Paşte”), cu veniturile rezultate, am achiziţionat alimente şi 

dulciuri. În această lume în permanentă schimbare – aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel. 

     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 conduită 

personală. 

     Suntem convinse că acţiunile desfăşurate în cadrul parteneriatelor care au promovat şi promovează valori 

europene ca toleranţa, egalitatea în drepturi, nediscriminarea, au asigurat un învăţământ de calitate şi au 

demonstrat că problema educaţiei nu poate fi despărţită de problema existenţei fiinţei umane, de pregătirea 

copilului pentru viaţă. Ceea ce este important de menţionat este că, finanţarea activităţilor desfăşurate s-a 

făcut de către părinţii preşcolarilor din unitatea noastră de învăţământ şi cadrele didactice ale grădiniţei. 

   ,,Nu numai în prag de sărbătoare, lumina şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele celor de lângă noi. Ar trebui să 

desfăşurăm mai des activităţi de voluntariat pentru că ele constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează 

dezvoltarea de capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea la copiii de vârstă preşcolară, a 

sentimentului de solidaritate. Acestea sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate 

în întregul ei şi reprezintă un mod de a aborda nevoile şi provocările umane. În calitate de cadru didactic, este 

recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le facă bine din punct de vedere sufleteşte şi 

de pe urma cărora să beneficieze şi alţii.” 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

 
111 

Voluntariatul în şcoala românească 

Gheorghioiu Mihaela-Anca 

Colegiul Naţional Pedagogic „Spiru Haret” Buzău 

 

Încă din zorii umanităţii, deoarece a trebuit să îşi apere fiinţa şi specia în faţa prădătorilor naturali, omul 

a început să comunice şi să se organizeze în comunităţi gregare de apărare şi subzistenţă. Astfel primul act de 

voluntariat uman a fost acela al activării şi practicării instinctului de conservare prin întrajutorarea în hoarde, 

grupuri de vânătoare, ginte şi mai apoi realaţionarea socială în triburi. După zeci de mii de ani, prin evoluţie şi 

cunoaştere filosofică, s-a ajuns la o înţelegere a trăirilor sufleteşti prosociale, iar mai târziu la o descriere 

comprehensivă a relaţiilor politice sau comunitare, dintre diversele grupuri de oameni care îşi ofereau ajutor 

dezinteresat. 

În zilele noastre, conform „Dicţionarului explicativ al limbii române”, „voluntar” este considerat cel 

care se oferă să desfăşoare un serviciu dezinteresat şi care acţionează de bună voie sau din proprie iniţiativă. 

Astfel, voluntariatul este activitatea sau serviciul desfăşurat din proprie iniţiativă prin care orice persoană fizică 

îşi oferă timpul, cunoştiinţele, talentele şi energia în sprijinul altora, fără a primi în schimb o recompensă de 

natură finaciară, alta decât decontarea propriilor cheltuieli realizate în sprijinul proiectului în care este implicată. 

În societatea modernă, „a fi voluntar” a devenit un mod de viață, o alegere pe care o face o persoană, în speranța 

că eforturile sale vor ajuta pe cineva, vor salva o viață, vor îmbunătăți societatea în care trăim. 

Istoria voluntariatului este asociată cu începutul secolului al XIX-lea, când s-au format primele asociații 

caritabile pentru a-i ajuta pe cei în nevoie. Dar exemple de activități caritabile au existat cu mult înainte. Pentru 

că bogații nu erau obligați să-i ajute pe cei săraci, în Marea Britanie, în perioada dinastiei Tudor, proprietarii de 

teren plăteau o taxă prin care se finanța desfășurarea de acțiuni de întrajutorare a celor săraci. Se consideră, însă, 

că acest concept de voluntariat a luat naștere după Primul Razboi Mondial, ca un răspuns la ororile războiului 

și ca o alternativă la serviciul militar obligatoriu. Părintele spiritual al voluntariatului este considerat a fi istoricul 

și sociologul german Eugen Rosenstock-Huessy, care a propus crearea unui „Serviciu Voluntar pentru Pace”. 

În România, activitatea de voluntariat a renăscut după 1989 odată cu sosirea primilor voluntari 

internaţionali prin intermediul organizațiilor Peace Corps și Voluntary Service Overseas. Ulterior, organizații 

internaţionale recunoscute (World Vision, Habitat for Humanity) și-au creat filiale în România, aducând 

experiența și expertiza în managementul voluntarilor. Dar voluntariatul a început să prindă cu adevărat contur 

atunci când organizațiile au început să dezvolte centre locale, permițându-le astfel oamenilor interesați să 

desfășoare activități de voluntariat să păstreze mai uşor legătura. 

Pe măsură ce voluntariatul s-a dovedit a fi o activitate importantă a societăţii, a devenit evident faptul 

că școala trebuie să îi sprijine pe tineri să se pregătească pentru viața de adult și să le ofere acele abilități de 

viață care îi ajută să se integreze mai ușor pe piața forței de muncă, dar și oportunități pentru a deveni membri 

activi ai comunității. Pentru ca tinerii să devină  mai buni, mai puternici și mai pregătiți pentru viață, este nevoie 

să îi ajutăm pe aceștia să se conecteze la viața reală din comunitate prin experiențe practice și să îi punem în 

legătură cu oameni care au capacitatea să îi inspire, să devină modele pentru ei.  

Din acest punct de vedere, studierea educaţiei pentru voluntariat ca disciplină opţională şi implicarea 

tinerilor în activităţi extracurriculare şi în proiecte de voluntariat se dovedesc a fi principalele modalităţi de a 

contura un profil de formare al absolventului, care să răspundă cerinţelor societăţii contemporane. Astfel, elevii 

pot deveni: 

• Persoane cu încredere în propriile forțe: 

- își pun în valoare și aplică eficient competențele; 

- demonstrează verticalitate și reziliență în situații dificile și adverse; 

- manifestă respect, se implică și oferă ajutor dezinteresat celor care au nevoie de acesta; 

- demonstrează curaj, iau atitudine și se implică pentru a apăra ceea ce e moral; 

- își asumă valorile general-umane importante pentru o societate modernă, liberă și democratică; 

- analizează și evaluează critic fapte, probleme, situații etc.; 
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- comunică asertiv și persuasiv; 

- identifică și preiau modele/experiențe de succes de dezvoltare personală din context local, național și universal; 

- își stabilesc scopuri concrete și realizabile, pentru a excela în viața personală, socială și profesională; 

- întreprind acțiuni concrete pentru a-și valorifica potențialul în vederea realizării scopurilor stabilite; 

- își asumă responsabilitatea pentru deciziile luate și pentru consecințele acestora în timp; 

- urmăresc consecvent realizarea deciziilor asumate. 

• Persoane deschise pentru învățare pe tot parcursul vieții: 

- demonstrează conştiinciozitate şi perseverenţă în învăţare; 

- determină resurse şi instrumente care le facilitează învăţarea; 

- facilitează activităţi de învăţare prin cooperare pentru colegii lor; 

- îşi evaluează rezultatele obţinute şi stabilesc scopuri noi în învăţare; 

- îşi proiectează noi trasee de învăţare; 

- explorează informaţii privind moduri noi de abordare multiaspectuală a faptelor, fenomenelor etc.; 

- se implică în organizarea şi oferirea activităţilor de învăţare formală şi nonformală pentru colegii lor; 

- explorează şi valorifică posibilităţile de învăţare informală existente în scopul dezvoltării personale, sociale şi 

profesionale; 

- selectează, combină şi utilizează diverse resurse, instrumente şi modalităţi eficiente pentruprelucrarea rapidă 

şi calitativă a unor volume mari de informaţie. 

• Persoane active, proactive, productive, creative și inovatoare: 

- sunt adepţii unui mod de viaţă sănătos şi activ, pe care îl promovează şi îl practică, respectând cerinţele şi 

principiile acestuia; 

- îşi adaptează discursul comunicativ în funcţie de contexte, situaţii, auditoriu, circumstanţe etc.; 

- au abilităţi de lucru în echipă; 

- îşi asumă roluri şi responsabilităţi concrete în cadrul echipelor; 

- îşi asumă responsabilitatea pentru obţinerea succesului comun; 

- au o atitudine proactivă în depăşirea situaţiilor de problemă; 

- explorează modalităţi inovative de rezolvare a problemelor; 

- au abilităţi de planificare, organizare şi evaluare a activităţii; 

- identifică oportunităţi pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale; 

- manifestă flexibilitate şi adaptabilitate la schimbare; 

- evaluează riscuri ale activităţii şi acţionează pentru diminuarea acestora; 

- utilizează capacităţile de autoevaluare şi autoanaliză a propriului potenţial în cadrul unor activităţi concrete: 

- îşi asumă în mod conştient rolul de lider la organizarea unor activităţi sau proiecte, în funcţie de pregătirea şi 

competenţele personale. 

• Persoane angajate civic și responsabile: 

- acţionează asertiv în diverse situaţii şi contexte sociale, în conformitate cu drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, 

promovând şi cerând respectarea acestora; 

- se implică activ în viaţa socială, culturală, economică şi politică a comunităţii, a localităţii, a ţării; 

- evaluează impactul implicării personale în dezvoltarea comunităţii; 

- iniţiază proiecte de soluţionare a problemelor de diferit gen din comunitatea lor şi în afara acesteia, cu 

mobilizarea tuturor părţilor interesate; 

- iniţiază activităţi şi proiecte pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate; 

- îşi cunoaşte şi apreciază propria identitate culturală; 

- manifestă înţelegere, respect şi toleranţă pentru diversitatea culturală, etnică şi confesională; 

- se implică în activităţi de promovare a identităţii culturale naţionale, în raport cu identitatea culturală europeană 

şi diversitatea culturală a lumii; 
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- iniţiază proiecte de promovare a patrimoniului naţional istoric şi cultural în comunitate, în ţară şi peste hotarele 

ei. 

Aceste competenţe antreprenoriale pot fi dobândite în şcoala românească prin valorificarea în contexte 

specifice a următoarelor principii privind: 

• procesul educațional  

- promovarea concepției constructiviste și interactive: centrarea pe cel ce învață, interacțiunea activă a elevului 

cu alți elevi/ cadre didactice, dar și cu conținutul curricular, prin construirea propriilor înțelegeri și interpretări 

etc.;  

- legarea teoriei de practică punând accent pe învățare experiențială;  

- valorificarea principiilor individualizării, diferențierii, personalizării în procesul de învățare, asigurarea 

eficientă a procesului de incluziune școlară;  

- asigurarea cadrului integrativ al procesului de predare-învățare-evaluare – realizarea conexiunii inverse;  

- axarea evaluării rezultatelor școlare ale elevilor pe evaluarea nivelului de manifestare a competențelor acestora 

în contextul evaluării criteriale prin descriptori; 

• voluntariatul  

- participarea ca voluntar, pe baza consimţământului liber exprimat;  

- implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;  

- desfăşurarea voluntariatului excluzând orice remunerare financiară sau materială din partea beneficiarului 

voluntariatului sau a instituţiei gazdă, cu excepţia acoperirii cheltuielilor legate de realizarea activităţii; 

- recrutarea voluntarilor pe baza egalităţii şanselor, fără nici un fel de discriminare;  

- cunoaşterea de către voluntar a drepturilor şi obligaţiilor sale 

- cunoaşterea activităţii relevante care implică contribuţia voluntară; 

- participarea la voluntariatul internaţional. 

 Cunoaşterea principiilor care pun bazele voluntariatului, dar şi participarea activă şi efectivă la activităţi 

de voluntariat devin calea spre formarea unor viitori adulţi competitivi, gata să răspundă provocărilor vieţii. 
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VOLUNTARIATUL ÎN EDUCAȚIE 

PARASCHIV CORINA 

GRĂDINIȚA PP 36, TIMIȘOARA 

A fi voluntar este un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi. Învățăm lucruri care ne vor ajuta 

în toate aspectele vieții, lucruri ca munca în echipă sau responsabilitatea dar și compasiunea și răbdarea în tot 

ceea ce facem. 

 

Voluntariatul înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care să te 

ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Responsabilitatea este principiul care stă la baza 

voluntariatului, un al doilea element definitoriu fiind comunicarea. 

Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, investiția în propria persoană. Tu te ajuți pe tine, ceea 

ce este comparabil cu școala vieții. Toate situațiile care pot interveni în finalizarea proiectului de voluntariat 

înseamnă acumularea de experiență profesională și învățarea gestionării crizelor de orice fel. 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

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. 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), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

 

Din experiența profesională, putem afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul de a ne 

repeta, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve.  

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să ne 

învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă 

vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim 

din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii învață să 

trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să 

cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru formal 

la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se 

simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii 

defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 

 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Dezvoltarea comportamentelor pro-sociale prin acțiuni comunitare 
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Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, 

fără a primi o contraprestație materială. Să fii voluntar înseamnă: creativitate, optimism, sociabilitate, activism, 

încredere în forțele proprii, spirit de echipă, entuziasm, empatie și perseverență.  

Voluntariatul, la nivel individual sau de grup, reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute 

valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de ataşamentul faţă de aproapele, persoanele pot 

să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor, în timp ce învaţă şi se dezvoltă pe 

parcursul întregii vieţi, realizându-şi astfel întregul potenţial uman. 

Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii 

ale omenirii - pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele. 

A face ceva ca voluntar înseamnă, în primul rând, că îţi pasă de o problemă cu care ceilalţi se confruntă. 

Munca de voluntariat înseamnă dorinţa de a ajuta, de a face ceva pentru societate, de a o sprijini. Este un semn 

al implicării în realizarea acelui mai bine pe care îl dorim cu toţii, dar pe care puţini sunt dispuşi să-l transforme 

în fapt. A face o astfel de muncă echivalează cu renunţarea la pasivitatea tradiţională. 

Prezentăm în continuare activități educaționale ce dezvoltă la elevi abilitățile de voluntariat. 

1. Răspundeţi la următoarele întrebări, folosind scala de mai jos:  

a) Întotdeauna  

b) Adesea  

c) Uneori  

d) Rareori  

e) Niciodată  

1. Sunt preocupat/ă de problemele societăţii în care trăiesc.  

2. Discut cu familia aceste probleme.  

3. Discut cu colegii de la şcoală aceste probleme.  

4. Acolo unde contextul îmi permite, discut problemele sociale şi cu prietenii.  

5. Mă implic în campaniile sociale - campanii de informare / conştientizare sau de protest - cu referire la 

domeniul ecologiei, protecţiei mediului etc., iniţiate de către diferite instituţii, organizaţii, asociaţii.  

6. Campaniile sociale ar trebui încurajate şi sprijinite de către cetăţenii ţării.  

7. Şcoala trebuie să sprijine şi să iniţieze programe care să promoveze ecologia şi alte programe în sfera 

voluntariatului.  

8. Mass-media trebuie să sprijine şi să iniţieze programe care să promoveze voluntariatul în rândul tinerilor.  

9. Bibliotecile, teatrele, cluburile de tineret, asociaţiile culturale, asociaţiile de tineret, etc. trebuie să sprijine şi 

să iniţieze programe care să promoveze voluntariatul în rândul tinerilor.  

10. Voluntariatul trebuie promovat de instituţiile cu rol educaţional.  

11. Cum definiţi voluntariatul?  

12. Care au fost motivele pentru care aţi ales să vă implicaţi în programele de voluntariat?  

13. Care sunt persoanele care v-au influenţat în decizia de a vă implica într-un program de voluntariat?  

14. A avut şcoala prin programele sale şcolare şi extraşcolare sau prin profesorii săi vreo influenţă în luarea 

deciziei voastre de a participa la programele de voluntariat? Dacă da, cum?  

15. Doriţi să mai participaţi la alte programe de voluntariat?  
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16. Completaţi cu datele referitoare la propria persoană activităţile voastre de voluntariat: activitate/ funcție 

sau descriere pe scurt, perioadă și organizator. 

 

2. Gândeşte-te la o activitate de voluntariat în care ţi-ar plăcea să te implici.  

o Care va fi rezultatul imediat al implicării tale în respectiva activitate?  

o Crezi că vei primi informarea de specialitate de care ai nevoie?  

o Ce se va întâmpla în continuare, ca rezultat al acestei implicări?  

o Vei putea să lucrezi cu categoria de beneficiari care te interesează/sau îţi face plăcere să lucrezi?  

o Cât de important este – ce valoare are acest lucru pentru tine?  

o Dacă îţi doreşti să devii un bun profesionist în acel domeniu, crezi că această experienţă te-ar ajuta 

considerabil şi de aceea merită să te implici ?  

Dacă eşti deja implicat într-un program de voluntariat, răspunde la următoarele întrebări :  

 Ce te-a determinat să activezi în calitate de voluntar?  

 De ce doreşti să fii voluntar?  

 Ce ştii despre voluntariat?  

 Domeniile în care ai mai lucrat?  

 Proiecte la care ai participat?  

 Proiecte pe care ai vrea să le realizezi?  

 De ce ai ales respectiva organizaţie?  

 

3. Care sunt motivele pentru care te implici în activităţile de voluntariat?  

Ordonează factorii de mai jos, în ordinea importanţei pentru tine, acordând o notă de la 1 la 5.  

Lista factorilor de motivare :  

1. Dorinţa de a te implica în rezolvarea problemelor comunităţii;  

2. Dobândirea / menţinerea anumitor abilităţi;  

3. Dorinţa de a petrece timp cu prieteni/colegi/ alţi membri ai familiei implicaţi în activităţi de voluntariat;  

4. Dorinţa de a ieşi din casă;  

5. Dorinţa de a te distra;  

6. Pentru a fi provocat;  

7. Pentru a lucra cu un anumit grup de beneficiari;  

8. Pentru a fi responsabil cu/de ceva;  

9. Pentru a fi parte a unui grup sau echipe;  

10. Pentru a dobândi experienţă de lucru;  

11. Pentru a întâlni membrii importanţi ai comunităţii;  

12. Pentru a obţine recunoaştere din partea comunităţii;  

13. Pentru însuşirea unei experienţe care să te ajute la viitorul loc de muncă.  

Voluntarii sunt importanţi pentru că ei urmăresc să crească posibilitatea comunităţilor de a oferi 

sprijin membrilor ei, implică comunitatea în activităţile pe care le desfăşoară şi încearcă să identifice 

interesele şi nevoile acesteia. Ei îşi folosesc timpul şi energia pentru a cunoaşte nevoile oamenilor şi încearcă 

să răspundă acestora. Uneori problemele se rezolvă prin oferirea de asistenţă tehnică în probleme ca protecţia 

mediului înconjurător, educaţie, sănătate, planificare familială. 

 

4. Identifică trăsăturile tale dominante, în funcţie de nevoile de mai jos:  

 Nevoia de auto-realizare: “Vreau să fiu cel mai bun!”  

Factori motivanţi - persoanele care:  
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1. Vor să fie cât mai bune şi să se ştie că sunt aşa  

2. Îşi compară succesele cu ale celor din jur  

3. Le place să îşi asume responsabilităţi, au rezultate chiar şi în condiţii de stres  

4. Au nevoie de instrucţiuni precise  

5. Vor să ştie ce se înţelege prin termenul «succes»  

6. Doresc să realizeze lucruri importante şi să atingă obiective concrete - îşi vor asuma doar riscuri 

calculate  

7. Vor să aibă posibilitatea de a lucra independent  

8. Implicarea în designul procesului prin care se vor atinge obiectivele  

 Nevoia de afiliere: “Vreau să fiu acceptat şi să fiu plăcut!”  

Factori motivanţi :  

1. Nevoia de a fi acceptat şi plăcut  

2. Nevoia de interacţiune  

3. Dorinţa de a lucra în echipă  

4. Preocuparea pentru a-i menţine fericiţi pe cei din jur  

5. Nevoia de a-i cunoaşte foarte bine pe colegii de lucru  

6. Dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi la nevoie  

7. Posibilitatea de a stabili relaţii personale  

8. Faptul de a fi apreciat ca persoană  

9. Oportunităţile de a interacţiona  

10. Recompense personalizate  

11. Sentimentul de a face parte dintr-un grup, o echipă etc.  

12. Şansa de a lucra pentru oameni  

 Nevoia de putere: “Vreau să am o influenţă pozitivă asupra lucrurilor!”  

Factori motivanţi:  

1. Dorinţa de a avea un impact şi o influenţă pozitivă  

2. Dorinţa de a induce schimbarea şi de a fi diferit  

3. Preocupaţi pentru reputaţie, poziţie socială  

4. Plăcerea de a da sfaturi şi de a-şi expune ideile  

5. Elocinţa, forţa discursului  

6. Abilitatea de a vedea conexiunile dintre lucruri, imaginea de ansamblu  

7. Posibilitatea de a avea un anumit grad de independenţă în realizarea sarcinii  

8. Accesul la persoane şi informaţii de care au nevoie  

9. Posibilitatea de a-şi asuma riscuri  

10. Recunoaşterea meritelor, încurajărilor  

11. Oferirea de provocări mereu noi  

12. Asumarea faptului că ei sunt «deschizători de drum»  

 

5. Dacă ai decis să faci voluntariat, alege acel sector care ţi se potriveşte mai mult. Ţine cont de 

următoarele lucruri!  

1. Informează-te privitor la problemele care te preocupă!  
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Caută informaţii despre problema care te preocupă, găseşte organizaţii sau voluntari care au încercat să 

soluţioneze astfel de probleme. Daca nu există un asemenea grup, de ce să nu-l formezi chiar tu? Preia 

iniţiativa în liceu, la facultate sau în cartierul în care locuieşti, alături de colegii şi prietenii tăi!  

2. Gândeşte-te la deprinderile pe care le poţi oferi!  

Dacă îţi plac activităţile în aer liber, să lucrezi la computer sau în echipă, încearcă să găseşti acţiuni de 

voluntariat care să includă aceste aspecte ale personalităţii tale. Multe ONG-uri au nevoie de voluntari 

energici ca tine care să posede diferite calităţi, precum ar fi uşurinţă în comunicare, creativitate, spirit de 

echipă.  

3. Ţi-ar place să înveţi ceva nou?  

Poate vrei să înveţi ceva nou, să cunoşti oameni şi situaţii noi. Încadrează-te în acţiuni de voluntariat care 

să-ţi ofere experienţe noi, prin intermediul cărora să-ţi aprofundezi cunoştinţele în diferite domenii.  

4. Îmbină utilul cu plăcutul!  

Implică-te în acţiuni de voluntariat care te vor ajuta să-ţi atingi noi idealuri. De exemplu, dacă vrei să 

slăbeşti, antrenează-te în activităţi în aer liber, care necesită efort fizic, cum ar fi excursiile în afara 

localităţii pentru curăţirea unor poteci sau programele de plantat pomi într-un parc. Dacă vrei să-ţi 

aprofundezi cunoştinţele în engleză, creează un club de engleză în instituţia în care înveţi.  

5. Nu te suprasolicita !  

Creează un echilibru între activităţile de voluntariat, studii şi alte activităţi în care eşti angajat. Gândeşte-

te la programul tău şi la timpul liber pe care îl ai. Vrei să te implici în ceva de lungă durată sau doar în 

ceva temporar? Te poţi implica zilnic, săptămânal sau chiar lunar? Poţi participa la proiectele unei 

organizaţii neguvernamentale şi în cursul anului de învăţământ sau doar în vacanţă?  

6. Implică-te în acţiuni de voluntariat alături de prietenii tăi!  

Alătură-te unui ONG împreună cu prietenii tăi! Vei avea ocazia să lucrezi la diferite proiecte alături de ei, 

te vei simţi în largul tău chiar la început.  

7. Fii creativ!  

Posibilitatea de a face voluntariat există mereu, trebuie doar să fii pe fază, să ai o 

viziune deschisă şi să fii creativ! Fii sigur că cineva, undeva, are nevoie de ideile tale 

şi de sprijinul tău!  

8. Fii sincer şi deschis!  

Implică-te cu trup şi suflet în ceea ce faci! Implică-te cu zâmbetul pe buze şi cu siguranţa că vei reuşi să 

schimbi ceva spre bine. Satisfacţia pe care o vei simţi va fi foarte mare! 

 

6. Daţi cât mai multe exemple de situaţii concrete în care aţi avut unul din comportamentele prosociale, 

menţionate mai jos.  

A. SPRIJINUL - reprezintă ajutorul acordat celorlalţi atunci când situaţia o cere. Această situaţie 

presupune faptul că cel care acordă sprijin are disponibilităţi mai mari decât cel care primeşte.  

B. COPERAREA este un tip de comportament prosocial  

prin care persoanele îşi unesc priceperea şi forţele pentru a  

rezolva împreună o sarcină.  

C. TOLERANŢA - reprezintă o caracteristică a comportamentului nostru manifestată atunci când 

alegem în mod deliberat să nu interzicem sau să nu împiedicăm comportamentul altei persoane, chiar 

dacă îl dezaprobăm şi am avea putinţa să-l influenţăm.  

D. COMPORTAMENTUL DE AJUTORARE – este actul intenţionat efectuat în interesul altei  

persoane.  

E. ALTRUISMUL este o subcategorie a comportamentelor de ajutorare ; se referă la acte  
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motivate de dorinţa de a-i face bine celuilalt.  

F. EMPATIA - este capacitatea de a sesiza trebuinţele altuia, de a ne identifica emoţional şi cognitiv cu 

o altă persoană. 

Prezentăm în continuare  proiectul de acţiune comunitară “Noi pentru voi” ca exemplu de organizare 

de servicii voluntare de sprijin educaţional şi de timp liber pentru copiii aflaţi în dificultate la nivel instituţional. 

Scop: Dezvoltarea unor comportamente adaptative la copilul cu cerinţe speciale prin activităţi de grup cu 

caracter terapeutic. 

Justificare: Stimularea dialogului civic şi a solidarităţii prin activităţi de voluntariat permite înţelegerea nevoilor 

persoanelor cu dizabilităţi. Desfăşurarea de activităţi de modelaj, pictură, grădinărit combinate cu exerciţii de 

mişcare şi relaxare contribuie la dezvoltarea procesului compensator, a abilitării copilului cu nevoi speciale în 

sfere diferite ale personalităţii lui: limbaj, activitate perceptiv-motorie, procesele gândirii prin imitare şi 

activităţi repetate, relaţii socio-afective, socializare. Proiectul îşi propune să îmbunătăţească independenţa 

personală a copiilor cu dizabilităţi intelectuale.   

Obiective specifice: valorificarea potenţialului de muncă; creşterea puterii de concentarare şi a perseverenţei; 

activarea interesului pentru realizarea produselor; relaxarea neuromotorie prin joc şi activităţi practice plăcute; 

împrietenirea voluntarilor cu copiii asistaţi; crearea unui mediu lucrativ permisiv care să aducă satisfacţii 

copiilor 

Exemple de activităţi desfăşurate: Atelierul fanteziei. Pictură pe piatră ; Modelaj în lut şi plastilină. Ulcele; 

Pomi înfloriţi. Hora pomilor; Euritmie. Mişcări de dans pe fond muzical; Modelaj în argilă şi ipsos. Statuete 

A fi voluntar în echipa de acţiuni comunitare presupune sociabilitate, activism, creativitate, 

spontaneitate, optimism, spirit de echipă, altruism, perseverenţă, empatie şi entuziasm. Implicarea liceenilor 

reprezintă o experienţă de natură să le formeze caracterul şi este un beneficiu reciproc pentru toţi cei implicaţi. 

Acţiunea comunitară este o parte vitală a experienţei educaţionale a adolescenţilor. Se bazează pe experienţa pe 

care subiectul o capătă în afara clasei şi le permite elevilor o exersare a abilităţilor de viaţă. 

Voluntariatul contribuie la ameliorarea calităţii vieţii, precum şi la dezvoltarea unei mai mari solidarităţi 

între tineri. Voluntariatul dezvoltă creativitatea, oferă posibilitatea întâlnirii de oameni noi, explorează noi 

cariere, de fapt, dezvoltă personalitatea. 
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EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT 

Stoica Gabriela Florentina 

Grădinița PP ,,Alexandrina Simionescu Ghica”Târgoviște, Dâmbovița 

 

 Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestaţie materială. (Definitie adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului, 

iunie 2002). 

 Voluntariatul este activitatea care creeaza punţi între oameni şi comunităţi. Pentru a putea exista în 

viața de zi cu zi, fără să vrem, suntem nevoiţi să socializăm. Însă, prin aceste actiuni de voluntaria, putem 

învăța tehnici şi metode de socializare, astfel încât timiditatea,fric şi teama să dispară.  

 Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie, este un răspuns dat necesităţii de a acţiona ca 

cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, pentru a 

cultiva valorile lui, înseamnă a te ridica la cerinţele unei şcoli europene, în care se respectă normele europene 

și în care se realizează un învăţământ de calitate.  

 Promovarea voluntariatului în unităţile de învăţămât, în familiile copiilor, în comunitatea locala,  

solicită calităţi legate de comunicare. Educația pentru voluntariat începe încă de la grădiniță. Copiii sunt 

implicați în diverse activități care presupun dezvoltarea spiritului civic și solidarității acestora. Activitățile de 

voluntariat constituie o experiență bogată de învățare. 

 Prin desfășurarea unor activități de voluntariat,  copiii (voluntarii) dovedesc omenie, bun simţ, 

responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi pentru semeni, grijă şi sensibilitate.  

 Referindu-se la valorile educative ale voluntariatului, Nicolae Iorga afirma:„ ... Oamenii sunt ceea ce 

au învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să gândească, să simtă, să voiască, să efectueze anumite munci şi 

să intre în relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au învăţat, ci după faptele lor”.                                                                                                     

  Exemple de activități de voluntariat desfășurate cu preșcolarii: 

• Ziua Mondială a Mediului – Facem curat în împrejurimile grădiniței; 

• Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice -  Donam alimente Azilului de bătrâni ,,Catedrala 

Eroilor”; 

• 1 Iunie- Ziua Internationala a Copiilor – Donăm obiecte de îmbrăcăminte/încălțăminte și alimente 

peroanelor din zone defavorizate; 

• Campanie SNAC: „Săptămâna legumelor şi fructelor donate” 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Persoanelor_V%C3%A2rstnice
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Voluntariatul  - o șansă la viață prin educație și civism 

 Chidon-Frunză Mirela 

Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă”, Rădăuți 

 

Fără îndoială, omul este cel în mâinile căruia se află viitorul planetei și al semenilor săi. De aceea, 

educația globală are rolul primordial în identificarea factorilor care pot produce schimbări climatice (poluarea 

aerului, apei, solului, radioactivitatea, emisiile industriale, deșeurile, zgomotul, substanțe și produse chimice 

periculoase) dar și în eliminarea acestora. Sănătatea planetei – casa noastră - depinde de noi toți, siguranța și 

sănătatea mediului înconjurător fiind prioritatea existenței noastre.  

Poluarea, sub diversele ei forme - de la cea a solului, apei și aerului - până la cea fonică ori estetică 

constituie un factor de degradare al existenței noastre, cu consecințe dintre cele mai nefaste adeseori. 

Conștientizând pericolul pe termen lung pe care îl reprezintă poluarea pentru viața întregii planete, guvernele 

unor țări au operat modificări legislative (în S.U.A au fost elaborate ”Clean Air Act” – 1970,  ”Safe Drinking 

water -1974, ”Toxic Substance Control Act – 1976, ”Resource Conservation and Recovery Act” – 1976, Clean 

Water Act” -1977) și au demarat programe de combatere a acesteia. Ulterior, numeroase organisme 

nonguvernamentale internaționale au inițiat o serie de activități menite să controleze respectarea legislației de 

combatere a poluării și de informare a opiniei publice asupra consecințelor devastatoare pe care poluarea le va 

avea în următorii ani dacă nu se intervine prompt și eficient, una dintre acestea fiind ”Greenpeace” care se 

preocupă preponderent de deșeurile toxice. UE acționează în această direcție prin măsurile legislative, 

colaborarea cu autoritățile internaționale, regionale, nonguvernamentale. 

Parlamentarii americani au propus, spre exemplu, o lege prin care să fie plantați, până în anul 2050, 1 

miliard de arbori. Acțiunea se încadrează în lupta împotriva încălzirii globale prin absorbirea emisiilor de dioxid 

de carbon din aer. James Mulligan (World Resources Institute) preciza faptul că plantările de copaci efectuate 

corect ar putea reduce cu 180-360 de milioane de tone de dioxid de carbon pe an până în 2040”.   

UE a anunțat investiții de 100 milioane de euro în noi proiecte din cadrul programului LIFE pentru 

mediu și politici climatice (conservarea naturii, gestionarea deșeurilor, calitatea aerului, apa, adaptarea la 

schimbările climatice). 

La nivel global se întreprind măsuri de combatere a poluării cum ar fi izolarea carbonului de la centralele 

energetice, reciclarea plasticului și dezvoltarea energiei curate, inclusiv a gazelor naturale și a energiei nucleare.  

 Marea Britanie a decis să interzică vânzarea de mașini noi diesel și hibride din 2035, cu 5 ani mai 

devreme decât era planificat în încercarea de a reduce poluarea aerului. În același scop, Viena recompesează 

locuitorii care renunță la mașină cu bilete gratuite la concerte și muzee, întreruperea traficului rutier pe 

bulevardele poluate fiind o propunere pentru combaterea poluării. (4) Germania ajunge la un acord pentru 

eliminarea cărbunelui până în anul 2038, are în vedere renunțarea la energia nucleară, retrage artificiile dintr-o 

serie de lanțuri de magazine, datorită efectului nociv asupra climei și animalelor. Potrivit studiilor de specialitate 

focurile de artificii de Anul Nou ar degaja aproximativ 5.000 tone de particule fine în atmosferă într-o singură 

noapte. 

 Londra este considerat, conform unor studii, cel mai poluat oraș cu microplastic. Acestea sunt în 

majoritate fibre acrilice de la îmbrăcăminte, existând riscul ca acesta să ajungă în plămân și în sânge. În efortul 

lor comun de a limita/stopa poluarea de acest gen Geneva  interzice produsele din plastic de unică folosință de 

la 1 ianuarie 2020,  China reduce și ea treptat utilizarea plasticului,  ”Vodafone” a decis să înjumătățească 
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mărimea cartelor de plastic furnizate, hotelurile din rețeaua ”Accor” renunță la utilizarea articolelor de unică 

folosință (4) 

La nivel global, au loc evenimente și acțiuni care sunt menite să informeze opinia publică asupra 

consecințelor dezastroase pe care le are poluarea. Sunt organizate seminarii, simpozioane, marșuri cum ar fi 

”Youth for Climate”, marșul celor 12.500 elevi –Bruxelles – ianuarie 2019 care atrag atenția asupra schimbărilor 

climatice. (4). 

Agenția Europeană de Mediu arată că în anul 2014 s-au înregistrat 428.000 decese cauzate de poluarea 

aerului, (din care 399.000 în UE). Un raport al OMS precizează că poluarea atmosferică constituie cel mai mare 

risc legat de mediu pentru sănătatea umană în UE., aceasta cauzând în fiecare an în jur de 400.000 decese 

premature. Studiile arată că poluarea aerului pot genera depresie și tentative de suicid alături de boli cardiace și 

pulmonare, accidente vasculare și un grad ridicat de demență. (2,3) 

În acest context, România s-a aliniat politicilor europene încă din anul 2001 (Legea nr. 622/2001 pentru 

ratificarea actului final al negocierilor dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană de adoptare a 

EIONET, adoptat la Bruxelles pe 9.10.2000 și a Acordului dintre România și CE pentru participarea României 

la AEM și la rețeaua europeană de informare și de observare a mediului). Prin Administrația Fondului de Mediu, 

care funcționează în baza OUG 196/2005, cu modificările și completările uterioare, publicată în data 

13.09.2019, România derulează programe proiecte și programe specifice (Proiectul ”Zero plastic în Delta 

Dunării”, proiect al WWF pentru 2020, măsuri integrate de management a deșeurilor, aspirarea și spălarea 

străzilor), colectarea selectivă a plasticului fiind o problemă în România. (4) 

În acest context,  la nivelul Școlii Gimnaziale ”Bogdan Vodă” Rădăuți au fost derulate proiecte de 

voluntariat ”National LeAf”  cu diferite teamatici (”Să ocrotim animalele pădurii”, ”Să păstrăm pădurea verde”). 

În cadrul programului ”Ziua verde a Eco-Școlilor din România, organizat de Centrul Carpato-Danubian de 

Geoecologie (CCDG) membru cu drepturi depline al Fundației Mondiale de Educație pentru mediul 

înconjurător” (FEE) în cadrul programului mondial EcoSchools împreună cu elevii pe care îi coordonez am 

realizat activități de plantare arbori/pomi fructiferi/arbuști în curtea școlii. De asemeni, am participat la 

activitățile din cadrul proiectului ”Let,s green” organizat de ”Let,s do it” România și Kaufland pentru protecția 

mediului înconjurător și managementul deșeurilor. Seminariile și sesiunile de comunicări științifice naționale 

”Educația Mileniului III – Educația ecologică”, organizate în scopul conștientizării asupra importanței 

voluntariatului în actiunile destinate protecției mediului, au fost marcate prin prezentarea de lucrări în cadrul 

secțiunii ”Proiecte de mediu și referate pe teme ecologice”. Activitatea desfășurată pentru combaterea poluării 

a fost marcată și de participarea la Proiectul ”ECOREGLife07”, finanțat prin Programul Life+ de către CE și 

Guvernul României și implementat de Ministerul Mediului, International Synergies LTDS din Marea Britanie, 

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologia Industrială  ”ECOIND” București și organizația 

ecologistă ”Grupul Ecologic de colaborare GEC Bucovina” din Suceava. 

Declarația universală a drepturilor omului, document fundamental privind respectarea drepturilor și 

libertăților cetățenești de către toate popoarele și națiunile planetei, reprezintă garanția progresului național și 

internațional. 

 Prin educație și un nivel ridicat de conștiință devine posibilă eliminarea ignorării drepturilor omului, a 

discriminărilor pe diferite criterii (rasă, culoare, sex, apartenență politică, limbă, religie, origine națională și 

socială, avere, naștere, opinie politică) – art. 18, 19, 20 (1) . Astfel sunt respectate demnitatea, libertatea de 

exprimare, convingerile  individului fără ca acesta să aibă temeri privind ulterioare constrângeri din partea 

celorlalți membri ai grupului de apartenență.(1,4) ”Toți oamenii sunt egali în fața legii, și au, fără nici o 
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deosebire, dreptul la o egală protecție a legii...dreptul la o protecție egală în fața oricărei discriminări” – art. 7 

(1). 

Viitorul planetei echivalează cu viitorul copiilor și tinerilor iar drerpturile acestora sunt ocrotite prin 

legislație. 

Acțiunile umanitare organizate și realizate prin voluntariat au avut drept scop colectarea și distribuirea 

de produse alimentare, de igienă și de curățenie derulate în cadrul unor programe socio-educative. Beneficiarii 

acestor acțiuni au fost copiii aflați la Centrul social ”Maria Ward” Rădăuți – având ca obiectiv principal 

prevenirea abandonului școlar și social, (400 de copii din peste 150 de familii vulnerabile și peste 250 de bătrâni 

sprijiniți) - copiii asistați în cadrul Așezământului ”Sfântul Leontie Rădăuți” - oferă un mediu stabil și servicii 

integrate de calitate în vederea reintegrarii acestora în famillie sau, după caz, a reintegrarii socio-profesionale și 

pregătirii pentru viața independentă - ori elevii Școlii Gimnaziale Speciale ”Sfîntul. Stelian”  din aceeași 

localitate. 

Acțiunile de voluntariat desfășurate de către cadrele didactice și elevii Școlii Gimnaziale ”Bogdan 

Vodă” Rădăuți au vizat deopotrivă obiective precum colaborarea educațională transfrontalieră pentru păstrarea 

limbii române și a valorilor culturale românești, cunoscute fiind problemele cu care se confruntă profesorii și 

elevii din școlile cu predare în limba română din Ucraina și Republica Moldova, lipsa acută a manualelor în 

limba română și a materialelor didactice.   

Colaborarea educațională transfrontalieră a îmbracat forma voluntariatului prin colectarea și oferirea 

copiilor de la Școala Populară de Artă și Civilizație Românească ”Ciprian Porumbescu” din Cernăuți  a peste 

1000 de cărți în limba română, în cadrul proiectului de colaborare educațională transfrontalieră pe care l-am 

coordonat și a altor peste 1000 de cărți pentru copiii din Basarabia. 

 

Prezența în anul 2016, alături de alți peste 400 de reprezentanți ai instituțiilor de învățământ din 

România, la deschiderea anului școlar la două licee din Chișinău și semnarea de parteneriate educaționale cu 

instituții de învățământ din Republica Moldova în cadrul proiectului ”Ultimul clopoțel”, s-au constituit, de 

asemeni, în activități de voluntariat încununate de succes. 

Voluntariatul reprezintă cu certitudine o șansă la viață pentru noi toți. Educația prin voluntariat, educația 

civică, responsabilizarea față de probleme de interes general de care depind calitatea vieții și de ce nu, 

continuitatea existenței noastre, este absolut necesară în rândul tinerilor, aceștia fiind viitorul planetei.  
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VOLUNTARIAT – ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 
 POTÎNG ALINA  

GRĂDINIŢA P.P. 36, Timișoara 

 

"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 înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu 

care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Voluntariatul înseamnă mai mult decât 

orice definiție, investiția în propria persoană. Tu te ajuți pe tine, ceea ce este comparabil cu școala vieții.  

    A fi voluntar este un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi. Învățăm lucruri care ne vor ajuta în 

toate aspectele vieții, lucruri ca munca în echipă sau responsabilitatea dar și compasiune: 

 

          Acestor competenţe li se mai pot adăuga şi altele, după cum fiecărei competenţe i se pot asocia şi alte 

capacităţi. Cadrul didactic se implică în activitatea didactică cu întreaga personalitate: motivaţii, aptitudini, 

nivel de competenţă, experienţă personală. Arta de a preda nu se reduce la transmiterea cunoştinţelor, ci 

presupune şi o anumită atitudine faţă de copii, ca expresie a concepţiei pedagogice asumate şi a propriilor 

trăsături de personalitate. În cadrul activităţilor didactice se creează multiple raporturi interpersonale între 

participanţi, antrenaţi cu toţii într-un proces constant de influenţare reciprocă. Reuşita unui cadru didactic 

depinde de multe ori de natura relaţiilor pe care le stabileşte cu copii de la grupa pe care o conduce în cadrul 

acestei interacţiuni, aspect deosebit de important, deoarece multe dificultăţi de învăţare şi educare se datorează 

unor relaţii deficitare.  

          Natura relaţiilor pe care cadrul didactic le stabileşte cu copiii este determinată nu numai de stilul de 

abordare a activităţii şi de trăsăturile sale de personalitate, ci şi de trăsăturile individuale şi de grup ale 

preșcolarilor. De aceea, cadrul didactic trebuie să aibă abilitatea de a-şi cunoaşte partenerii de activitate. 

Empatia cadruui didactic nu înseamnă o cunoaştere de tip analitic, ci capacitatea de a depune un efort 

imaginativ pentru a-l înţelege pe celălalt, sub aspectul potenţialului de care dispune, al atitudinilor şi 

sentimentelor sale, al semnificaţiei conduitei manifestate. Cadrul didactic trebuie să adopte un stil democratic, 

caracterizat prin relaţii deschise, bazate pe încredere reciprocă şi acceptare, reuşind astfel să colaboreze cu 

copiii într-o atmosferă armonioasă, lipsită de încordare.  

               Calitatea procesului instructiv-educativ este 3 dependentă şi de relaţia afectivă dintre educator şi 

copii. De aceea este necesar ca fiecare cadru didactic să fie preocupat de cultivarea unor relaţii bune cu copiii 

de la grupa pe care o conduce. Trăsăturile negative de personalitate ca: superficialitatea, cinismul, 

încăpăţânarea, apatia, indiferenţa, rigiditatea, agresivitatea creează o atmosferă nefavorabilă în jurul său. 

Dimpotrivă, agreabilitatea, gradul de deschidere spre ceilalţi, permeabilitatea la schimbări, amabilitatea, 

răbdarea, stăpânirea de sine, dorinţa de a ajuta, sociabilitatea, încrederea, capacitatea de a înţelege problemele 

vor întări calitatea relaţiilor pedagogice.  

Lumea actuală este într-o continuă transformare. Frământările vieții de zi cu zi, precum și continua schimbare 

și dezvoltare socială la care participăm în zilele noastre, ne obligă la căutarea de noi modalități de abordare a 

educației copilului. Profesia de cadru didactic implică o serie de responsabilităţi, roluri, deziderate, calităţi, 

competenţe, care o fac să se distingă de multe alte profesii al căror „obiect” al muncii este omul. În cadrul 

grădiniţei, cadrul didactic este conducătorul activităţii didactice care se desfăşoară în vederea atingerii 

obiectivelor şi competenţelor, prevăzute în documentele şcolare, dând sens şi finalitate educativă tuturor 

componentelor implicate în procesul de învăţământ (informaţii, mijloace, variabile psihice, etc.).   Un aspect 

esenţial în ceea ce priveşte profesia de cadru didactic, îl reprezintă competenţa profesională care include 

ansamblul de capacităţi cognitive, afective, motivaţionale şi manageriale, care interacţionează cu trăsăturile de 

personalitate ale educatorului, conferindu-i acestuia calităţile necesare efectuării unei prestaţii didactice care 
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să asigure realizarea competențelor de către toţi copiii care frecventează grădiniţa; iar performanţele obţinute 

să se situeze aproape de nivelul maxim al potenţialului intelectual al fiecăruia. Competenţa profesională a 

cadrului didactic din învăţământul preşcolar, derivă din rolurile pe care acesta le îndeplineşte în cadrul 

grădiniţei. Practica evidenţiază diversitatea rolurilor unui cadru didactic:  expert al actului predare-învăţare: 

selecţionează, prelucrează din punct de vedere didactic 

         Implicându-se în activități de voluntariat au șansa de a acumula noi experiențe, de a-și forma noi abilități 

în pas cu vremea. Iși pot  crea contacte care să îi  conducă la un post(serviciu)așa cum și-l doresc. Daca sunt 

afectați  de o dizabilitate au astfel șansa să demonstreze că  au  un rol și un loc important în comunitate. Pot  

să își  formeze  deprinderi  și să își creez  contacte care sa îi  ajute să depașească stereotipurile și  prejudecățile 

și astfel să își gasească  un loc de muncă, care să îi  ajute să aibă un nivel de trai mai decent, mai multă  

încredere în propriile forțe.  

                  Voluntariatul  se naște în inima  fiecăruia nu în vreun statut de ONG sau în discuții elaborate și 

mediatizate. Dacă se naște acolo, cu siguranța se va dezvolta și se va traduce și sub aspectele cele mai 

pragmatice și necesare pâna la urmă. Voluntariatul  face minuni în viața dumneavoastră, mai  ales pe plan 

profesional. De ce este important voluntariatul pentru  elevi? Implicându-se  într-o activitate de voluntariat pot 

rupe rutina activităților zilnice și a monotoniei  își pot construi mai târziu un CV atractiv astfel încât să poată  

raspunde la anunțurile de tipul: ‘‘angajăm persoană  sub 25 de ani cu 7 ani de experiența...’’. Iși  ajută  

comunitatea  în care să le  facă  placere să  traiască  încă  zeci de ani făcând ceva util cu preaplinul sufletesc  

specific varstei.Având timpul  liber bine organizat sunt   la adapost de tentații  ca drogurile, fumatul, etc , si au 

astfel  șansa să devină un adult mai responsabil  și implicit de a schimba în bine lumea din jurul său. Stând 

acasă cu siguranță nu își vor  găsi locul de muncă ideal.  
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VOLUNTARIATUL- SURSĂ DE BUNĂTATE 

Prof.înv.preșcolar  Abrudan Alina, Grădinița cu P. P. “Aȿchiuţă”, Cluj-Napoca 

Prof.înv.preșcolar Morar Bianca, Grădinița cu P. P. “Aȿchiuţă”, Cluj-Napoca 

Prof.înv.preșcolar Popa Ancuta, Grădinița cu P. P. “Aȿchiuţă”, Cluj-Napoca 

 

   Un simbol recunoscut al compasiunii umane, Maica Tereza spunea: „Ceea ce contează nu e magnitudinea 

gesturilor noastre, ci cantitatea de dragoste cu care le-am făcut. Nu aşteptaţi lideri! Faceţi ce e de făcut singuri, 

fiecare în parte. De fiecare dată când zâmbeşti cuiva, faci un gest de dragoste, un dar către acea persoană, un 

lucru frumos. Dacă Îl vezi pe Dumnezeu în oameni, atunci există iubire pentru ei şi de aici apare pacea”.  Cu 

alte cuvinte, Voluntariatul - cea mai importantă sursă de bunătate. 

    Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană își oferă timpul, 

abilitățile și energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară, în sprijinul comunității din care 

face parte, iar voluntarul este ,,persoana care alege să îşi ofere timpul, cunoştinţele, talentele, abilităţile, 

energia etc. în beneficiul altora, fără a fi plătit şi fără a fi constrânsˮ.  

    În al doilea rând, voluntariatul este cea mai simplă activitate pe care o putem face. Voluntariatul nu ȋți ofera 

bani, în schimb „răsplata” vine odată cu sentimentul de satisfacţie al timpului şi al eforturilor pe care le 

depune orice persoană doritoare să se implice voluntar. 

    Implicare în activităţi de voluntariat se bazează pe spirit civic, implicare şi încredere, care poate atrage după 

sine dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi. Această modalitate de învățare oferă un cadru mai puțin rigid și 

formalizat, dă elevilor noștri bucuria de a desfășura activități cât mai flexibile și îi implică în libera alegere a 

domeniului în care să desfășoare activități. De aceea voluntariatul devine atractiv pentru elevii din toate 

ciclurile învățamant deoarece fiecare copil vrea sa fie util la rândul lui. Se formează aptitudini, noi, dascălii 

putem să-i sensibilizăm și să-i responsabilizăm pe copiii de toate vârstele. Vǎ propun un exercitiu: întrebați 

elevi, preȿcolarii ce ar face dacǎ ar cunoaȿte un alt copil  fǎrǎ rechizite, hainuțe, cǎrti, dar cu dorinta de a face 

,,carte”. Cu siguranțǎ vom observa dorinţa multora de a ajuta. Acest lucru se poate realiza prin intermediul 

activităților de voluntariat. În fiecare an, în preajma sărbătorilor mergem împreună cu copiii pentru a colinda 

azilul de bătrâni și casa de copiii ȿi sunt foarte entuziasmați,  participă cu mare drag la activități, venind cu 

idei și soluții practice, devin solidari învățând să colaboreze. Prin intermediul scenetelor, poezioarelor, al 

colindelor, copiii transmit entuziasmul și inocența lor, umplându-se de bucuria realizării unei fapte bune. 

De asemenea, în cadrul parteriatului cu Centrul de vârstnici, cu ocazia zilei de 8 Martie am oferit mărţişoare şi 

felicitari, ocazie cu care am adus zâmbetul şi  bucuria pe faţa bunicuţelor. 

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, împreună cu părinţii am organizat o donaţie din care am cumpărat  pachete  cu 

dulciuri şi ouă de ciocolată  pe care copiii le-au dăruit cu multă bucurie  bătrânilor instituţionalizaţi. Aceştia au 
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fost foarte încântaţi de acţiunea copiilor, la rândul lor, copiii au povestit părinţilor cât de impresionaţi au fost 

de bucuria bătrânilor. 

Având în vedere că există copii  în mediul rural cu o situaţie financiară  precară, am organizat  cu Grădiniţa 

Neghiniţă din Cluj-Napoca parteneriatul ’Un copil.o jucarie,o bucurie”in cadrul caruia am donat jucarii si 

rechizite noi copiilor de la Gradinitele din satele Cristorel, Aschileul Mic si Aschileul Mare. 

Copiii şi părinţii acestora au fost plăcut impresionaţi de gestul colegilor de la grădiniţele din oraş. 

De asemenea exista copii institutionalizaţi în centre speciale care au nevoie de empatia şi sprijinul celorlalţi. 

În acest sens, împreună cu comitetul de părinţi am organizat acţiunea de voluntariat “O  bucurie pentru copiii 

fără părinţi”. Cu aceasta ocazie, copiii grupei noastre au vizitat şi donat jucării copiilor din centrul Pinochio.  

La nivelul  grădiniţei se pot realiza acțiuni de ecologizare prin intermediul căruia copiii devin conștienți 

despre importanța protejării mediului înconjurător. Aceștia pot  realiza desene, afișe  sau cǎsuțe pentru pǎsǎri,  

putem merge prin parcuri, pădure  pentru  adunarea gunoaielor. Punem accent pe necesitatea sortării 

gunoaielor și îi îndrumăm spre centrele de colectare a uleiului, hârtiei sau a becurilor. Facem întrecere între 

grupe și alegem ” eco- grupa”, grupa care are cele mai multe flori, grupa ai cărei copii au participat la cele mai 

multe activități pentru protejarea naturii. Cu ocazia Zilei Pământului am participat cu copiii la concursul 

“Pământul –casa noastră”. Aceştia au realizat lucrări artistico-plastice cu tema “Reciclaăm, nu aruncăm”, au 

primit premii si diplome “Voluntar Eco”, de care au fost foarte încântaţi. Sunt atâtea activitǎți pe care le 

putem face ȋmpreuna cu preşcolarii noştri! Considerăm că, implicându-i pe copii în activități de voluntariat 

putem să-i sensibilizăm și să-i responsabilizăm. 

Am încercat şi reuşit în acelaşi timp să-i sensibilizăm pe copiii grădiniţei noastre sa fie sensibili  la nevoile 

copiilor din alte ţări şi chiar continente. 

În acest sens, împreună cu fundaţia DORCAS AID INTERNATIONAL, am participat în Ajunul Crăciunului 

2019,  la acţiunea  “Jot tenni jo,Kek veder ackio”, “A face un bine cu găletuşe albastre pline”. 

În februarie 2020, echipa Transilvania 4 Sierra Leone ne-a  propus o cursă contra cronometru pentru a face 

fericiţi mii de copii din vestul Africii., adică să echipăm mii de şcolari din Sierra Leone cu ghiozdane pline cu 

materiale didactice, să facem fericiţi aceşti copii din Africa dându-le o şansă la educaţie. 

Sub deviza: “Haideţi să-i ajutăm pe copiii din Sierra Leone să fie la fel  ca şi şcolarii noştri”, am creat o punte 

peste continente. Prin discuţiile purtate cu copiii grupei noastre, i-am convins că efortul lor de a renunţa pentru 

puţin timp la dulciuri şi jucării îi vor ajuta pe părinţi să cumpere ghiozdanul cu rechizite care va aduce multă 

bucurie în inimile şcolarilor din Africa. Părinţii au fost surprinşi de dorinţa copiilor de a juta , de empatia cu 

copiii de altă culoare aflaţi într-o situaţie dificilă şi de puterea lor de renunţare în  favoarea acestora. 
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Prin astfel de acţiuni de voluntariat reuşim să dezvoltăm  empatia, compasiunea, acceptarea rasială, fără 

discriminare, spiritul civic, generozitatea, altruismul în rândul copiilor. 

        Implicând copiii, mai mici sau mai mari, în acțiuni de voluntariat, îi învățam să promoveze într-o formă 

creativă ideile personale și să lupte pentru realizarea lor până la final. Așadar, copiii implicați în acțiuni de 

voluntariat dezvoltă sau dobândesc competențe și abilități noi, dar și siguranță de sine , încredere în forțele  

proprii, solidaritate, toleranță, devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul lor. 

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. 
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Voluntariatul, câștig pentru “școala vieții” 

Pop Daniela-Florentina 

Grădinița cu P.P. „Căsuța cu povești” Zalău 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel 

local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistență și servicii sociale, 

culturale, sanitare, educative etc). Activitățile de voluntariat presupun interacțiune, spirit civic și organizatoric, 

curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Din experiența profesională, pot afirma că 

a fi voluntar, înseamnă a fi uman.          

Încă de la grădiniţă, apoi la şcoală, în liceu, copiii şi tinerii trebuie îndrumaţi, educaţi în spirit civic, prin 

diverse acţivităţi extracuriculare, prin proiecte realizate în strânsă legătură cu ONG-urile. Prin voluntariat, 

copilul/elevul:          

-îşi creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viaţă;     -

capătă abilităţi de comunicare şi de relaţionare socială care îl vor ajuta pe viitor, chiar în cariera lui 

profesională; descoperă în activităţile de voluntariat realizate, hobby-uri şi îşi poate forma orientări 

profesionale pe aceasta linie;           

-îşi formează abilităţi de lider, dobândind o capacitate mai bună de a lua decizii;     

-îi creşte încrederea în sine şi se simte util societăţii;       

-îşi petrece timpul într-un mod plăcut, învăţând lucruri noi, în acelaşi timp. 

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 cât este de 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 ideea şi dorinţa de voluntariat în 

viața lui.Vizitele la centre de copii sau de bătrâni, spectacole caritabile, târguri caritabile cu vânzare de 

produse hand-made realizate de beneficiari şi alte evenimente organizate (în care se pot strânge 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. Astfel de evenimete şi activităţi civic educative îi formează pe aceştia ca oameni şi îi 

pregătesc pentru viața de adult, câștigând astfel “școala vieții!”      

     



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

 
132 

Rolul voluntariatului în educaţia actuală 
Daraban Vasile-Cosmin, Colegiul Naţional “George Coşbuc” Motru 

Daraban Anca-Sînziana, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Teleşti 
 

Voluntariatul reprezintă un act individual sau de grup prin care se oferă . în mod deliberat, timp şi muncă, 

în folosul comunităţii. Potrivit Forumului European de Tineret, o activitate intră în sfera voluntariatului dacă: 

• este desfăşurată de o persoană, din proprie iniţiativă şi implică alocarea de timp şi energie în vederea 

realizării unor acţiuni de care beneficiază societatea în ansamblu 

• este neplătită (deşi cheltuielile direct legate de activitatea respectivă pot fi rambursate) 

• vizează o cauză non-profit, este promovată iniţial de o organizaţie neguvernamentală şi, prin urmare, 

nu este motivată de câştigul material sau financiar 

• nu este utilizată pentru a înlocui munca plătită. 

Activităţile de voluntariat joacă un rol important în Europa, dar situaţia diferă de la o ţară la alta. În 

România, ca şi în ţările din Europa de Est, acţiunile de voluntariat atrag în special populaţia tânără. Suntem cu 

toţii conştienţi de faptul că voluntariatul este puternic influenţat de istoria, politica şi cultura unei comunităţi, 

dar tradiţiile se pot schimba, iar acţiunile de voluntariat  pot fi mai bine promovate în toate sectoarele şi pe 

toate categoriile de vârstă. Poate că în anumite situaţii aţi fost voluntar fără să vă daţi seama: aţi dat o mână de 

ajutor clubului sportiv din localitate, aţi venit în sprijinul unei persoane în vârstă din cadrul comunităţii 

dumneavoastră sau aţi participat la colectarea deşeurilor dintr-o pădure sau de pe o plajă. Activităţile sportive 

şi în aer liber sunt sectoarele care atrag cei mai mulţi voluntari, fiind urmate de educaţie, artă, muzică, 

asociaţii culturale.  

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. 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), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Prin acțiunile de voluntariat putem obține 

abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată 

și sprijinită în școală. 

Sunt de admirat dedicația şi dorința profesorilor şi învățătorilor de a ne educa. De ce? Pentru că reuşesc să 

transforme programe şcolare neatractive în lecții pentru o viață. Uneori cu resurse puține, inspirând zilnic praf 

de cretă şi răguşind des. Alteori îşi petrec serile corectând lucrări sau pregătindu-se pentru a doua zi. Programa 

şcolară este rigidă şi uniformă pe multe şcoli şi clase de elevi. Doar talentul dascălului poate face diferența. Şi 

încă ceva… un ingredient tot mai folosit de învățători şi profesori care au înțeles că pentru educația copiilor 

este nevoie de mai mult decât o programă stufoasă. Un ingredient ce se cheamă: voluntariat printre elevi.  

Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) şi 

este complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin 

educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul 

responsabil, capabil de acţiune şi schimbare. Aşadar, profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de 

voluntariat ale elevilor/şcolii în comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea 

de sponsori/ parteneri, demararea de proiecte educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de 

fonduri de la comunitatea locală, implicarea ONG-urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele 

practici de sprijin, de voluntariat, elevii/tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă activă socială. 

Este esenţial ca profesorii să-i obişnuiască pe elevi cu astfel de activităţi şi să-i îndrume spre centre care 

oferă sprijin elevilor şi tinerilor în această direcţie, a voluntariatului. Scopul este mereu acelaşi-de a dărui ceva 

http://www.youthforum.org/
http://bogdan-chiriac.ro/blog/2016/03/16/voluntariat-in-educatie-reteta-unui-viitor-mai-bun/
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din munca lor comunităţii în care trăiesc. Dăruind, copiii capătă conştiinţa că pot face din lume un loc mai 

bun, că pot concepe un proiect măreţ prin propriile forţe sau pot pune în mişcare un mecanism benefic pentru 

umanitate.  

În cele ce urmează, voi puncta o serie de activităţi de voluntariat care se pot plia cu succes pe toate 

categoriile de vârstă şcolară , cât şi pe preferinţele şi competenţele fiecărui copil în parte. 

1. Expedierea unor scrisori pacienţilor din spitale, bătrânilor în azile, soldaţilor pe front sau altor 

copii care se află în centre speciale de întreţinere. Nimic nu încălzeşte mai mult inima umană decât 

un bilet scris de mâna unui copil care iubeşte să arate şi să ofere la rândul său bucurie. Discutând cu 

elevii importanţa creării unei legături cu o persoană necunoscută prin intermediul scrisului, aceştia vor 

conştientiza beneficiile prieteniei dincolo de superficialitatea chipurilor şi avuţiilor. Este bine, de 

asemenea, să îi ajutăm pe elevii noştri să înţeleagă de ce grupurile de oameni defavorizaţi aleşi ar avea 

nevoie de ajutorul lor. 

2. Găzduirea unei competiţii / întâlniri pe role pentru a promova sau ajuta o cauză. Elevii se pot 

grupa pe diverse categorii şi pot invita alţi  posibili voluntari din comunitatea lor spre a le susţine 

cauza prin jocuri, dansuri, dezbateri sau interviuri…pe role. Locaţia aleasă va fi un atu totodată pentru 

relaxare şi socializare. 

3. Crearea unei comunicări cu o generaţie diferită. Există foarte multe oportunităţi de a face 

voluntariat fără tone de efort sau bani, printr-o simplă dăruire a timpului şi amabilităţii noastre unor 

vecini vârstnici sau bolnavi. Este foarte simplu şi gratuit. Este o ocazie nemaipomenită de a-i invita pe 

elevii noştri, nu doar de Crăciun sau Paşti, la un centru de bătrâni şi de a-i ruga pe aceştia să îi înveţe 

jocurile lor preferate din copilărie, cum ar fi şah, table, cărţi. Se pot chiar învăţa unii pe alţii după 

specificul fiecărei generaţii, acest lucru aducând multe zâmbete şi bucurii pe chipurile tuturor. De 

asemenea, elevii pot realiza liste cu melodii celebre de azi şi de ieri, pe care le pot asculta împreună, 

la centru. Muzica uneşte generaţii, iar bătrânii se vor simţi excelent în compania unor copii voluntari. 

4. Vizitarea unor adăposturi de animale. Nimic nu-i încântă mai mult pe elevii claselor primare decât 

planificarea unei vizite la adăpostul local de animale fără stăpân. Elevii vor veni pregătiţi cu mâncare 

specială sau dispuşi să ajute îngrijitorii la spălarea, curăţarea, aprovizionarea şi, evident, petrecerea 

unor momente de alint şi atenţie alături de animăluţul îndrăgit. 

5. Promovarea şi organizarea unor activităţi de colectare de bunuri. Mai ales în preajma unor 

sărbători este important să ne gândim la cei aflaţi în nevoie şi să îi ajutâm cu diverse materiale sau 

mâncare pentru a le uşura povara zilnică şi a le crea momente de bucurie. Acest gen de activitate 

poate lua forma unui amplu proiect în care elevii, pe grupuri mai mici, îşi impart responsabilităţi ca: 

realizarea scriptică a proiectului, alegerea locaţiei de desfăşurare a donaţiilor, confecţionarea 

recipientelor pentru materialele donate, sortarea donaţiilor, transportarea lor familiilor nevoiaşe sau 

centrelor selectate.  

6. Îmbogăţirea fondului de carte din bibliotecile şcolilor rurale. Elevii pot colecta cărţi noi sau puţin 

uzate din propria bibliotecă şi dona unor elevi care nu îşi pot permite achiziţionarea lor sau chiar 

bibliotecilor şcolare din mediul rural. De asemenea, se poate organiza un festival “BOOKfest” la nivel 

local, într-o locaţie intens circulată, unde elevii pot invita şi alţi trecători să devină pentru un moment 

voluntari şi să doneze o carte pentru un alt copil. Aici se poate crea un décor specific, cu băncuţe şi 

măsuţe la care elvii stau şi savurează o ciocolată caldă şi o carte interesantă, insuflând astfel celorlalţi 

dragostea pentru citit în mijlocul prietenilor. 

Aşadar, fie că este o activitate de grup sau individuală, voluntariatul în rândul copiilor de vârstă şcolară 

deţine foarte multe avantaje pentru formarea lor ca oameni ai comunităţii. Este unanim ştiut că oferind altora, 

primim la rândul nostru tot atât cât dăruim. Oferim nu numai pentru a crea o lume mai bună, ci şi pentru a ne 

dezvolta nouă înşine abilităţi şi competenţe, de a ne sensibiliza, de a afla ce înseamnă compasiunea, empatia, 

acţiunea în favoarea mediului înconjurător, construirea unei comunităţi sănătoase, etc. 
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Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să ne 

învățăm copiii să facă voluntariat este magistral afirmat de către Mahatma Gandhi: „Dacă vrem să trăim într-o 

lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim din interiorul 

nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii învață să trăiască în relaţie 

de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale 

vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel 

conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt valorificați, își 

formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii defavorizaţi la activităţi 

literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 
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"Voluntariatul în şcoalã... din suflet pentru sufletele copiilor" 

 

Prof. Iordache Alexandru 

 Şcoala Gimnazialã "I. A. Bassarabescu" Ploieşti 

 

 Voluntariatul devine, în ultima perioada, o preocupare tot mai mare a cadrelor didactice din întreaga 

ţarã. prin acesta înţelegându-se un mod de ajutorare a semenilor noştri având ca fundament dragostea, 

întelegerea, toleranţa, compasiunea dar şi un nivel superior de bun simţ si spirit civic. Prin toate acțiunile 

întreprinse, fãrã a aştepta o anumitã recompensã, nu facem altceva decât sã-i sprijinim pe cei aflaţi la nevoie 

sau comunitãţile din care aceştia fac parte, hrãnindu-ne, în special, latura spiritualã a existenţei noastre.  

 

  Etimologia cuvântului "voluntar" provine din limba latină, de la “voluntarius”, dar şi din limba 

franceză ”volontaire” și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din 

DEX, persoana – “care acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; 

(despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără constrângere”. 

 

 În ultima perioadã, în România, activitatea de voluntariat a cunoscut o dezvoltare tot mai rapidă, 

începând de la nivel local, până la nivel național și, mai ales, internațional, în domenii extrem de variate 

(precum asistența și serviciile sociale, cultural, medico-sanitar, educational etc).                             Pe plan 

legislativ, cadrul legal al acestei mişcãri 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.   

 Asadar, conform respectivei legi, voluntariatul, reprezintã,  participarea voluntarului persoană fizică 

la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către 

persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup. 

       

 Tot in acest act legislativ, la art. 3, lit.e, se ofera o definiţie a voluntarului, el reprezentând acea 

persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a 

dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat.â 

 

  Se știe că voluntariatul are o pondere ridicatã în creşterea nivelului de educație și formare profesionala 

a fiecarui individ. Responsabilitatea obținută evident prin muncă, şi  din care derivă respectul, la care se 

adaugă și alți factori importanți, precum comunicarea și socializarea, constituie un element de bazã al 

voluntariatului. Activitatea de voluntariat este strans legata de  interacțiune, simt civic, spirit organizatoric, 

încredere, colaborare, inițiativă, curaj şi dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi, într-o 

formă originala,  propriile idei, sa le susţi prin argumente competente, să lupți pânã la atingerea unui scop 

nobil final. Așadar, prin participarea la acțiuni de voluntariat poți achizitiona cunoștințe noi, poti cunoaşte 

persoane si medii dintre cele mai variate si poţi dobândi sau dezvolta competențe sociale (încredere, 

solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștient de tot ceea ce se întâmplă în  mediul social în care 

exişti şi activezi. 

 Prin aceastã activitate non-profit, investeşti nu doar în tine însuți, ci reuşeşti să socializezi mai mult, 

să fii activ într-un mod util și distractiv şi sã devi parte a unui grup, vulnerabil sau nu, pe care  sã-l ajuţi în 

timpul liber. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și 

înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim.  
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 Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din diverse domenii de activitate, să 

colaborezi și să creezi relații de prietenie cu aceştia, obţinând astfel, pe viitor, susţinerea necondiţionatã a 

acestora.  

 

  De-a lungul carierei didactice am participat la numeroase activitãţi de voluntariat din diverse sfere ale 

educaţiei. Astfel am participat, ca voluntar, la diverse acţiuni si activitãţi ecologice, realizate în parteneriat cu 

autoritãţile administraţiei publice locale, la proiecte şi activitãţi cultural-artistice şi sportive  organizate de 

Inspectoratul Şcolar Judeţean  sau de alte instituţii de învãţãmânt şi Asociaţii/ ONG-uri. Dintre acestea, cele 

mai recente sunt: Proiectul Internaţional de Educaţie şi Culturã Sportivã,  "Kinder + Sport",  (derulat în 

perioada decembrie 2018 - februarie 2019),  Proiectul “Uniţi pentru PLOIEŞTI”, organizat de către A.C.S. 

iSports Ploieşti în colaborare cu DJST Prahova (perioada septembrie-octombrie 2019),  Proiectul ""Mereu în 

miscare, FUEL pentru viaţã" desfãşurat în baza unui parteneriat al şcolii în care activez cu LUKOIL România, 

în  perioada noiembrie 2019 - februarie 2020 şi Proiectul Erasmus+Sport "Play with me - Games of the Past, 

Sports for Today" organizat de Asociaţia Liber la Educaţie, Culturã şi Sport. 

            Ȋn cele ce urmeazã voi încerca sã realizez o descriere sumarã a activitãţilor de voluntariat enumerate 

mai sus. 

       Proiectul Internaţional de Educaţie şi Culturã Sportivã,  "Kinder + Sport",  desfãşurat în mai multe 

etape, în perioada amintitã mai sus, s-a materializat prin punerea în practicã, în cadrul activitãţilor cu elevii, a 

diverse jocuri şi ştafete distractive şi atractive, timp de o sãptãmânã, denumitã sugestiv Sãptãmâna "Joy of 

moving". O altã etapã a proiectului a constat în participarea la o competiţie municipalã, cu echipa 

reprezentativã a şcolii alcatuitã din elevi nelegitimaţi la o disciplinã sportivã, şi care a cuprins diverse probe 

sportive adaptate din atletism, handbal şi baschet. 

 Proiectul “Uniţi pentru PLOIEŞTI” a constat în diverse activitãţi de promovare a baschetului în şcoala 

unde îmi desfãşor activitatea, mai ales, la clasele de ciclu primar, ce au avut loc pe parcursul mai multor 

sãptãmâni. 

             Despre Proiectul ""Mereu în mişcare, FUEL pentru viaţã" pot spune cã a fost unul foarte original. Ȋn 

colaborare cu un renumit instructor de zumba/aerobic local, am desfãşurat numeroase activitãţi sportive, 

având conţinuturi diverse şi atractive (exerciţii din gimnastica aerobicã, exerciţii de respiraţie, exerciţii  de 

stretching, exerciţii de autosugestie, toate desfãşurate pe fond muzical, folosind diverse obiecte portative), cu 

elevii de ciclu gimnazial. 

 Proiectul Erasmus+Sport "Play with me - Games of the Past, Sports for Today", organizat de 

Asociaţia Liber la Educaţie, Culturã şi Sport, a constat în desfãşurarea unor jocuri şi activitãţi motrice  

tradiţionale româneşti, realizate şi sub formã de întrecere, cu elevii de ciclu primar, în luna decembrie 2019. 

 Am pregãtit, tot pe bazã de voluntariat, echipele reprezentative şcolare, la diverse discipline sportive, 

ale şcolilor în care am activat şi activez, obţinând rezultate deosebite nu doar la nivel judeţean ci şi naţional. 

Toate aceste rezultate minunate şi satisfacţii sufleteşti, coroborate cu bucuria manifestatã de copii, m-au 

determinat, în permanenţã, sã continui aceste activitãţi suplimentare şi voluntare, cu aceeaşi pasiune şi dorinţã  

de a realiza ceva pentru copii. 

 Aşadar, în opinia mea,  voluntariatul va rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și 

sprijinită de toţi, copii, adulți, persoane de vârsta a III-a, deoarece se realizeazã în baza unei alegeri libere,  din 

suflet şi în spirit civic şi educativ şi oferã multã fericire dar şi  linişte sufleteascã. 
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   Nimic nu se comparã cu acea sclipire din ochii copiilor atunci când aceştia vad şi simt cã e cineva 

cãruia îi pasã  de ei necondiţionat şi îi sprijinã pe toţi pentru a se evidenţia într-un anumit domeniu şi a-şi pune 

în valoare calitãţile şi talentele. 

            Concluzia finalã ar fi aceea cã, în societatea contemporanã, activitățile de voluntariat desfãşurate , mai 

ales, în mediul şcolar, sunt strâns legate de un nivel înalt al conştiinţei umane iar valoarea voluntarului, a 

profesorului adevãrat şi pasionat, este tot mai preţuitã, ce-i drept, nu încã la acel nivel la care ar trebui sã fie 

cu adevãrat.  
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SIMPOZION INTERNAȚIONAL “EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT 

Șerbănete Daniela 

Școala Gimnazială Nr. 2 Motru, județul Gorj 

 

În primul rând, educația poate fi definită ca un ansamblu de acțiuni desfășurate în mod deliberat într-o 

societate, în vederea transmiterii și formării la noile generații a experienței de muncă și de viață, a 

cunoștințelor, deprinderilor, comportamentelor și valorilor acumulate de omenire pâna în acel moment. 

Educația mai poate fi definită ca efect al activităților desfășurate în vederea formării oamenilor conform unui 

model propus de societate; sau ca proces prin care se formează, se dezvoltă și se maturizează laturile 

fundamentale ale ființei umane: fizicul, psihicul, moralul, esteticul, cognitivul, afectivul, volitivul; proces de 

devenire a omului "ființa în sine" în "ființa pentru sine". (Dictionar de pedagogie, Ed. Didactica și 

Pedagogică, București, 1979). 

În al doilea rând, voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este 

activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, 

medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de 

protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea, iar a fi voluntar înseamnă a oferi timpul, energia și 

abilitățile pe care le avem unei organizații caritabile fără a avea nicio așteptare de nicio natură. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în diferite domenii. Voluntariatul reprezintă 

mai multă socializare, mai mult ajutor pentru semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. 

Prin acțiunile de voluntariat putem avea șo noi de câștigat prin dobândirea de abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită inclusiv în 

instituțiile școlare. 

Este cunoscut faptul că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării 

profesionale. Criteriul cheie al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care 

derivă în primul rând respectul față de noi înșine și mai apoi față de ceilalți, la care se adaugă și alți factori 

importanți, precum comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune 

interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate, implicare, 

dăruire și dinamism. 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), devenind astfel mai 

conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este limpede că această activitate de voluntariat nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să 

te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți și să evoluezi împreună cu acesta necondiționat în timpul liber. 

Din punctul meu de vedere este foarte mare nevoie de voluntariat în educație și, mai ales este nevoie de 

implicare activă și continuă a unui număr cât mai mare de voluntari în acest domeniu al educației. Acești 

oameni trebuie să aibă anumite caracteristici, printre care trebuie amintite: iubirea față de copii, de adulți în 

cazul educației adulților, răbdare, tenacitate, curaj de a se implica și de a lupta la una cu cei mplicați. 

Acțiunea de voluntariat în domeniul educației înseamnă educație nonformală, educație făcută dincolo de 

sistemul formal de educație pornind de la faptul că educația nu se realizează numai în școală. Există instituții 

de tip nonformal care pun la dispoziția celor interesați adevărate rețele de comunicare.  

În cadrul acțiunilor de voluntariat pot fi organizate diferite ateliere experiențiale la care pot  participa 

diferiți indivizi care vor fi provocați să lucreze în echipă dezvoltându-și în acest fel competențele necesare 

pentru piața muncii. Aceste activități experiențiale pot fi corelate cu voluntariatul ca mijloc în dezvoltarea 

personală și profesională a fiecărui individ. Acestea activități vizează informarea indivizilor asupra 
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beneficiilor voluntariatului, dar în același timp încureajează tinerii să devină cetățeni activi în comunitatea în 

care trăiesc.  

Astfel, în domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, bazându-se pe dezvoltarea 

continuă a personalității elevilor. Voluntariatul este născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un 

adevărat spirit civic și devine din ce în ce mai atractiv pentru tinerii din zilele noastre.  

Cu ajutorul activităţilor de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor copii care nu au 

posibilităţi financiare sau de alt tip, scopilul final al acestor activități fiind acela de a empatiza cu ei. Aceste 

acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului 

personal în comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

Activitățile de voluntariat care pot fi realizate în cadrul instituțiilor școlare pot viza pe elevii cu cerințe 

educative speciale, pe cei aflați în pragul abandonului școlar și pe copiii proveniți din familii defavorizate, în 

scopul ameliorării diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni sau foarte buni la învățătură.  

Chiar și un copil cu cerințe educative speciale poate fi voluntar deoarece aceste activități de voluntariat 

capătă o importanță deosebită: activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt extrem de interesante la nivelul 

dezvoltării psihice a elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru 

comunitatea sa, fapt pe care îl vede prin realizările sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum 

simpozioane, serbări, concursuri de creaţie literară, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de 

interculturalitate, toleranţă, respect reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. Activităţile literare au şi rolul 

de coeziune a grupului, de a îmbunătăţi relaţiile de comunicare şi interrelaţionare între elevi, respectiv, elevi şi 

adulţi. Acestea se realizează şi în vederea apropierii procesului instructiv-educativ de ,,școala de după școalăˮ, 

înzestrării elevilor cu acele capacități și atitudini care să mărească raportarea creativă la mediul școlar și la 

cerințele sociale. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, elevii 

învățând astfel să își asume diferite responsabilități, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care 

trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin 

memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din 

ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În calitate 

de cadru didactic, am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei 

din jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare 

mulțumire schimbarea radicală care s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al 

propriei vieți; cei din jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să 

își facă prieteni și să aibă rezultate mult mai bune la învățătură, să crească stima și respectul de sine, să aibă o 

imagine pozitivă despre sine. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să ne 

învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă 

vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim 

din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii învață să 

trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să 

cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru formal 

la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se 

simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii 

defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 
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ARTA DE A AJUTA 

 Prodanescu Anda Claudia 

                                                                              Liceul Teoretic “Mihai Viteazul” Caracal, Judetul Olt 

 

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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce 

se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

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”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai compasiune. 

Inspirata de Maslow, voi trata altfel ideea clasică “voluntariatul reprezintă o acțiune făcută 

benevol…”, uitându-mă la filozofia acestei expresii. Astfel, voluntariatul reprezintă “experiența de 

vârf care poate fi numită pe bună dreptate, în anumite sensuri, o renaștere” (sau așa numita ieșire din 

zona de confort). Iar pentru că voluntariatul necesită “timp, muncă, disciplină, studiu, angajament (și 

relații cu ceilalți)“, reprezintă un proces “unificator”, de dezvoltare a personalității . 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul 

devine din ce în ce mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din școala noastră, 

urmărindu-le evoluția și celor care și-au luat deja „zborulˮ. Activitățile realizate de noi la nivelul 

școlii i-a ajutat să vadă viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi 

utili societății, că marea schimbare poate începe cu ei. Un aspect important al creării de şanse egale 

pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor 

aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Prin intermediul unor 

dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor copii care 

nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea 

motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în 

comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacacitatii, competentelor proprii. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, 

elevii învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele 

comunității în care trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-
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se într-un alt fel decât prin memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață 

să dăruiască, la rândul lor, o parte din ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o 

echipă le oferă un confort psihic enorm. În calitate de profesor, am observat comportamentul copiilor 

care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei din jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați 

de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare mulțumire schimbarea radicală care s-a produs 

când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al propriei vieți; cei din jurul său l-au 

privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă 

rezultate mult mai bune la învățătură. 

 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine 

să ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma 

Gandhi: „dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru 

aceasta este necesar să pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin 

toleranță și prin iubire. Elevii învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, 

să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave 

sau abandonate. Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare 

sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni 

și realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot 

oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 
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                   Voluntariatul a devenit în ultimul timp o activitate care se desfășoară în diferite domenii -arta şi 

cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, 

activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea 

socială. Voluntariatul implică socializare, ajutorul oferit semenilor noștri, compasiune, toleranță, grijă. Prin 

acțiunile de voluntariat obținem abilități și cunoștințe, competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate 

care se cere practicată și sprijinită în școală și nu numai. 

               Voluntariatul contribuie la dezvoltarea formarea profesională a noastră și este sinonim cu 

interacțiunea, spiritul civic, încrederea, spiritual de echipă, inițiativa, responsabilitatea asumată integral. 

Participând la activitățile de voluntariat, deprinzi să promovezi  ideile, proiectele de sprijin pentru cei 

defavorizați și să le concretizezi în acțiuni menite să vină în sprijinul acestora.  

               Activitatea de voluntariat este reglementată prin lege şi reprezintă participarea persoanelor fizice la 

activităţile de voluntariat desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de persoane juridice 

de drept public sau de drept privat fără fără remuneraţie, individual sau în grup – “Voluntarii nu sunt plătiţi nu 

pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că sunt de nepreţuit”( Sherry Anderson).  

               Legea nr. 78/2014 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, 

prevede că voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, 

totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale. 

Statul român recunoaşte valoarea socială a activităţilor de voluntariat ca expresie a cetăţeniei active, a 

solidarităţii şi responsabilităţii sociale, precum şi valoarea profesională ca expresie a dezvoltării personale, 

profesionale, interculturale şi lingvistice a persoanelor care desfăşoară aceste activităţi. 

               Experienţa celorlalte țări demonstrează că voluntariatul le oferă elevilor, dar şi adulţilor un mod 

eficient de a lucra în echipă, având la bază încrederea şi respectul reciproc. Voluntariatul contribuie la 

dezvoltarea conştiinţei sociale şi a comunităţilor implicate. Elementul comun este datoria fiecărui voluntar 

faţă de bunăstarea tuturor, motiv pentru care acesta lucrează în beneficiul celorlalţi – “Faci mai mult decât 

trebuie, pentru că vrei să ajuţi într-o cauză în care crezi şi pe care o consideri importantă” (Ivan Scheier).  

              Formarea voluntarilor în contextul pedagogiei sociale trebuie să cuprindă: îmbogăţirea cunoștințelor, 

dezvoltarea competenţelor practice, dezvoltarea propriei persoane, dezvoltarea competenţelor sociale.  

              Acţiunea de voluntariat presupune crearea unor parteneriate între unitățile de învățământ centre de 

asistenţă a copilului, a bătrânilor, ONG-uri, etc. Schimbul de experiență care se realizează la nivelul 

activităților de voluntariat, îi învață pe elevi, tineri , adulți să își asume responsabilități, să înțeleagă 

problemele comunității, să își formeze deprinderi utile, altfel decât prin activitățile de predare-învățare. 

             

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Ivan+Scheier
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 Învațăm să dăruim, să fim parte a unui întreg care se pune în slujba și în folosul celorlalți. Faptul că fac parte 

dintr-o echipă le oferă încredere, îi motivează, se valorizează pe sine. Elevii, tinerii, adulții învață să trăiască 

în relaţie de sprijin faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte 

ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru formal la activităţi de 

acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă, își formează noi prieteni și realizează rolul lor 

în societate. 

            Este esențial ca elevii și tinerii să participe la instruirea teoretică, practică prin intermediul perioadelor 

de formare în cadrul diferitelor instituţii, ONG-uri, îmbunătăţindu-și astfel educaţia anterioară şi stimulând 

dorința de a fi voluntar. Educaţia constituie o parte importantă a profilului voluntarilor și vizează acumularea 

cunoştinţelor şi abilităţilor de bază, dezvoltarea capacităţilor de comunicare, de relaţionare, formarea atitudinii 

empatice etc.  

           Voluntariatul pune în valoare principii și valori fundamentale: datoria, solidaritatea, acţiunea colectivă 

pentru binele semenilor, drepturile omului şi egalitatea de şanse, contribuind la dezvoltarea personală a 

elevilor, tinerilor, adulților - „Nu contează cât dăruiești, ci cât de multă dragoste pui în ceea ce 

dăruiești.”(Maica Tereza). 

 

 

 

 

 

  Resurse    

        

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala  

http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=voluntariat 
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Importanța  voluntariatului pentru educație și formare profesională 

Păun Rodica 

Sc.Gimn.,,N.Titulescu”Caracal-Olt 

  

 

Voluntariatul este activitatea desfasurata din proprie initiativa, prin care o persoana fizica îsi ofera timpul, 

talentele si energia în sprijinul altora fara sprijinul altora o recompensa de natura financiara, dar care poate 

deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicata. 

Patru principii definitorii stau la baza activitatii de voluntariat si o deosebesc de de activitati similare (precum 

internshipul/practica, etc): 

1. Este o activitate desfasurata in beneficiul comunitatii / beneficiul public. 

2. Este o activitate neremunerata sau care nu urmareste un castig financiar, chiar daca include decontarea 

unor cheltuieli derivate din activitatea respectiva (transport, consumabile, etc.). 

3. Este o activitate desfasurata de bunavoie, fara vreo constrangere de vreun fel sau altul. 

4. Este de regula derulata intr-un cadru organizat (sub tutela unei organizatii sau a unui grup de intiativa), 

spre deosebire de actiunile spontane de binefacere. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă să 

socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin 

acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul 

rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel 

local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

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. 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), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi 

la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un 

grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 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”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și 

înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi 

voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să închei 

relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am implicat 

de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație incluzivă, în 
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urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a participa 

împreună cu elevi voluntari. 

Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat împreună 

cu un grup de elevi entuziaști din școala gimnazială, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii cu 

dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii au fost 

reticenți, chiar puțin speriați și emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu 

aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final 

comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, 

activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu 

dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de 

a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

O altă activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține de data aceasta domeniului cultural, un 

domeniu total diferit de cel prezentat mai sus, activitate care s-a desfășurat după încheierea unui parteneriat 

între școala în care profesez și Alianța Franceză. La inițiativa acestei organizații, s-a creat, în urmă cu un an, 

un club de limbă franceză pentru copiii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, la care am participat în calitate de 

profesor voluntar împreună cu câteva colege. O dată pe lună, ne întâlneam cu copiii la acest club, unde 

realizam de fiecare dată activități ludice, practice și interesante, astfel că feed-back-ul copiilor era unul pozitiv 

mai tot timpul. Prin acțiunile clubului se încuraja participarea și implicarea tinerilor elevi la tot felul de 

activități ce țineau de cultură. 

Extrem de reușită a fost și colaborarea pe care am avut-o cu o organizație non-guvernamentală ecologistă. 

Personalul acestei instituții s-a prezentat la școala noastră pentru a instrui voluntarii participanți, oferindu-le 

informațiile necesare și trasându-le sarcini precise. În urma unui program dinainte stabilit, unui grup format 

din șapte elevi observatori, coordonați de profesorul voluntar, li s-a dat sarcina de a verifica, prin rotație în 

anumite zile plajele de la Marea Neagră, cu scopul de a monitoriza delfinii eșuați. Activitatea aceasta s-a 

desfășurat de două ori pe lună timp de trei luni. Prin această acțiune copiii au învățat să lucreze în echipă, să 

fie solidari și să-și asume responsabilitatea protejării acestor mamifere. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Voluntariatul - darul meu pentru copii 
Alina Andrei 

Liceul Teoretic „Varlaam Mitropolitul” Iași 

 

“O civilizaţie înfloreşte atunci când oamenii plantează  

copaci în umbra cărora nu vor sta niciodată.” (proverb grec) 

 

            Activitățile de voluntariat îți deschid o lume în care omul se întâlnește cu sine prin intermediul 

semenului său, al muntelui pe care-l protejează de degradare, al copacului pe care-l plantează, al zâmbetului 

pe care îl dăruiește celui care caută speranța. Voluntariatul nu este un scop în sine, ci interacțiunea cu ideile , 

cu munca și cu dăruirea fac din fiecare persoană care intră într-o astfel de experiență un om care valorizează 

viața, care se înțelege pe sine și pe cei din jur, care conferă existenței un scop nobil, care înțelege că a dărui 

înseamnă a dobândi, așa cum afirma Nicolae Steinhardt. 

           Dincolo de orice parte teoretică ce are ca subiect voluntariatul, stă experiența în sine a acestor tipuri de 

activități. Ca persoană care lucrează în domeniul educației, mi-am dorit să fac lucruri pentru copii și după ce 

programul școlar se încheie. Astfel, în urmă cu mai mulți ani, am început să organizez, în colaborare cu 

preotul parohiei din care fac parte, ateliere dedicate copiilor din mediul rural. Am început timid, cu câteva 

filme, colinde și discuții tematice și am reușit să le oferim copiilor câteva ateliere de pictură și  handmade. 

Satisfacția a fost foarte mare atunci când au început să vină ei înspre noi, să ne propună activități, să dorească 

să le coordoneze și chiarsă colaboreze la revista pe care părintele o edita semestrial. Nu aș putea uita primele 

exponate quilling sau icoanele pictate pe sticlă, într-un stil naiv, dar cu o sensibilitate aparte, cu inocența 

specifică doar copilăriei. 

          În 2017 am început colaborarea cu  ATOR , prin intermediul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, pentru 

organizarea unei tabere de vară, de trei zile, pentru copiii dinsatul Bohotin, comuna Răducăneni, Iași. Am 

plecat de la premisa că sunt în mediul rural mulți copii care nu pot pleca în afara comunității în vacanță. 

Astfel, dorindu-ne ca orice copil să poată avea șansa la o vacanță frumoasă, s-au organizat jocuri, ateliere, 

activități educative și distractive. Rolul meu a fost acela de a susține un atelier de storytelling, de a mă ocupa 

de masa de la amiază, de gustarea de la ora patru, de înscrierea copiilor și de rezolvarea unor aspecte 

inopinate. Am repetat povestea în fiecare an de atunci. La începutul vacanței de vară copiii ne întreabă când 

organizăm tabăra. În 2020 am respectat măsurile sanitare și i-am chemat din nou la joacă. Nu am putut să-i 

lipsim de mica lor bucurie estivală. De asemenea, am fost ajutați de câțiva tineri din sat care s-au alăturat 

voluntarilor sosiți de al Iași. 

           O altă experiență memorabilă a fost tabăra din 2017, Jeunes in Roumanie, în cadrul căreia am avut ca 

musafiri treisprezece tinere din organizația scouts Horizons de Thuin. Am desfășurat activități în cadrul Școlii 

nr. 1 Bohotin. „Primul obiectiv a fost renovarea culoarului şi a sălii de clasă unde funcţionează grădiniţa. 

Pentru cei mici, munca voluntarilor s-a terminat cu surprize, pentru că vor veni la toamnă într-o încăpere 

curată, iar în aventura cunoaşterii, la nivel preşcolar, vor fi însoţiţi de personajele din poveşti pictate pe pereţi. 

S-a muncit mult, cu dăruire şi cu dorinţa de a lăsa în urmă ceva frumos şi educativ. Tinerii şi-au dat tot 

interesul pentru ca din mâinile lor să iasă lucruri minunate. Dacă în prima zi relaţiile s-au stabilit mai greu, din 

cauza barierelor ridicate de comunicarea într-o limbă străină şi apartenenţa la un grup şi la un anumit tip de 

cultură, ulterior interacţiunea s-a intensificat, ajungându-se la omogenitate în cadrul grupului de voluntari, la 

prietenii, îmbrăţişări, jocuri, discuţii şi ajutor reciproc.”3 

 
3  https://ziarullumina.ro/regionale/moldova/jeunes-en-roumanie-o-experienta-minunata-124303.html 
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               Ceea ce iau cu mine din aceste experiențe sunt bucuria, colaborarea, nevoia de a mă simți utilă acolo 

unde este nevoie de mine, autocunoașterea, depășirea limitelor, curajul și dăruirea. Acestea sunt unele dintre 

valorile pe care încerc să le insuflu copiilor mei, fie că e vorba de cei cărora le sunt profesor, fie că e vorba de 

cei care-mi spun „mama”. Inspirația vine atunci când faci lucruri. În acest sens sunt foarte mulțumită de faptul 

că încet, încet îmi aduc contribuția în cadrul unei comunități care contează pentru mine și că cei mai mici 

încep, la rândul lor, să se gândească la semenii lor, la mediu, la spiritualitate, au visuri și, unii dintre ei, fac 

voluntariat alături de noi (și nu numai). Iată câteva impresii ale tinerilor, de la sfârșitul ediției a III-a a taberei 

realizată în parteneriat cu ATOR: 

„Ca voluntar pentru prima dată în Tabăra din Pridvorul Satului, pe mine m-a minunat cum purtarea tricoului 

galben îți oferă buletinul de lider și cum până la sfârșitul celor trei zile, copiii ajung să se atașeze atât de 

puternic de liderii lor. Să simți niște brațe mici, fragede, care te cuprind cu toată dragostea și să ai conștiința că 

tu ești cel ce aduce zâmbete pe chipurile unor copii, consider a fi cel mai prețios succes. Am râs, am dansat, 

am plâns, ne-am stresat, ne-am îndoit poate de aptitudinile noastre, apoi iar am râs și la final am părăsit curtea 

bisericii cu un gust dulce și cu o amintire de neuitat. Mulțumesc! ” (Alexandra ) 

„Tabara de anul acesta a reprezentant o experiență inedită, pe care nu o voi uita niciodată. Voluntarii au fost 

foarte faini și au creat o atmosferă de neuitat. În cele trei zile de tabără am învățat multe lucruri, mai exact, 

cum să fiu cel mai bun organizator. În concluzie, mi-a plăcut foarte mult și îi aștept și anul viitor”. (Diana ) 

 „Zilele astea de tabără au fost super! Am socializat și mi-am făcut noi prieteni. A fost o adevărată plăcere să-

mi ajut părintele cu această tabără”. (Eduard ) 

„Am așteptat un an pentru a avea loc cea de-a treia ediție a Taberei din pridvorul satului, dar iată, s-a și sfârșit! 

Pentru mine aceste zile petrecute cu copilașii și mai ales cu ceilalți voluntari au fost excepționale! Timp de trei 

zile am făcut parte dintr-o numeroasă familie, am avut numeroase motive pentru a zâmbi necontenit și, mai 

presus de astea, mi-am făcut prieteni noi. Ceea ce se întâmplă în timpul desfășurării taberei este extraordinar.. 

Sunt foarte bucuroasă că am avut ocazia de a cunoaște oameni minunați!” (Anca ) 

„Este deja a III- a ediție a Taberei din Pridvorul Satului la care particip și pot spune că și de data asta am 

rămas cu gânduri și amintiri pline de căldură și dragoste față de oameni, de copiii din sat și mai ales cu iubire 

față de Dumnezeu și de biserica satului. Experiențele de anul acesta au fost pline de spontaneitate, de energie 

și bună dispoziție cât și de înțelegere reciprocă atât între voluntari cât și între copii. Fiind pentru al doilea an 

voluntar, am avut ocazia să intru în culisele taberei și să mă implic activ în organizarea taberei, lucru care 

personal mi-a adus o mare satisfacție și împlinire, cât și plăcere pentru că am avut ocazia de a cunoaște și de a 

lucra cu oameni noi, buni și plini de idei creative și frumoase”. (Cristina ) 

             Voluntariatul înseamă mult pentru mine. Este un aspect al existenței mele care îmi aduce mulțumirea 

lucrului în echipă, a zilei care contează pentru că timpul nu curge fără rost. Sunt și momente de epuizare, în 

care micile neajunsuri mă încolțesc, dar bucuria de pe chipul copiilor care participă la activități estompează 

toate clipele de șovăială. Cred în puterea voluntariatului de a schimba lumea în care trăim pentru că 

„Voluntarul este chipul iubirii în mișcare”. 
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Importanța și rolul activității de voluntariat pentru educație 
Cîrstea Alexandrina Adelina 

Școala Gimnazială “Șerban Vodă Cantacuzino”, Călimănești/G.P.N. Jiblea Nouă 

 

 Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

 Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel 

local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

 O să vorbim mai întâi despre valoarea socială a voluntariatului. 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. 

 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. 

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. 
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 O a doua dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. 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. De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă în 

modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. Fără a dori să impietăm sistemul formal de 

învăţământ, trebuie să recunoaştem că de multe ori îi lipseşte latura practică, aplicată a învăţării, latură pe care 

mulţi tineri aleg să o experimenteze prin implicarea în activităţi de voluntariat. 

 Găsirea unui loc de muncă după absolvirea studiilor este o piatră de încercare pentru fiecare proaspăt 

absolvent din multe puncte de vedere, dar mai ales din perspectiva faptului că majoritatea angajatorilor preferă 

selectarea unor persoane cu oarecare experienţă de lucru. Aici intervine din nou valoarea voluntariatului 

pentru tineri care, implicându-se în activităţi de voluntariat în domeniul pentru care se pregătesc, pot dobândi 

experienţa necesară angajării cu succes la finalizarea studiilor. Tinerii nu au la dispoziţie un sistem organizat 

prin care să urmărească dobândirea experienţei practice necesare în vederea angajării, astfel că depinde de 

fiecare să se documenteze, să se implice şi să îşi aleagă cea mai porvită activitate de voluntariat care să îi 

aducă aportul de experienţă practică ce poate completa în mod fericit cunoştinţele teoretice dopbândite în 

cadrul programelor formale de studiu. Desigur că dobândirea experienţei practice este o valoare adăugată 

pentru voluntar, însă scopul primordial al activităţii de voluntariat trebuie să rămână în sfera beneficiului 

public, discuţia de faţă nereferindu-se la programe de tip internship, traineeship etc. care nu sunt programe de 

voluntariat, chiar dacă sunt realizate de bună voie şi fără o compensaţie financiară. 

 Cea de-a treia dimensiune a valorii voluntariatului este valoarea sa economică. Valoarea 

voluntariatului despre care am discutat până acum se referă la un aport imaterial, în termeni de abilităţi 

sociale, cunoştinţe şi abilităţi practice şi valori abstracte şi dificil de măsurat (precum solidaritatea, toleranţa, 

spiritul civic) dar fără de care societatea nu ar fi ceea ce trebuie să fie. Fără a trece pe un loc secundar această 

dimensiune valorică imaterială a voluntariatului, trebuie să discutăm şi despre valoarea economică a 

voluntariatului şi modul în care aportul voluntarilor poate fi cuantificat în termeni financiari pentru a putea 

ilustra contribuţia pe care voluntariatul o aduce în termeni economici societăţii astfel încât să putem 

demonstra de ce merită voluntariatul susţinere financiară, în special din partea statului. 

 Eurobarometrul nr. 73 din primăvara anului 2010 indică pentru România un procent de 20% persoane 

care declară implicarea în activităţi de voluntariat în ultimele 12 luni. Iată cum poate ajunge acest procent să 

fie raportat în termeni financiari. Potrivit ultimului recensământ al populaţiei din 2002, România are o 

populaţie de 21 680 974 persoane. Pentru uşurinţa demonstraţiei vom rotunji la 22 milioane locuitori. Cei 20% 

care raportează implicarea în activităţi de voluntariat reprezintă 4 milioane de români. Presupunând că aceşti 
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voluntari s-au implicat în medie 2 ore pe lună, rezultă un număr de 24 de ore de voluntariat pe an, respectiv un 

total de 96 milioane de ore de voluntariat pe an. Salariul minim pe economie în România în 2010 era de 670 

RON pe lună. Considerând că o lună are în medie 21 de zile lucrătoare, respectiv 168 de ore, salariul minim 

pe oră este de 3,98RON. Valoarea economică a celor 96 milioane de ore de voluntariat este deci de 382,08 

milioane RON, aproximativ 90 milioane EURO. Aceasta este cea mai mică estimare a valorii muncii 

voluntarilor, realizată prin raportarea la salariul minim pe economie, raportarea la salariul din ramura de 

activitate în care se încadrează activitatea de voluntariat putând genera o valoare mai mare. Acest calcul 

simplu ne arată că activităţile de voluntariat au o contribuţie importantă la dezvoltarea societăţii, în unele 

state, precum Austria, Olanda sau Suedia, care menţin statistici complexe, contribuţia voluntariatului este 

estimată la un procent de 3% până la 5% din produsul intern brut. 

 Pentru a genera valoarea detaliată mai sus pe toate dimensiunile ei (socială, educaţională şi 

economică) şi pentru toate părţile implicate (voluntar, organizator, beneficiar şi, prin extensie, societatea în 

ansamblu) este nevoie de multă muncă de organizare şi pregătire a unei oportunităţi de voluntariat care să 

ofere o experienţă de calitate voluntarului. De calitatea oportunităţii de voluntariat depind în mod direct 

menţinerea motivaţiei voluntarului, performanţa sa în activitatea de voluntariat şi satisfacţia beneficiarului şi a 

organizatorului activităţii de voluntariat. Ca să generăm oportunităţi de voluntariat de calitate avem nevoie de 

resurse pentru coordonarea şi organizarea voluntarilor şi activităţilor, nevoie pe care le vom ilustra printr-un 

exemplu simplu: o activitate de reîmpădurire a unei zone defrişate, care are scopul de a proteja zona de 

potenţialul unor dezastre naturale. Activitatea de voluntariat presupune deci plantarea de puieţi într-o zonă 

identificată. Ce trebuie făcut pentru ca această oportunitate de voluntariat să fie una de calitate şi care să 

producă rezultate mulţumitoare pentru toate părţile implicate? Iată pe scurt principalii paşi de realizat: 

identificarea zonei unde va avea loc plantarea, identificare tipului de puieţi ce pot fi plantaţi, procurarea 

puieţilor şi a instrumentelor necesare – mănuşi, lopeţi, etc., marcarea locurilor unde vor fi plantaţi puieţii, 

obţinerea autorizaţiilor de la autorităţile relevante, recrutarea voluntarilor, transportul voluntarilor la locul 

activităţii, alocarea voluntarilor pe suprafaţa plantării, instruirea voluntarilor cu privire la normele de siguranţă 

pentru activitatea de plantare, plantarea efectivă, colectarea materialelor utilizate şi rămase, transportul 

voluntarilor de la zona în care a avut loc activitatea, recunoaşterea voluntarilor pentru implicarea lor. Toate 

aceste activităţi necesită timp şi presupun costuri. Dacă organizatorii activităţii de voluntariat nu realizează 

toate aceste activităţi pregătitoare, activitatea de voluntariat nu va fi una de succes. Faptul că voluntarii se 

implică fără o recompensă financiară nu presupune faptul că ei îşi organizează singuri activitatea sau că, pe 

lângă timpul lor, contribuie şi cu toate materialele necesare activităţii de voluntariat. 

 Valoarea voluntariatului este, credem noi, indiscutabilă, iar recunoaşterea ei justă în societatea 

românească devine doar  o chesiune de timp, mai ales în contextul european extrem de favorabil recunoaşterii 

valorii voluntariatului în Anul European al Voluntariatului 2011 şi după încheierea acestui an. Toţi factorii 

interesaţi de mişcarea de voluntariat din România trebuie să îşi asume responsabilitatea recunoaşterii valorii 

voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de calitate cu precădere în sfera lor de activitate şi competenţă. 

Răspunderea majoră, însă, aparţine organizatorilor activităţii de voluntariat, care au datoria să ofere o 
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experienţă de voluntariat de calitate, să coordoneze corect şi eficient implicarea voluntarilor şi să evalueze 

complex impactul activităţilor de voluntariat, pentru a putea aduce argumente clare factorilor de decizie care 

trebuie să susţină dezvoltarea voluntariatului pentru a creşte contribuţia sa la dezvoltarea societăţii noastre. 

 Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

 În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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RESPONSABIL ȘI FACTOR DE DECIZIE  

ÎN ACTIVITATEA VOLUNTARĂ 

Educaţia – factor esenţial la şcoală şi în comunitate 

Prof. Nicolescu Dana 

Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu„Rucăr, Judeţul Argeş 
 

 

Principalii factori implicaţi în consilierea şi orientarea şcolară şi profesională sunt: şcoala, familia, 

unităţile economice, mass-media, dar şi alte instituţii specializate. 

          Şcoala joacă un rol esenţial atât prin structurile sale, ciclurile şi tipurile de programe, cât şi prin 

diversitatea obiectelor de învăţământ, a ariilor curriculare, a acţiunilor specifice de orientare şcolară şi 

profesională (orele de dirigenţie, activitatea consilierilor şi a psihopedagogilor). 

Familia exercită o influenţă puternică asupra opţiunilor şcolare şi profesionale atât prin transferul 

unor modele ale părinţilor către urmaşi, cât şi prin proiecţia unor ambiţii, neîmpliniri ale acestora. 

Unităţile economice, prin parteneriatul cu instituţiile de formare a forţei de muncă, devin un factor 

important în determinarea unor opţiuni profesionale atât prin propaganda pe care o fac produselor şi 

producătorilor, cât şi prin întâlniri ale elevilor cu specialişti, sponsorizări, burse oferite celor mai buni elevi 

sau studenţi. 

Mass-media, prin programele sale educative, prin prezentarea diverselor tipuri de şcoli şi specializări 

se înscrie în ansamblul factorilor implicaţi în orientarea şcolară şi profesională. 

Instituţiile specializate cuprind: cabinetele şi laboratoarele de orientare şcolară şi profesională, 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, organizaţiile de tineret, direcţii ale muncii şi solidarităţii sociale, iar pe 

plan internaţional – Asociaţia Internaţională de Orientare Şcolară şi Profesională (Geneva). 

         Cei doi agenţi implicaţi direct în procesul de consiliere sunt cei doi factori umani: consilierul – ca 

specialist, şi, respectiv, „clientul” – elevul, studentul, părinţi. 

Scopul fundamental al consilierii educaţionale este asigurarea unei funcţionări optime a individului sau 

grupului, scop care se poate atinge prin împlinirea obiectivelor consilierii: promovarea sănătăţii şi a stării de 

bine; dezvoltare personală; prevenţie. 

        Consilierea, în vederea unei corecte orientări şcolare şi profesionale, are obiective şi funcţii specializate 

bine definite: 

- cunoaştea şi autocunoaşterea personalităţii elevilor, în vederea corelaţiei cât mai eficiente între posibilităţi-

aspiraţii şi cerinţe socioprofesionale; stimularea elevilor capabili de performanţe superioare să opteze pentru 

domenii profesionale în concordanţă cu aptitudinile speciale de care dispun etc.; 

- educarea elevilor în vederea unor opţiuni şcolare şi profesionale corecte şi realiste; facilitarea perceperii 

categoriilor socioprofesionale şi de apreciere a situaţiilor reale de muncă, de respect pentru fiecare domeniu 

de activitate; 

- îndrumarea şi consilierea elevilor în scopul planificării propriilor studii în raport de viitoarele proiecte 

profesionale şi de carieră; sprijinirea elevilor în prefigurarea proiectivă a devenirii; 

- informarea şcolară şi profesională, ce vizează cunoaşterea unor informaţii corecte şi suficiente despre 

profesie şi domenii profesionale, cunoaşterea realităţilor economice şi sociale, precum şi a riscurilor şi 

avantajelor profesionale; informarea părinţilor cu privire la posibilităţile de formare ale elevilor, precum şi 

cu dinamica obiectivă a rutelor şcolare şi profesionale; 

- corectarea opţiunilor formulate eronat, reorientarea prin consiliere; 

- consilierea elevilor, a profesorilor şi a părinţilor are în vedere elemente de examinare psihologică şi 

psihosocială ale elevilor în general, şi ale elevilor-problemă în special, aspecte ale adaptării acestora la 

mediul şcolar, familial şi informal, prevenirea şi rezolvarea cazurilor de eşec şi abandon şcolar, orientarea 

şcolară şi profesională a elevilor, adaptarea în şcoală-familie-comunitate; 

- proiectarea măsurilor specifice pentru optimizarea activităţilor educative; 
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- sprijinirea activităţilor de perfecţionare şi de cercetare pedagogică organizate zonal de instituţiile de 

specialitate; 

- elaborarea materialelor necesare administratorilor şcolari pentru optimizarea activităţilor manageriale 

educaţionale, desfăşurate la nivel teritorial şi local. 

În ceea ce priveşte consilierea şi orientarea persoanelor cu cerinţe educative speciale, în Romanânia 

domeniul nu este pe deplin conturat. Până în acest moment nicio instituţie de învăţământ nu are un program 

adecvat de pregătire a unui asemenea tip de specialist. Practic, în aceste momente, specialiştii în domeniul 

Psihopedagogiei speciale sunt abilitaţi să ofere servicii de consiliere persoanelor cu handicap intelectual sau 

motor, cu probleme de auz sau de vedere, de comunicare, de comportament, de învăţare. O categorie specială 

o reprezintă copiii supradotaţi – pentru care, în câteva zone ale ţării, au fost puse la punct programe 

educative de excepţie, care înglobează şi asistenţă de tip consiliere şi orientare. 

Aşadar, problema relaţiei dintre profesor şi elevi este tot atât de veche ca şi problema relaţiilor dintre 

părinţi şi copii. Cât de bună şi rodnică devine ea depinde de dragostea şi jertfirea pe care o oferă profesorul 

elevilor săi. Bunătatea şi delicateţea sunt cheile către sufletul unui elev. Profesorul trebuie să-şi controleze 

emoţiile, să procedeze corect, aşa încât elevul să-i simtă dragostea chiar şi atunci când este pedepsit. Cea mai 

aspră pedeapsă pentru un elev este sentimentul că va fi lipsit de dragostea şi atenţia profesorului. Un profesor 

bun este acela care poate comunica cu orice elev, şi capabil, şi dificil, şi neascultător, obţinând în final 

rezultate bune. 

Să fii voluntar înseamnă să oferi timpul, energia și abilitățile tale unei organizații caritabile, fără a 

avea așteptări financiare. Există condiții de baza la care trebuie să te astepți din partea unei organizații 

caritabile când vrei sa fii voluntar și alte aspecte rezonabile pe care o organizație ar trebui să le ceară de la 

tine. Există multe îndrumări despre toate aceste lucruri.        

 Să fii voluntar înseamnă să ai o idee clară la tot ceea ce vei face.     

Asociațiile caritabile, fundațiile sau centrele de voluntariat care lucrează cu voluntari ar trebui să le 

transmită voluntarilor ideea clară a activităților pe care le vor desfășura, înainte de a completa formularul de 

înscriere. Acest lucru se realizează cu ușurință și poate lua forma unei descrieri a poziției de voluntar, sau a 

unui job (poți să te și angajezi ca voluntar).   

E bine să afli de pe acum că majoritatea organizațiilor caritabile au bine pus la punct procesul de 

recrutare al voluntarilor și, astfel, îi vei putea cunoaște pe membrii organizației fie într-un potențial interviu 

de grup sau în cadrul unei întâlniri informale, de regulă într-un mediu relaxant și bazat pe o comunicare 

bilaterală sau o discuție liberă.Persoana care te va “intervieva” trebuie să iși facă o părere dacă tu te vei 

încadra în activitatea de voluntariat și ce domeniu ți se potriveste mai bine – mediu, sănatate publică, 

consiliere profesională, educația copiilor, strângerea de fonduri, ajutorarea persoanelor în vârstă, și a celor 

fără adăpost etc. La randul nostru, ar trebui să ne gândim dacă organizația ni se potrivește și chiar să ne 

imaginăm cum ne-am descurca în interiorul acesteia. In această etapă, orice neclaritate pe care o poți avea cu 

privire la activitățile în sine, trebuie să o clarifici. E și cea mai bună soluție.     

E vorba de timpul tău până la urmă!   

Trebuie să fie cât se poate de clar cât timp vei aloca să fii voluntar pentru o organizație caritabilă, cât și 

programul complet al întrunirilor dintre voluntari. Din moment ce totul este stabilit, cel mai bine ar fi să 

anunți din timp în cazul în care nu poti ajunge conform orarului stabilit, să explici motivul pentru care nu 

poți ajunge, pentru că oamenii simt într-adevăr atunci când e vorba de o urgență. Este foarte important să 

respecți sarcinile pe care le-ai agreat de comun acord în prima etapă a recrutării. Nu este nevoie să-ți asumi 

alte responsabilități față de cele care ți-au fost atribuite și nici să preiei inițiativa fără a te consulta înainte cu 

ceilalți voluntari. Într-adevăr, organizația caritabilă îți poate aprecia spiritul inovativ și dorința de a face cât 

mai multe lucruri, dar voluntarii cu care colaborezi și ceilalți oameni din jurul tău trebuie să știe ce se 

întâmplă și care este direcția trasată. Ce înseamnă să fii voluntar? Să cunoști toate cele de mai sus și să spui 

mai departe că ″acțiunile altruiste și generoase sunt paginile cele mai radiante din biografia sufletului″.  

(David Thomas). 

http://www.imparte.ro/Cine-are-nevoie-de-ajutor/Institutii-sociale/categorie_Asociatii/
http://www.imparte.ro/Cine-are-nevoie-de-ajutor/Institutii-sociale/categorie_Fundatii/
http://www.imparte.ro/Cum-sa-donezi-inteligent/146/Centre-sociale-de-zi-pentru-copii.html
http://imparte.ro/comunitate/userpage.php?page_id=46
http://www.imparte.ro/Cum-sa-donezi-inteligent/166/Cum-te-poti-angaja-ca-voluntar.html
http://www.imparte.ro/Cum-sa-donezi-inteligent/164/Voluntar-Crucea-Rosie-%E2%80%93-cum-fac.html
http://www.imparte.ro/Cum-sa-donezi-inteligent/164/Voluntar-Crucea-Rosie-%E2%80%93-cum-fac.html
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Voluntariatul poate fi văzut din mai multe unghiuri, în funcție de fiecare. În ciuda definițiilor date nu 

există una care să se muleze perfect.În România, Legea nr.339 din 17 iulie 2006 dă următoarea 

definiție:Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea." 

  A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile de 

seamă ale educatorilor, pe care le vom forma participâ nd direct la activităţile de voluntariat.,, Nu numai în prag 

de sărbătoare, lumina şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele celor de lângă noi”. Ar trebui să desfăşurăm mai des 

activităţi de voluntariat pentru că ele constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de 

capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea la elevi a sentimentului de solidaritate. Acestea sunt 

benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a aborda 

nevoile şi provocările umane. 

 În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le 

facă bine din punct de vedere sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre de copii 

sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate şi evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi ocaziile 

potrivite pentru a-i implica pe copiii şi a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari.  

Prezintă-i toate beneficiile pe care le poate obţine de pe urma activităţilor de voluntariat. De asemenea, 

gândeşte-te la faptul ca eşti un model pentru el. Cu cât observă şi este 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 

va tinde mai mult să introducă voluntariatul în viaţa lui . Cu cât începe mai repede să facă astfel de activităţi de 

voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc 

pentru viaţa de adult. 

Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă, de fapt acumularea unei experienţe profesionale într-

un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. Practic, a voluntaria 

înseamnă a ajuta necondiţionat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul lor, pe principiul dă mai departe. 

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană eşti, care îţi sunt 

convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti prin muncă. Respectul 

faţă de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, indiferent de natura 

lor.Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se 

dezvoltă abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile 

întâmpinate în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă, de asemenea 

apartenenţa la un grup, un grup care devine în scurt timp o familie, iar relaţiile deşi sunt de natură 

profesională,devin şi personale. Sub marea umbrela a comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte 

important. Voluntariatul creeaza punţi între oameni şi comunităţi. Fără să vrem,suntem nevoiţi să socializăm 
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în viaţa de zi cu zi pentru a putea exista. Însă, voluntariatul te învaţă tehnici şi metode de socializare, astfel 

încât timiditatea, teama şi frica să dispară, toate acestea ajutând la crearea ta din punct de vedere profesional. 

 În Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă sunt prevăzute o serie de obiective a căror 

transpunere în activităţi specifice conduc copiii spre descoperirea şi înţelegerea tainelor naturii. Activităţile pe 

domenii experenţiale (cunoaşterea mediului, educarea limbajului, activităţi artistico-plastice şi practice, 

activităţi muzicale), dar şi activităţile extracurriculare (excursii, drumeţii, activităţi practic-gospodăreşti-

plantări, acţiuni de ecologizare) contribuie la atingerea obiectivelor educaţiei ecologice. Acestea vizează 

aspecte de natură cognitivă, intelectuală, moral-civică, estetică, afectivă, practică:                                                                                                

 - să cunoască fiinţe şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;                           

 - să-şi însuşească cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi 

demonstrativ 

 - educaţia capacităţii de a ocroti, de a proteja şi respecta natura;                                                      - 

cultivarea dragostei pentru Terra cu tot ce intră în componenţa acestuia: apă, aer, plante, animale;                                                                                                                                                          

 - conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică şi toate resursele naturale;        - 

educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăieşte;                              

- formarea unui comportament civic, a dorinţei de a contribui la păstrarea frumosului prin antrenarea 

în activităţi de îngrijire a unor arbori, a spaţiilor verzi;                                                                

 La nivelul educaţiei preşcolare putem desfăşura activităţi de educaţie ecologică care, pe de o parte 

formează deprinderi, dezvoltă capacităţi şi cultivă interesul copiilor pentru conduite ecologice, iar pe de altă 

parte contribuie direct la menţinerea unui mediu echilibrat, curat, benefic unei dezvoltări fizice şi mentale 

sănătoase a copiilor. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a participa la acţiuni de protecţie a mediului 

în interesul sănătăţii noastre. Educaţia ecologică presupune dezvoltarea abilităţilor de a acţiona concret, de a 

ne implica activ în identificarea problemelor de mediu, capacitatea de a găsi soluţii pentru remedierea 

problemelor de mediu. 

 Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să 

implice copiii chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Formarea voluntarilor pe 

probleme de mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia mediului, în funcţie de 

diversitatea situaţiilor, impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o gândire constructivă, integrată 

care să faciliteze educarea populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de problemele mediului. 

 Iniţierea copiilor mici în ABC-ul voluntariatului de mediu începe cu: 

 - identificarea problemelor de mediu în grădiniţă, în familie, în comunitatea locală şi intervenţia în 

schimbarea comportamentului şi atitudinii faţă de mediu; 

 - furnizarea de informaţii şi instrucţiuni pe înţelesul tuturor;                                                                      

 - identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediu şi anihilarea lor prin asumarea de 

responsabilităţi de ecologizare, de plantare, de informare cu obţinerea de performanţe pentru sănătatea 

mediului;                                                                                                                             

 - găsirea soluţiilor de rezolvare a problememlor de mediu şi conştientizarea rolului pe care îl au 

voluntarii în transmiterea valorilor: respectul faţă de mediu, iubire faţă de natură, cooperare pentru rezolvarea 

problemelor.                                                                                                                   

 Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste acţiuni, 

voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi alături de 

comunitate şi problemele ei. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii copiilor, a unor 

valori şi atitudini morale, a unor modele de implicare socială exprimate prin: 

 - cunoaşterea şi utilizarea conceptelor cu privire la voluntariat; 

 - exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 - conştientizarea impactului social şi moral al acţiunilor de voluntariat; 

 - dobîndirea unor comportamente responsabile faţă de mediu şi implicit faţă de viaţa omului; 

 - manifestarea spiritului de iniţiativă în acţiunile de voluntariat; 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

 
157 

 Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat necesităţii 

de a acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea voluntariatului în 

unităţile de învăţămât, în familiile copiilor, în comunitate solicită calităţi legate de comunicare, spiritul de 

echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie iniţiativă în scopul 

cultivării normalităţii în comunitate şi contribuie la creşterea gradului de sensibilizare a populaţiei cu privire la 

valorile şi importanţa voluntariatului. 

               

 

 
Bibliografie                                                                                                                                                          

Fiţiu, A. (2004). Ecologie şi protecţia mediului. Bucureşti: Editura Academic Pres. 

2.Curriculum pentru învățământul preșcolar,Buc.,2009,Ed.Didactică Publish In House 

3.Educația timpurie pt aplicarea curriculumului preșcolar,Ed.Paralela 45,Cluj,2009 

 

 



 
 
“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 
158 

Rolul voluntariatului în dezvoltarea personală și profesională a tinerilor 

Ungureanu Andreea Elena 

Școala Gimnazială “Nicolae Grigorescu”, București 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, 

care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o 

contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este 

implicată. 

Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație nonformală, cât 

și informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că voluntariatul este un 

factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi 

formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale. Conform Asocieției VOLUM se pot 

identifica mai multe tipuri de voluntariat din perspectiva modului în care este realizat: 

a) voluntariat direct/ spontan – activități realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor persoane; 

b) voluntariatul organizațional– activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană în cadrul unei 

organizații. Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizații cu scop lucrativ sau în 

cadrul unei organizații fară scop lucrativ sau în cadrul unei organizații de drept public (instituție) sau de 

drept privat (ONG, sindicat); 

c) formal- pe baza unui contract de voluntariat sau informal/ fără o relație contractuală explictă între voluntar 

și organizația gazdă. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflu care este etimologia 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 presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de 

a lega tot felul de relații cu aceștia.Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în proiecte locale, 

dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății. Voluntariatul rămâne o 

activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată în 

societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un 

om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. Voluntariatul înseamnă să socializăm 

mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de 

voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate 

demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

 Activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, până 

la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, medico-

sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută de Legea 

nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea 

I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

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, 
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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. 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), devenind astfel 

mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă 

numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-

un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a 

fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Dintre toate tipurile 

de învățare informală și non-formală, voluntariatul este cea mai complexa modalitate de a învăța, de a te 

dezvolta și de a împărtăși cele învățate.  Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din 

domenii variate, să colaborezi și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără 

rezerve. În acest context, m-am implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar 

la un centru de educație incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această 

organizație, în ideea de a participa împreună cu elevi voluntari. 

Formarea continuă a cadrelor didactice constituie o problemă de actualitate și stă în atenţia celor care 

elaborează şi implementează politicile educaţionale. Pe coordonata formării profesionale continue se situează 

implicarea cadrelor didactice în proiecte europene, care includ şi programe de mobilităţi profesionale, în 

programe de voluntariat precum şi parcurgerea unor cursuri de formare continuă, focalizate pe tematica 

strategiilor de interacţiune dintre cele trei forme ale educaţiei: formală, nonformală şi informală. Tinerii în plină 

dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida misiunea și viziunea 

personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, în acord cu cele 

menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

 Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente.  

 Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează să activeze sau poate 

fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. Deoarece abilitățile de 

adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile următoare, 

dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională cât și 

pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

 Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților 

de voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se 

gândesc la o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o 

modalitate perfectă de a explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni 

lideri ai comunității, persoane care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

 Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, 

totodată, abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, 

orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități 
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diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța 

multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de 

conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective 

prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. 

Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, gestionarea 

schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin intermediul 

voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului 

prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

 Ținând cont de cele menționate supra, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și 

diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean activ. 

Ca o concluzie asupra celor spuse, IMPLICAREA e cuvântul cheie. Să fii voluntar înseamnă să experimentezi, 

să creezi, să îndrăzneşti să visezi, să muţi munţii din loc, să te dezvolţi şi, în final, să fii împlinit! Acum, putem 

concluziona cu argumente clar definite: un tânăr cu o experienţă de voluntar în spate e literalmente mai bogat 

din punct de vedere al dezvoltării personale şi profesionale. La întrebarea  ”a fi sau a nu fi... VOLUNTAR?”  

cred că, de acum înainte cu toţii vom cunoaşte răspunsul. 
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VOLUNTARIATUL - ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ CU ROL SOCIAL 

Mihai Ramona Mihaela 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Mun.Ploiești 

 

  

”Orice actiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.” (Tracker)  

Fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 

extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în 

formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 

oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi 

socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță într-o lume dominată de mass-media și ne referim la 

televizor , calculator și internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noștri în niște 

persoane incapabile de a se controla comportamental , emoțional și mai presus de toate slabi dezvoltați 

intelectual. Se știe că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i 

în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.   Activitățile de voluntariat au o deosebită influență 

formativă, comportamentală și atitudinală. 

Mai bine de 100 de milioane de oameni sunt implicaţi în activităţi de voluntariat, trăiesc în solidaritate 

şi prin aceasta aduc o contribuţie în societate. 

          Voluntariatul nu este o noțiune nouă românilor, asa cum nu este nouă pentru niciun popor, pentru nicio 

colectivitate. Oamenii s-au ajutat mereu între ei, sau au muncit împreună pentru atingerea scopurilor pe care și 

le-au propus, fie că-și strângeau recoltele, își construiau o casă, ridicau o biserică sau o școală în comunitatea 

lor. Din păcate însă deceniile de totalitarism au marcat felul în care românii percep ideea de muncă voluntară. 

Adesea, în special după Revoluția din 1989, voluntariatul era confundat cu munca patriotică pe care mulți 

dintre români erau obligați să o facă în timpul regimului comunist, și în urma căreia nimeni nu era câștigat 

nici din punct de vedere material nici din punct de vedere spiritual. Iată motivul pentru care primele 

organizații nonguvernamentale care implicau voluntari au fost privite la început cu suspiciune. 

Voluntarii reflectă diversitatea societăţii europene, având implicate persoane de diferite vârste, femei şi 

bărbaţi, angajaţi şi şomeri, oameni cu diferite origini etnice, credinţe, cetăţeni de toate naţionalităţile.  

 Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei  

societăţi coerente, cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, şi prin aceasta, la crearea de capital social. 

Este o sursă puternică de reconciliere şi reconstrucţie.  

 Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. Voluntarii şi 

organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, a da voce şi a 

răspunde nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută la îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de servicii şi 

la dezvoltarea creativă de noi servicii . 

       Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare un instrument 

esenţial în formarea continuă. Prin voluntariat, elevii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează abilităţi şi îşi extind 
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reţelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea şi îmbunătăţirea ofertelor de angajare la 

dezvoltare personală şi socială.  

           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 oraşului în care trăim sau în 

folosul comunităţii în general. Important este să ne dorim acest lucru şi să gasim organizaţia care să ne ofere 

oportunitatea de a face acest lucru. Pentru o comunitate mai bună, pentru a fi mai fericiţi şi mai împliniţi. 

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 responsabili.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).  

 

Avantajele voluntariatului :  

• câștigi experiență de muncă, înveți lucruri noi și deprinderi utile; 

• îți menții "în uz" cunoștințe, abilități sau vreun talent pe care nu ai ocazia să le folosești în viața de zi 

cu zi; 

• ești mai activ în timpul tău liber și-l petreci în mod util, provocator și, de ce nu, distractiv; 

• socializezi mai mult: îți faci noi prieteni, cunoștințe și contacte care îți pot fi utile în viață; 

• te alături și tu prietenilor tăi care sunt deja implicați în acțiuni sau programe de voluntariat; 

• devii parte a unei echipe sau organizații a cărei muncă și viziune o respecți și vrei să o sprijini; 

• voluntariatul te ajută să te conectezi la comunitate și să faci tranziția spre noua ta viață; 

• poti testa practic dacă ai abilitățile necesare pentru a urma o anumită carieră sau pentru o reorientare 

în carieră; 

• ai ocazia să îi ajuți pe cei mai puțin norocoși ca tine sau, dimpotrivă, poți fi alături de cei care trec 

prin aceleați probleme ca tine; 

• ai oportunitatea de a lucra cu o categorie de persoane cu care ți-ai dorit să ai contact sau ai ocazia de a 

întâlni persoane importante din comunitate; 

• înveți să îți asumi o responsabilitate și să realizezi ceva cu propriile tale mâini; 

• contribui la dezvoltarea comunității în care trăiești și a înțelege mai îndeaproape problemele 

comunității în care trăiești. 
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                       The role of volunteering in developing the personality of the students 

Mãdãlina Anton  

Economic College of Calarasi 

 

 Why volunteer in education? - a question that finds its answer in the very definition of the concept: 

as an action with intrinsic motivation and without expectations of reward, to come to the support of the person 

who is in a crisis situation, a problem situation. 

  Volunteering is an important element in the development of vocational education and training. Its 

basic criterion is the responsibility obtained effectively only through work, from which the respect derives, to 

which are added other important factors, namely communication and socialization. Also, the volunteering 

activity involves interaction, civic and organizational spirit, courage, trust, collaboration, initiative, 

responsibility and dynamism. By participating in this movement, students learn how to creatively promote 

personal ideas and strive to achieve them to the end. Therefore, through voluntary actions students can develop 

or gain new skills and knowledge, but also social skills (trust, solidarity, tolerance, etc.), thus becoming more 

aware of what is happening around them. 

 It is clear that this non-profit activity, does not only mean investment in themselves, it means to 

connect to the community, to socialize more, to be active in a useful and fun way, it means to belong to a group 

to be help unconditionally in free time. 

 Being a volunteer means that students show compassion, patience and understanding, unmeasured 

caring and love for those they support. Being a volunteer means being human and having value because these 

qualities are invaluable. Volunteering offers students the opportunity to meet people from various fields, to 

collaborate and to establish friendly relations with them, in order to obtain their unreserved support in the future. 

 Developing young people need experiences that give them the opportunity to shape and strengthen 

their personal and professional mission and vision, exploring opportunities and expanding their horizons. Thus, 

in accordance with the above, volunteering can bring a number of benefits such as: 

 a. allows the formation of new skills and competences or may be an opportunity to maintain or even 

develop existing skills. It offers an excellent way to gain experience in the field in which it aims to activate or 

can be recruited by a certain institution following the provision of volunteer activities. As problem solving and 

adaptation skills are becoming more and more important in the coming decades, developing these skills is just 

as important for volunteers with professional experience as for those who are about to take the first steps in the 

labor market. 

 b. Personal satisfaction, self-esteem and feeling of fulfillment will increase, by adding a valuable 

contribution to society. Whether it is an extroverted or introverted person, communication and social skills can 

also be developed through contact with different people in various contexts. 

 c. Often, volunteering brings together people from diverse cultural backgrounds, so young people 

will have contact with situations different from everyday ones. This does not only include getting to know 

people of another nationality, religion, political orientation or people with disabilities, but it implies the 

interrelation with different mentalities and personalities. Not only does teamwork foster collaborative skills, it 

also offers opportunities to learn many things from different perspectives and increases tolerance. 

 d. Another important aspect worth mentioning is that volunteers can create leaders. Leadership 

qualities, taking the initiative, creating new visions, ways to contribute and achieving goals through strategic 

thinking are aspects that can be improved within the coordination of a group of volunteers. Other aspects of 

personal / professional development through volunteering, which I want to note, are the development of 

empathic capacity, the quality of prosocial behavior, the increase of awareness and altruism. 
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 Different European or UN initiatives propose schools to participate in projects, beyond the formal 

curriculum and, especially, beyond the traditional classroom space. Thus, multiple transfers between purchases 

from formal education and those from non-formal / informal education are initiated: 

  a. The classic roles of teachers and students tend to change by participating in these projects.  

 b. The status of the teacher evolving towards facilitator, as mediator of non-formal / informal learning 

is modified. The teacher himself deepens his understanding of his own learning and becoming through non-

formal / informal education activities.  

 c. Students are encouraged to be involved in the activity of the local community, learning social roles 

directly.  

 d. Developing behavioral behavior: deep understanding (allowing position and action), involvement 

(motivation to participate in community life), vision (ability to go beyond the boundaries already explored and 

to think creatively), experience (students build know-how about change management).  

 e. Learning acquires context and substance, it becomes attractive, pleasant, at times, even fun. Thus, 

the motivation of the students is stimulated. A motivational spiral is developed that builds cognition 

(observation, exploration, investigation), reflexivity (self-evaluation, openness, role-sharing) and sensitivity 

(self-esteem, expressiveness).  

From professional experience, I can say that being a volunteer means showing compassion, patience and 

understanding, immeasurable care and love for those we support. At the risk of repeating myself, being a 

volunteer means being human and having value because these qualities are invaluable. 

 The volunteer activity gives you the opportunity to meet people from various fields, to collaborate 

and to establish friendly relations with them, in order to obtain their unreserved support in the future. In this 

context, I have been involved for some time in this type of activity as a volunteer coordinating member at an 

inclusive education center, following a partnership between the school where I work and this organization, in 

order to participate with volunteer students. 

 As a result of this collaboration, we initiated several social and educational activities, which we 

participated in together with a group of enthusiastic students from the middle school, who volunteered to help 

children with disabilities here. The first meeting took place under normal conditions. Although at first the 

volunteers were reluctant, even a little scared and excited, they eventually adapted and built a bridge with 

them through attitude, being open and friendly, through games, supporting them and working together. with 

them, finally communicating through appropriate gestures and simple, clear, distinct words of praise. At the 

following meetings, the activities went better and better, under our direct coordination, so that these children 

with disabilities enjoyed our presence, and the volunteer students were satisfied that they had the opportunity 

to help their peers. their teamwork and at the same time learning and experiencing new things. 

 Another volunteer activity in which I was directly involved this time belongs to the cultural field, a 

totally different field from the one presented above, an activity that took place after concluding a partnership 

between the school where I teach and the French Alliance. At the initiative of this organization, a French 

language club was created a year ago for children aged between 7 and 12, in which I participated as a volunteer 

teacher with several colleagues. Once a month, we met with the children at this club, where we always did fun, 

practical and interesting activities, so the children's feedback was always positive. The actions of the club 

encouraged the participation and involvement of young students in all kinds of activities related to culture. 

 The collaboration we had with an ecological non-governmental organization was also extremely 

successful. The staff of this institution came to our school to train the participating volunteers, providing them 

with the necessary information and outlining precise tasks. Following a pre-established program, a group of 

seven observer students, coordinated by the volunteer teacher, were given the task of checking, on certain days, 
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the Black Sea beaches by rotation, in order to monitor the failed dolphins. This activity took place twice a month 

for three months. Through this action, the children learned to work in a team, to be supportive and to take 

responsibility for protecting these mammals. 

 

Volunteering certainly remains an attractive activity and worthy of being practiced and supported by children 

or adults, as it takes place through a process of flexibility and free choice. 

 Volunteering in schools is, in addition to being altruistic in itself, an activity where teenagers have 

many things to learn: new skills, new contacts, experience in a particular field, etc. Volunteering in schools is 

the solution for a complex adolescent development.  

 Volunteering in schools is a first step in making young people aware of their role in society, of their 

importance as an individual, of the society's need for people like him.  

 Taking into account the above, we can say that volunteering is a favorable context for personal and 

professional development of young people by increasing the level of trust between individuals, strengthening 

and diversifying social relations, changing the vision towards society and raising awareness of the role of active 

citizen. 

 

 

 Bibliography: 

1. Jinga, I., Istrate, E. (coord.), Handbook of pedagogy, 2nd edition, ALL Publishing House, Bucharest, 2006; 

2. Salade, D., Education and personality, Publishing House of Culture Culture, Cluj-Napoca, 1995; 

3. Stan, E., Professor between authority and power, Teora Publishing House, Bucharest, 1999. 

 

 



 
 
“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 
166 

EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT                                         

MIHAI DANIELA GEORGIANA 

GRĂDINIȚA 122,  SECTOR 1, BUCUREȘTI   

 

          Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică  îsi oferă 

timpul, talentele si energia în sprijinul altora,  fără a beneficia de o recompensă de natură financiară, singura 

mulțumire fiind cea morală, sufletească.  În  România,  Legea  nr.339  din  17  iulie  2006  oferă următoarea  

definiție: Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfașurată în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea."  

          În ciuda a ceea ce cred  multe persoane, voluntariatul nu este „muncă pe gratis”. Din contră, beneficiile 

pentru voluntar sunt nenumărate. Voluntariatul este un mod de a îți face prieteni noi, de a ajuta la corectarea 

unor probleme sociale, și de a te dezvolta ca individ.  

          Prin voluntariat te asiguri personal că lumea se așază pe un făgaș mai bun dar investești și în tine, 

deoarece atunci când ești voluntar acumulezi o serie de competențe care te ajută atât în relația cu cei din jurul 

tău, dar şi la facultate sau la locul de muncă. În toată lumea sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor: 

sunt forțați să muncească, nu au acces la educație, sunt exploatați, nu au adăpost sau nu au ce mânca. 

Resursele autorităților și organizațiilor neguvernamentale sunt limitate atât din punct de vedere financiar cât și 

în ceea ce privește personalul. Și aici intervin voluntarii. Ei sunt cei care fac o anumită activitate pentru că așa 

își doresc, în folosul altcuiva, fără a primi bani. Voluntarii sunt indispensabili într-o organizație non-

guvernamentală.  

          Fie că ai sau nu deja un loc de muncă, voluntariatul te responsabilizează, te învaţă cum să îţi gestionezi 

timpul, îţi dă anumite competenţe care te vor ajuta la un moment dat în carieră. Atunci când eşti voluntar,  

trebuie să dedici un anumit interval de timp organizaţiei în care activezi, trebuie să lucrezi în echipă şi să 

înveţi să comunici deschis şi calm cu colegii tăi, trebuie să ajuţi la soluţionarea diverselor probleme, să 

contribui la un anumit proiect de la început până la final, ceea ce înseamnă că trebuie să fii organizat şi să ştii 

să gestionezi eficient sarcinile care îţi revin.Toate aceste competenţe sunt absolut necesare la locul de muncă 

şi te pot ajuta chiar să obţii jobul pe care ţi-l doreai sau să avansezi în carieră. 

          Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat si o deosebesc de  activități similare 

(precum internshipul/practica, etc): 

1. Este o activitate desfășurată  în beneficiul comunității / beneficiul public. 

2. Este o activitate neremunerată  sau care nu urmărește un câștig financiar, chiar dacă include 

decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile, etc.). 

3. Este o activitate desfasurată de bunăvoie,  fără vreo constrângere de vreun fel sau altul. 

4. Este de regulă derulată  într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de 

ințiativă), spre deosebire de actiunile spontane de binefacere. 

          Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație nonformală, cât 

și informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că voluntariatul este un 

factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi 
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formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale. Conform Asocieției VOLUM se pot 

identifica mai multe tipuri de voluntariat din perspectiva modului în care este realizat:   

      a) voluntariat direct/ spontan – activități realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor persoane,  

      b)  voluntariatul organizațional– activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană în cadrul unei 

organizații.  

Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizații cu scop lucrativ sau în cadrul unei 

organizații fară scop lucrativ sau în cadrul unei organizații de drept public (instituție) sau de drept privat 

(ONG, sindicat).  

Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida misiunea 

și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, în acord 

cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

• Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care 

vizează să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de 

voluntariat. Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante 

în deceniile următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu 

experiență profesională cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

• Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților de 

voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc 

la o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă 

de a explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, 

persoane care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

• Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, 

totodată, abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

• Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, 

religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și 

personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și 

oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

• Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de 

conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor 

obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 

voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe 

ceilalți, gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ 

profesionale prin intermediul voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității 

empatice, calitatea comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

          Ținând cont de cele menționate anterior, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și 

diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean 

activ. 
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Rolul voluntariatului în societate 

                                                               Vlad Monica, Școala Gimnazială ”Elena Farago”, Craiova 

                                                               Vlad Marian, Școala Gimnazială ”Elena Farago”, Craiova 

Voluntariatul este activitatea desfasurata din proprie initiativa, prin care o persoana fizica îsi 

ofera timpul, talentele si energia în sprijinul altora fara sprijinul altora o recompensa de natura 

financiara, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicata. 

Pro Vobis a introdus in Romania conceptul de “centru de voluntariat” in 1997 in urma unor 

colaborari externe, devenind primul astfel de centru din tara cu sprijinul financiar al UE prin 

programul PHARE. Am promovat si sustinut raspandirea acestui mecanism comunitar in Romania 

prin numeroase proiecte, resurse si sesiuni de instruire si consultanta. In viziunea Pro Vobis, centrul 

de voluntariat reprezinta interfata si mecanismul necesar pentru implicarea voluntarilor in cadrul 

comunitatii, oferind servicii legate de voluntariat persoanelor interesate sa devina voluntari, 

organizatiilor sau institutiilor care implica voluntari in activitatile lor si comunitatii locale, in 

conformitate cu un set de standarde minime.  

Un centru de voluntariat recruteaza si formeaza voluntari, le prezinta oportunitatile de 

voluntariat disponibile, recomanda voluntari institutiilor si organizatiilor care au oportunitati de 

voluntariat disponibile si care solicita voluntari, organizeaza cursuri de formare in managementul 

voluntarilor, promoveaza conceptul de voluntariat si principiile de buna practica in lucrul cu 

voluntarii si se implica in organizarea evenimentelor de recunoastere a meritelor voluntarilor. 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în 

direcția dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta 

reprezintă muncă neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund.Prin voluntariat 

investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective lumea în mijlocul căreia trăim. În lume 

sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni 

un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. 

Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne 

dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de 

noi. Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni 

noi și de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim 

voluntari și în perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura 

limită fiind impusă de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. 

Este oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. 

Să nu uităm că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la 

o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o 

aduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată. Pentru 

inscurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul constientizării 

necesitătii efectuării acestui tip de activităti și desigur și prezentarea unor modalităti concrete de 

realizare a acestor activităti, individual dar și în grupuri organizate. Tinerii pot fi încurajați, antrenați 

să se implice în activităti de protecție a mediului, pot efectua activităti propriu zise sau de consiliere a 

altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete sănătoase, mentorat. De 

asemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul social. 
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Este necesară activareasentimentului de empatie fată de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a 

copiilor incă din grădinită să se implice în activităti destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. 

Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un 

confort psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de effort în spiritul voluntariatului. 

Totodată , în urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de 

necesar pentru asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății. 

În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților 

sunt implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un 

impact major asupra evoluției societății. Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar 

și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de 

bună practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și 

participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 
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Activităţi  de voluntariat 

Popovici Speranţa-Şcoala Gimnazială “Dimitrie  Cantemir “ Vaslui 

Popovici Horia-Şcoala Gimnazială “Mihail  Sadoveanu “ Vaslui 

        In ultimul timp o ascensiune rapidă în 

domenii diferite a cunoscut voluntariatul. Acesta  

înseamnă să-i ajutăm pe semenii noștri dând 

dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste şi  să 

socializăm mai mult,. Putem obține abilități și 

cunoștințe noi, dar și competențe sociale prin 

activităţi diverse de voluntariat.  

Datorită diferitelor situaţii voluntariatul este o 

activitate importanta în viaţa şcolii. Activitatea 

de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic 

și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 

inițiativă, responsabilitate și dinamism. 

Participând la activităţi de voluntariat , 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, devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă 

în jurul nostrum.  Voluntariatul este o activitate non-profit, înseamnă să te conectezi la colectivitate, să 

socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care să-l 

ajuți necondiționat în timpul liber prin diferite activităţi. 

        Etimologia acestui cuvănt : în latină “voluntarius”, iar  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”. A fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă 

nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să 

cunoști oameni din domenii variate, să 

colaborezi și să închei relații de prietenie 

cu ei, pentru a obține în viitor susținerea 

lor fără rezerve. În acest context, ne-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de 

activitate, în urma realizării unor  

parteneriate  între școala şi comunitatea 

locală. Ca urmare a acestei colaborări am 

inițiat  activități ecologice și educative, 

unde copiii au învățat să lucreze în 

echipă, să fie solidari și să-și asume 

responsabilitatea protejării naturii. 

         Cu siguranță, voluntariatul rămâne 

o activitate atractivă și demnă de a fi 

practicată și sprijinită de copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al 
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alegerii libere fără o anumită constrângere. Valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este 

incontestabilă în societatea românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită 

cu adevărat către toate persoanele implicate în acest demers 
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„VOLUNTARIATUL –O POARTĂ SPRE RAI”                                

Dragne Raluca  

Grădinița “Rază de  Soare “Târgoviște 

 Dragne Elena Cornelia 

 Grădinița P.N.Văcărești 

 

  

Cadrele didactice dar mai ales educatoarele au rolul de a formă copiilor gustul pentru activităţi care 

să le facă bine din punct de vedere sufletesc şi de pe urmă cărora să beneficieze şi alţii. 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 puţîn pentru schimbare, într-adevăr lumea ar fi mai bună, 

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 că noi, dimpotrivă să încercăm să-i înţelegem şi să învăţăm 

ceva de la ei, mai ales de la copii. În drumul nostru prin viață descoperim foarte multe lucruri legate de copii 

și familiile acestora, care trăiesc în sărăcie dar se bucură pentru orice lucru pe care alţi copii de seama lor nu 

ştiau să-l facă.  

 

 Așa învăţam că fiecare copil e preţios, special, chiar dacă diferă că aspect sau comportament . 

 Aceşti copii , prin faptul că există, ne fac pe noi mai sensibili, mai buni, mai toleranţi. 

Ar trebui să ne bucurăm mai mult de ceea ce avem , să privim cu alţi ochi lumea. Aceşti copii sunt 

nevinovaţi, ne oferă modele de viaţă, oferă necondiţionat iubire şi merită trataţi cu respect. În acest sens, 

acţiunile voluntare pot ajută foarte mult. 

Voluntariatul îi ajută pe oameni să simtă că fac o diferenţă , că au puterea să schimbe lucrurile în 

bine,îţi dă posibilitatea să schimbi vieţile oamenilor , în bine, chiar şi pe a ta. Dacă vrei să susţîi o cauză şi nu 

ai bani să donezi , poţi să donezi puţîn din timpul tău. 

Persoanele care se implică în voluntariate trebuie să fie înainte de toate , răbdătoare. Această e o 

calitate care ar trebui să stea lângă altruism, empatie şi implicare în viaţa comunităţîi. 

Toţi avem cel puţîn un lucru la care ne pricepem suficient de bine, aşadar ,toţi avem ceva de spus în 

folosul unei persoane care are nevoie de ajutor în folosul străzii, al cartierului sau oraşului în care trăim. 

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! 

Chiar dacă sunt foarte mici, copiii din grădiniţa învaţă să accepte şi să respecte regulile de 

convieţuire în grup,să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, 

toleranţă, armonie, să înţeleagă binele, adevărul şi frumosul din faptele proprii şi a celor din jur. 

 Educatoarele ,alături de copii au încercat să creeze momente de bucurie pentru copiii dezavantajaţi 

din școală specială din apropiere și pentru bunicii din Azilul de bătrâni, oferindu-le mici surprize,multă 

dragoste și căldură sufeteasca. Se spune că ce faci pentru alţîi s-ar putea să rămână, de aceea cred că ar fi 

foarte frumos să ne unim şi să nu rămânem nepăsători la nevoile semenilor noștri. 
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ACTIVITATI  SNAC 

“Fructe si legume pentru sanatate”-colecta de fructe ,legume si alimente 

 

                 

 

Copiii grupelor mijlocii au strans fructe si legume pentru prietenii lor de la grupa cu CES  si azilul de 

batrani Sf.Elena. 

 

 “Un Martie cu soare!”-daruire de martisoare  

 

                                 

 

Batranele  de la centrul Sf.Elena au primit martisoare  realizate cu drag si daruite din suflet.Acestea au fost 

foarte emotionate de gestul copiilor 
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“O clipa de veselie impreuna”-excursie la gradina zoologica 

 

 

Grupele  mijlocii  si clasa I de la Scoala Speciala din Targoviste a vizitat Gradina Zoologica ,fiind un bun 

prilej de a comunica reciproc. 

 

    “Un zambet de ziua copilului”-program artistic 

                                                                    

 

 

Pentru a inveseli si batranii din centrul de batrani,grupele  mijlocii au prezentat cateva cantece  cu care i-a 

incantat pe acestia. 
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Importanța activității de voluntariat pentru educație 
                                                                                                                Florean Elisabeta 

                                                                             Liceul Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau 

                                                                                                                   

 

 De ce voluntariat în educație? – o întrebare care își găsește răspunsul în chiar definirea conceptului: 

ca acțiune cu motivație intrinsecă și fără așteptări de recompensă, de a veni în sprijinul celui care se află într-

o situație de criză, o situație-problemă. A fi voluntar este un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi. 

Învățăm lucruri care ne vor ajuta în toate aspectele vieții, lucruri ca munca în echipă sau responsabilitatea dar 

și compasiunea și răbdarea în tot ceea ce facem. 

             Voluntariatul înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care 

să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Responsabilitatea este principiul care stă la 

baza voluntariatului, un al doilea element definitoriu fiind comunicarea. 

Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, investiția în propria persoană. Tu te ajuți pe tine, ceea 

ce este comparabil cu școala vieții. Toate situațiile care pot interveni în finalizarea proiectului de voluntariat 

înseamnă acumularea de experiență profesională și învățarea gestionării 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă să 

socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin 

acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul 

rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

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. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și 

cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai 

conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, 

a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Activitatea de 

voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să închei relații de 

prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve.  

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii,oportunități de a cunoaște oameni noi și de a 

lega tot felul de relații cu aceștia.Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim 

voluntari și în perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită 

fiind impusă de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință.Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns 

legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru 

activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm că povara unei 

lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta 

ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori un simplu mulțumesc face 

mai mult decât orice altă posibilă răsplată. Pentru inscurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat, putem 

apela la discuții cu scopul constientizării necesitătii efectuării acestui tip de activităti și desigur și prezentarea 

unor modalităti concrete de realizare a acestor activităti, 

individual dar și în grupuri organizate. Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se implice în activităti de 

protecție a mediului, pot efectua activităti propriu zise sau de consiliere a altor oameni în vederea 

menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete sănătoase, mentorat. Deasemenea un alt domeniu unde 

există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul social. Este necesară activarea sentimentului 
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de empatie fată de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a copiilor incă din grădinită să se implice în 

activităti destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat 

este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un confort psihic oricărui individ care hotărăște să depună un 

astfel de efort în spiritul voluntariatului. Totodată , în urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul 

de apartenență la grup, atât de necesar pentru asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția 

societății. Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi 

desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o 

activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi 

mai bune. 

 Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie şi este complementată apoi de demersul 

educativ formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin educaţia de tip nonformal), în mod cert va 

fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul responsabil, capabil de acţiune şi 

schimbare. În primul rȃnd subliniem, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul educaţional 

al copiilor, întrucȃt plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolară a copilului, se asigură baza pe 

care va interveni ulterior şcoala. S-a demonstrat prin riguroase studii că reuşita şcolară a copilului este strȃns 

legată de concepţia asupra educaţiei a părinţilor, aşa cum şi insuccesul copilului, care creşte într-o familie ai 

cărei membri nu au beneficiat de servicii educaţionale şi prin urmare nu acordă interes nici în cazul educaţiei 

copilului. Şi într-un caz şi în altul, şcoala se alfă în obligaţia de a lansa părinţilor invitaţia la cooperare, la 

implicare în educaţie, oferind şanse egale tuturor: o bună informare, o strategie de consiliere a părinţilor 

inactivi iniţial, un program de sprijin alături de fundaţii sau organizaţii non-profit, şedinţe, întȃlniri, ateliere 

de lucru în comun etc., toate acestea pot aduce alături, ca parteneri şi voluntari părinţii. Amintim aici formula 

celor şapte modalităţi de implicare a părinţilor în spaţiul educaţional, elaborată de Joiyse Epstein , între care 

se regăseşte voluntariatul, ca manieră de implicare productivă a familiei în activităţile şcolii. Pornind de la 

premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experienţe educative – iar dacă nu este aşa, 

şcoala şi comunitatea trebuie să intervină ca voluntari în acţiuni de educaţie a părinţilor şi consiliere – , 

şcoala are, apoi, rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, angajarea 

responsabilă în indentificarea problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru 

soluţionarea acestora. Iar cadrele didactice, ca “facilitatori”/ “moderatori”, “ trebuie să manifeste foarte 

multă receptivitate, îngăduinţă şi să ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii” . 

Aşadar, profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în comunitate şi 

tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, demararea de proiecte 

educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea locală, implicarea 

ONG-urilor etc. La rȃndul lor, elevii/tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le 

gestioneze pe cont propriu, pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot 

iniţia chiar de la vȃrstele şcolarilor mici – problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă 

la activităţi de voluntariat mai ample, elevii/tinerii sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de interacţiune cu 

comunitatea într-un spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca 

adulţi respnsabili, să-l poată gestiona şi dezvolta. Un exemplu de acţiune voluntară, care dă răspuns, pe de 

altă parte şi provocărilor educaţiei intergeneraţionale, este sprijinul acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în 

a înţelege şi învăţa să utitlizeze mijlocele şi tehnologiile moderne de comunicare din prezent. Sunt vizate 

astfel două grupuri ţintă: tinerii, care se implică în probleme actuale ale societăţii şi vȃrstnicii, care sunt 

reintegraţi în viaţa comunităţii moderne. Astfel de exemple pot fi completate de numeroase alte oportunităţi 

pe care atȃt şcoala cȃt şi societatea trebuie să le promoveze. Prin toate aspectele pe care le-am pus în discuţie, 

putem concluziona că posibilităţile de interacţiuni şi exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot fi 

multiple şi variate. Iar dacă aplicăm o abordare pe termen lung, avȃnd perspectiva durabilităţii, putem 

observa că, deşi vorbim de voluntariat – acţiune care nu urmăreşte un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o 

şcoală care investeşte voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi 

care îi va garanta condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa cum, o societate care este partener 

voluntar în educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de muncă 
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în raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială. Voluntariatul în şcoli este un prim pas în conştientizarea tinerilor 

de rolul lor în societate, de importanţa lor ca individ, de nevoia societăţii de oameni ca el. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Voluntariatul și personalitatea elevilor 
Prof. înv.primar: Croitoru Georgiana – Ernestina 

Școala Gimnazială ,, Teodor Bălășel  ,,  Ștefănești, Judetul Vâlcea 

 

Voluntarii  reprezintă  iubirea  în  mişcare. 

                                                          (Autor necunoscut) 

 

 Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

 În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

 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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

 Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

 Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

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 care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă 

neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

 Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective lumea în  mijlocul 

căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi 

poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele 

materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când de 

exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite 

anterior de noi.                          . 

 Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia.  Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și 

în perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind 

impusă de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

 Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este 

oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm 

că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să 

dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de 
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gest o aduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată. 

 Pentru inscurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul 

constientizării necesitătii efectuării acestui tip de activităti și desigur și prezentarea 

unor modalităti concrete de realizare a acestor activităti, individual dar și în grupuri organizate. 

Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se implice în activităti de protecție a mediului, pot efectua activităti 

propriu zise sau de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete 

sănătoase, mentorat.                                              . 

 De asemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul 

social. Este necesară activarea sentimentului de empatie fată de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a 

copiilor incă din grădinită să se implice în activităti destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie.                                              

 Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un 

confort psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de effort în spiritul voluntariatului. Totodată 

, în urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar pentru 

asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății. 

 În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt 

implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau 

internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății.                                          . 

 Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi 

desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o 

activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la 

asigurarea unei lumi mai bune. 
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ȘCOALA ANTREPRENORIALĂ 

                     CIONCA ANCUȚA-MIHAELA 

Școala Gimnazială Nr.1 Mădăras 

,, Cercetătorul este mereu la începutul nesfârşitului drum al cunoaşterii. (E. Noveanu)  

 

Trăim o epocă modernă, astfel se încearcă astăzi implementarea unor caracteristici postmoderne în 

procesul instructiv-educativ cum ar fi centrarea pe elev, accentul pus pe diversitate, pe construirea realității, 

acceptarea inovației și a schimbării, învățarea prin acțiune, informații structurate, caracter formativ, participare 

activă, dialog, argumentare, cooperare, parteneriat, intuiție, feedback. Menirea procesului de învățământ, al 

dascălului în esență, este să angajeze elevii în trăirea unor experiențe noi, organizate pedagogic, încât acestea 

să realizeze învățare, să promoveze colaborarea între elevi, gândirea critică și reflecția. Trebuie să-i învăţăm 

pe copii să învingă dificultăţile de învăţare prin intervenţii reale, situându-i în dialog cu mediul, determinându-

i să-şi exerseze capacitatea de a opta şi de a decide astfel încât prin învățare să se urmărească rezolvarea unor 

probleme ale lumii reale.  

Asigurarea calităţii educaţiei în cadrul disciplinelor  este determinată de următorii factori: 

➢ aducerea în prim-plan a aspectului calitativ al formării proceselor cognitive pentru rezolvarea de situații 

variate, implicate în activitatea de cunoaștere științifică, învăţare continuă, mai ales independentă: 

sensibilitatea la probleme, spiritul de observație, stabilitatea și calitatea reprezentărilor, calitatea și 

operațiile gândirii (analiză, sinteză, comparație, generalizare, concretizare), construirea de argumente, 

formularea de soluții va riate, de judecăţi de valoare, găsirea de soluții noi , calităţi ale im aginației 

(combinare, asociere, schematizare, modificare, anticipare, înlănțuire, metaforizare, transformare), ale 

limbajului (forme variate de comunicare, expresivitate, concentrare, corectitudine), ale proceselor ce 

sprijină cunoașterea (motivația, voința, atenția, deprinderile, afectivitatea); 

➢ formarea calităţilor intelectuale reflectate în formularea, precizarea, operaționalizarea obiectivelor 

educației corespunzătoare domeniului cognitiv, prioritare în instruire: operații, capacităţi de cunoaștere 

simplă, percepere (definire, identificare, recunoaștere, dobândire); de înțelegere (ilustrare, reprezentare, 

exprimare proprie, interpretare, diferențiere, explicare, demonstrare, prevedere, completare); de aplicare 

(concretizare, generalizare, dezvoltare, organizare, utilizare, clasificare, restructurare); de analiză 

(distingere, sesizare, clasificare, deducere, comparare); de sinteză (relatare, documentare, proiectare, 

modificare, derivare, dezvoltare, formulare nouă, combinare ș.a.); de evaluare (apreciere, argumentare, 

judecare, decizie ș.a.); 

➢ modificarea atitudinii faţă de informativ sub aspectele: diminuarea volumului, eliminarea cunoștințelor 

perimate și de detaliu, esențializarea, creșterea valorii aplicative și operaționale ș.a.; 

➢ formarea pentru/prin învăţarea activă; 

➢ dezvoltarea gândirii critice. 

  Ce înseamnă o competență? – Un pachet de cunoștințe, deprinderi(abilități), atitudini de care are 

nevoie un individ pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru incluziunea socială și inserția profesională. 

La şcoală, copilul intră într-un mediu stimulativ, un mediu în care literatura, muzica, artele plastice, natura, 

mişcarea, socialul, disciplinele predate astfel, sunt într-un permanent dialog între ele şi, implicit cu copilul. 

Fiecare elev ajunge în felul lui la însuşirea materiei, după experienţa anterioară şi potenţialităţile intelectuale 

proprii, învăţarea este un proces activ şi constructiv ce rezultă din interacţiunea subiectului cu obiectul 

cunoaşterii, dezvoltarea cognitivă intelectuală are nevoie de cuvânt şi de acţiune, de experienţa directă, 

empirică, dar şi de experienţa abstractă, de reproducere şi de rezolvare originală a sarcinilor, de libertate de 

alegere şi de acţiune impusă, riguros dirijată, de informaţie şi de procesarea informaţiei.  
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Competențele-cheie care determină profilul de formare a elevului sunt: comunicarea în limba maternă, 

comunicarea în limbi străine, competențe matematice, competențe de bază în științe și tehnologii, competență 

digitală, a învăța să înveți, competențe sociale și civice, spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare și 

exprimare culturală.  

Instituțiile europene  Lisbon European Council, Commission of the European Communities 

(Briassels), European Comission: Directorate General for Education and Culture, Implementation of 

Education and Training 2010 (Brussels) au elaborat lista competențelor-cheie care determină reușita educației. 

Sunt definite astfel competențele de bază: competențe ICT (engl. Information and communication technology 

în limba română a fost echivalat prin TIC); competențe de cultură tehnologică; competențe de limbi străine; 

competențe antreprenoriale. 

Definition and Selection of Competences definește trei categorii de competențe-cheie pentru o viaţă 

plină de succes și pentru o societate funcțională: 

• competențe de a acționa autonom (abilitatea de a apăra și de ași susține drepturile, interesele, 

responsabilităţile, limitele și necesităţile; abilitatea de a forma și a conduce planuri de viaţă și proiecte 

personale; abilitatea de a acționa într-un cadru și într-un context mai larg); 

• competențe de utilizare interactivă a instrumentelor (abilitatea de a utiliza interactiv limbajul, simbolurile 

și textul; abilitatea de a utiliza interactiv informația și cunoștințele; abilitatea de a utiliza interactiv noile 

tehnologii); 

• competențe de funcționare în grupuri eterogene sociale (abilitatea de a relaționa bine cu ceilalți; abilitatea 

de a coopera; abilitatea de a manageria și a rezolva conflictele). 

Educația economică prevede, în primul rând, formarea competenței antreprenoriale din cadrul 

competențelor CE: Competențele antreprenoriale în acest sens au o componentă pasivă și una activă: tendința 

individului de a introduce schimbări, precum și abilitatea de a accepta și a susține inovația condiționată de 

factori exteriori, acceptarea schimbării, asumarea răspunderii pentru acțiunile proprii pozitive sau negative, 

ducerea la bun sfârșit a ceea ce a fost început, stabilirea obiectivelor și realizarea lor și motivarea pentru a 

reuși aprecierea exprimării creative a ideilor, gândurilor, sentimentelor și opiniilor manifestate printr-o 

varietate de mijloace de comunicare, incluzând muzica, literatura, artele și sportul. Ca structura competențele 

antreprenoriale presupune identificarea oportunităţilor pentru dezvoltarea activităţilor profesionale sau a 

afacerilor; cunoașterea elementară a unor manifestări ale artei și culturii; cunoașterea elementară a convențiilor 

și exemplarelor din cadrul fiecărui mijloc de comunicare creativ-expresiv și dezvoltarea istorică a acestora, 

existența unor abilități și atitudini precum a planifica, a organiza, a analiza, a comunica, a evalua, a face de-

briefing și a raporta;  a dezvolta și implementa proiecte; a coopera, a se autocunoaște; a-și asuma, a iniția, a 

inova, etc 

              Profesorii antreprenoriali capabili să aprindă scânteia antreprenorială sunt cei care: 

➢  recompensează inițiativa individuală, asumarea responsabilității și asumarea riscurilor. 

➢  sunt pregătiți să accepte eșecul ca parte integrantă a procesului de învățare. 

➢  au învățat, de asemenea, cum să gestioneze și să diminueze riscurile, eșecul face parte integrantă din 

procesul antreprenorial, însă poate fi o risipă costisitoare de timp, competențe și angajament 

➢  au competențe solide de lucru în echipă. 

➢  colaborează în rețea. Fac schimb de cunoștințe cu colegii lor și se întâlnesc regulat. 

➢  folosesc o gamă variată de metode creative ca instrumente pedagogice inovatoare. 

➢  permit copiilor să își asume responsabilitatea propriului proces de învățare, lăsându-i să își creeze propriile 

lecții. 

➢  recunosc nu doar soluția, ci și procesul prin care ajung la ea. 
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➢  folosesc tehnologia și platformele sociale în sala de clasă, explorează soluții, tehnici de producție și 

instrumente de calcul noi care susțin procesul învățării. 

➢  folosesc platformele sociale pentru propria învățare reciprocă și schimbul de informații. 

Programele de formare a profesorilor antreprenoriali care promovează metodele antreprenoriale au un 

rol semnificativ, la fel de important ca parteneriatele  între sectorul educațional, comunitatea de afaceri și 

industria creativă. Școlile pot să încheie parteneriate cu organizații externe pentru a introduce în educația 

antreprenorială expertiza de care nu dispun pe plan intern. Lucrătorii din domeniul creativ precum artiști, 

designeri, arhitecți și cercetători științifici pot să ajute școlile și profesorii să dea frâu liber creativității și să 

ridice nivelul aspirațiilor și realizărilor copiilor și tinerilor. Exemplele indică faptul că relațiile pe termen lung 

între lucrătorii creativi și școli au un impact pozitiv. 

Educaţia antreprenorială are un caracter aplicativ, căci el presupune formarea și dezvoltarea la elevi a 

unor competenţe specifice, pe care ei să le poată utiliza la nevoie, iar activitatea de predare-învăţare se cere a 

fi centrată pe elev și cât mai apropiată de realitatea economică imediată. O metodă în acest sens și care se poate 

aplica la orele de consiliere ar fi dezbaterea, iar ea s-ar putea realiza cu participarea unor invitaţi care să le 

vorbească elevilor pe anumite teme, după care să răspundă întrebărilor adresate de ei. Astfel: 

➢ un întreprinzător din comunitatea locală le-ar putea vorbi elevilor despre specificul afacerii sale, despre 

felul în care a depășit dificultăţile și despre trăsăturile de personalitate care l-au ajutat în derularea și 

dezvoltarea afacerii (în prealabil, la lecţiile de consiliere, profesorul diriginte să le fi vorbit elevilor despre 

abilităţi și aptitudini care reprezintă talentele tale și la ce ești bun. Multe abilităţi și aptitudini se dezvoltă 

și se educă în școală și sunt folosite mai târziu în viaţă. A desena, a juca baschet, a rezolva probleme de 

matematică sunt exemple de abilităţi; la fel interesele sunt activităţi sau hobby-uri pe care îţi face plăcere 

să le faci. Anumite interese se pot confunda cu abilităţi, totuși poţi să fii bun la ceva, să ai o abilitate, dar 

să nu-ţi placă să faci acel lucru, un interes. Pe de altă parte, poate că ţi-ar plăcea să faci ceva la care nu ești 

bun. Exemple de preferinţe: să fii împreună cu prietenii, să vizitezi un mall, să practici un sport, să citești 

o carte…); 

➢ ar putea fi invitat în clasă un reprezentant al unei firme de consultanţă în domeniul afacerilor, care să le 

prezinte elevilor structura unui plan de afaceri, a unui proiect de finanţare, a unui contract de muncă etc.; 

➢ un reprezentant al unei societăţi de asigurări le-ar putea vorbi elevilor despre modalităţile concrete de 

transferare a riscurilor; 

➢ prezenţa în clasă a unui jurist ar putea ușura cunoașterea de către elevi a implicaţiilor legislative ale 

demarării, derulării și încheierii unei afaceri, inclusiv ale falimentului acesteia; 

➢ ar mai putea fi invitaţi în clasă reprezentanţi ai unor instituţii precum: Camera de Comerţ și Industrie, 

Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, acestea putându-le vorbi elevilor despre activitatea pe 

care o desfășoară instituţiile respective și despre felul în care îi pot ele sprijini pe întreprinzători.  

Școala antreprenorială are următoarele caracteristici: 

➢ Are o viziune clară și politici privind educația antreprenorială 

➢ Alocă în orarul anual, spațiu  pentru educația antreprenorială 

➢ Dezvolta activități specifice atât curricular, cât și extracuricular, pentru dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale ale elevilor și membrilor comunității educaționale 

➢ Are desemnat un responsabil pentru educația antreprenorială 

➢ Valorifică parteneriatele cu diverși parteneri din comunitate 

➢ Determină elevii să fie responsabili în procesul de învățare 

➢ Folosește metode de evaluare specifice competențelor transversale necesare în antreprenoriat 

➢ Profesorul este facilitator al procesului de învățare, iar procesul de învățare se desfășoară majoritar la 

școală 

➢ Valorifică eficient programul de practică și parteneriatul cu mediul de afaceri din comunitate. 
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Educaţia antreprenorială reprezintă, așadar, o dimensiune de actualitate a acţiunii formative, iar pentru 

ca un astfel de demers formativ să nu se realizeze la întâmplare, ci să aibă un caracter coerent și sistematic, 

este important ca el să se realizeze  într-un cadru instituţionalizat, pe băncile școlii 
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VOLUNTARIATUL ECOLOGIC 

Iaru Cristina 

Colegiul Naţional Pedagogic ,,Spiru Haret’’, Buzău 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

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”. 

În instituţiile de învăţământ, activităţile de voluntariat pot fi organizate pe diverse domenii, cum ar fi:  

- ştiinţific (implicarea în iniţierea unor demersuri de cercetare sau de creaţie);  

- social (activităţi de îngrijire a bolnavilor şi de acordare a asistenţei de prim ajutor sub supravegherea 

specialiştilor, activităţi de mentorat, consiliere şi informare pentru persoane cu necesităţi speciale, asistenţă 

în reducerea şi evitarea stresului etc.); 

- civic (promovarea acţiunilor cu caracter democratic în comunitate prin activităţi de instruire şi informare, 

colectarea de semnături, expedierea de scrisori către organele de decizii în sprijinul unor iniţiative în 

comunitate şi implementarea acestor iniţiative; semnalarea oricăror abuzuri şi organizarea de activităţi pentru 

soluţionarea acestor probleme etc.);  

-sănătate (campanii de promovare a modului sănătos de viaţă – educaţie sexuală, alimentaţie sănătoasă, 

prevenirea fumatului şi/sau a utilizării drogurilor etc., servicii pentru pacienţii din spitale şi acordarea 

ajutorului la domiciliu, organizarea de emisiuni radio, concursuri etc.); 

- ecologic (igienizarea unor parcuri sau zone de joacă pentru copii şi menţinerea lor în ordine, campanii de 

promovare a reciclării diverselor materiale, acţiuni de plantare a pomilor, de salubrizare în comunitate etc.); 

- cultural (organizarea de activităţi în parteneriat cu instituţiile culturale, campanii de promovare a instituţiei 

şi a serviciilor în cadrul comunităţii prin manifestări culturale de masă, activităţi în colaborare cu alţi 

parteneri pe subiecte de interes pentru tineri etc.); 
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- administrativ (tehnoredactarea de materiale, realizarea de publicaţii, traducerea materialelor, realizarea şi 

menţinerea revistei şcolare, administrarea site-ului instituţiei sau a unor pagini în reţelele de socializare etc.);  

- sportiv (promovarea în comunitate prin activităţi concrete a sportului ca parte esenţială a unui stil de viaţă 

sănătos, organizarea unor exerciţii de relaxare sau energizare pentru vârstnici sau copii, amenajarea de spaţii 

adecvate pentru activitatea sportivă, activităţi de instruire pentru doritorii să practice anumite sporturi etc.); 

Voluntariatul ecologic reprezintă unul dintre contextele cele mai favorabile exprimării componentei 

valorice ale personalităţii, dezvoltând capacitatea de a recepţiona problemele mediului prin prisma 

respectului de sine şi a respectului faţă de alţii. 

Natura ne dăruieşte cu bucurie şi simplitate, din belsug, necondiţionat, toate bunurile sale. În 

condiţiile epocii contemporane, caracterizate prin creştere demografică, industrializare şi prin acţiunea 

deseori necontrolată a omului asupra mediului, apare tot mai des problema protecţiei mediului înconjurător. 

În această problemă latura educativă are un rol determinant. Educaţia pentru mediu ne priveşte în egală 

măsură pe toţi, adulţi sau copii, iar problema , deşi nu e nouă, se pune tot mai acut, devenind obiect de studiu 

la nivel de invatamant primar/gimnazial/liceal, sau obiectiv în cadrul unor activitati desfasurate pe centre de 

interes si domenii experientiale la nivel de invatamant prescolar. 

Educaţia ecologică este criteriul principal al stilului de viaţă durabil şi unica modalitate de 

supravieţuire a omenirii în viitor.Pentru realizarea cu succes a educaţiei ecologice este esenţială îmbinarea 

efectivă a formelor de “educaţie alternativă” cu formele de educaţie instituţionalizată. Educaţia ecologică 

presupune nu numai formarea unui comportament corect faţă de mediul inconjurator, dar şi implicarea activă 

şi chibzuită,realizarea unor actiuni de voluntariat, în procesul de adoptare a deciziilor de mediu. Dacă ne 

întrebăm ce şansă are educatia pentru mediu într-o lume condusa de interese materiale şi ce efecte ar avea, nu 

trebuie să fim părăsiţi de optimism, să fim convinşi că, începută de la vârstele cele mai mici, va reuşi în timp 

să conducă la formarea unei conduite adecvate, iar omul de mâine va fi capabil să discearnă asupra binelui şi 

a răului, să acţioneze benevol în folosul naturii. Scopul esenţial al educaţiei privind protecţia mediului 

înconjurător este de a oferi posibilitatea fiecăruia să-şi manifeste atitudinea personală, responsabilitatea faţă 

de mediul în care trăieşte. Acest lucru începe cu mediul familial, unde importante şi relevante sunt puterea 

exemplului şi cea a cuvântului . 

Educaţia ecologică accentuează cinci mari obiective: 

 Conştientizarea: ajută copiii să capete înţelegere şi sensibilitate faţă de întreg mediul şi problemele 

lui; dezvoltă abilitatea de a pricepe şi de a deosebi stimulentele, de a procesa, rafina şi extinde aceste 

percepţii; contribuie la folosirea acestor abilităţi noi în mai multe contexte.  

Cunoaşterea: ajută copiii să capete o înţelegere de bază privind funcţionarea mediului, interacţiunea 

oamenilor cu mediul şi despre cum apar şi cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu. 

 Atitudinea: ajută copiii să capete un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu, motivaţia şi 

devotamentul de a participa la menţinerea calităţii mediului. 

 Deprinderi: ajută copiii să capete abilităţile necesare identificării şi investigării problemelor 

mediului şi să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia. 
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 Participarea: ajută copiii să capete experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite, în 

vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la rezolvarea problemelor mediului. Scoaterea 

prescolarilor în mediul înconjurător în mod regulat este o parte importantă a unui program conştient de 

educaţie a mediului. Nimic nu poate înlocui propriile experienţe care îi ajută pe copii să-şi înţeleagă propria 

comunitate, sistemele naturale şi problemele mediului. 

Proiectele educative de educaţie pentru mediu se înscriu în coordonatele unor preocupări 

organizate,coordonate ,sistematizate de abordare ecologică a problematicii lumii contemporane; ele sunt o 

cale de modernizare a învăţământului ,de care depinde posibilitatea de a alege ,în viitor, între un mediu curat 

şi sănătos ,între un public informat ,educat care conştientizează gravele probleme de mediu şi un public care 

ignoră şi este indiferent la aceste probleme. 

Cu toţii dorim ca educatia ecologică în gradinita/şcoală să se poată realiza prin orice tip de activitate: 

şcolară, extraşcolară, activităţi ştiinţifice , literare, artistice, plastice, sportive, sub forma unor unor observaţii 

şi experimente în natură, desene, lucrări practice, drumeţii, orientări turistice, colecţii, scenete ecologice, 

concursuri. 

Şcoala de azi , şcoala de mâine are sacra misiune ,printre altele, să-i înveţe pe elevi să trăiască 

frumos şi sănătos. Dreptul de a avea un mediu sănătos este un drept fundamental al fiecărei fiinţe umane. 

Înscriindu-se în registrul bogat al “noilor educaţii”, educaţia ecologică permite deschiderea şcolii spre 

problematica lumii contemporane.. Într-o societate tot mai grăbită şi artificializată, această educaţie vine să 

propună ca finalitate dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a aptitudinilor necesare pentru ca oricare cetăţean să 

joace un rol activ şi constructiv în conservarea resurselor naturale, în activităţile de prevenire a poluării şi 

protecţie a mediului perceput ca suport al vieţii. 
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STUDIUL IMPACTULUI VOLUNTARIATULUI ȘI AL  EDUCAȚIEI MORAL- CIVICE 

ASUPRA  FORMĂRII PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

Mocanu Ștefania Mădălina 

Liceul de Arte Hariclea Darclee, Brăila 

 

 

Educația moral – civică ocupă un loc prioritar în formarea personalității elevilor ,în a-l face pe elev să 

înţeleagă contribuţia pe care acesta o are ca membru al societăţii, în calitatea sa de cetăţean informat şi 

responsabil. Departe de a inocula prejudecăţi sau stereotipuri, acest demers educativ încearcă să sprijine 

dezvoltarea unui spirit creativ şi democratic, flexibil şi deschis, capabil de a iniţia ulterior noi strategii de 

îmbunătăţire a vieţii sociale.   

Educaţia civică ajută la implementarea unor cunoştinţe necesare unui cetăţean ce trebuie să-şi cunoască 

deopotrivă drepturile şi îndatoririle. Demersul educativ, în acest sens, cultivă elevului o conduită conformă cu 

normele şi etica socială, în vederea aplicării şi respectării acestora; dezvoltă sentimentul responsabilităţii faţă 

de sine şi comunitate, precum şi ataşamentul, dragostea sau spiritul de sacrificiu faţă de semeni şi patrie. În 

plus, procesul de educare civică aduce la cunoştinţa tânărului copil o serie de reguli (de circulaţie, norme de 

prevenire a incendiilor, norme de comportament în cadrul insituţiilor publice etc.) şi probleme cu care se 

confruntă societatea, pentru a-l determina să înţeleagă realitatea în care îşi duce existenţa şi      a-i facilita 

integrarea şi adaptarea la formele şi valorile vieţii cetăţeneşti.  

Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfășurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitare, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social si comunitar, și altele de tipul acesta. Voluntariatul reprezintă un schimb reciproc avantajos 

între om și comunitate. Oricine dorește poate fi voluntar - copii, tineri, adulți, persoane de vârsta a treia, 

persoane cu și fără dizabilități, persoane de toate rasele și etniile, persoane implicate politic/religios sau nu, 

persoane cu studii postuniversitare și persoane fără studii sau cu studii minime ,persoane cu venituri mari, 

medii sau mici.  

La nivelul tuturor unităţilor de învăţământ, voluntariatul ar trebui să reprezinte o practică de success 

și să se organizeze acțiuni de caritate, cu scopul de a colecta fonduri și ajutoare materiale pentru familiile 

defavorizate și pentru anumite situații critice, privind sănătatea copiilor.  

Voluntariatul promovează un șir de principii și valori fundamentale: datoria, solidaritatea, credinţa în 

acţiunea colectivă pentru binele tuturor, credinţa în drepturile omului şi egalitatea de şanse. Pentru ca munca 

voluntarului să aibă rezultate pozitive, să contribuie la dezvoltarea capacităţii organizaţionale colective, ea 

trebuie să se bazeze pe respect şi empatie între membrii comunităţii, iar acţiunea de voluntariat – pe un număr 

suficient de voluntari proveniţi din comunităţile în care lucrează, pe menţinerea contactului cu comunităţile 

implicate, pe schimburi reciproce de atitudini, practici şi experienţe. Activităţile de voluntariat din domeniul 

socioeducaţional pot fi înscrise în mai multe arii de interes pentru organizaţiile neguvernamentale sau 

comunitare. 
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Arii de 

interes 

Activități 

Educaţie • Organizarea de cursuri şi seminarii gratuite pe diferite teme de interes; 

 • Desfășurarea de campanii tematice de conştientizare a unor probleme prin întâlniri directe cu beneficiarii 

(Protejarea mediului, Consumul de droguri, Persoane cu handicap, Violenţa etc.); 

 • Organizarea de campanii tematice de conştientizare a unor probleme prin distribuirea şi afişarea în locuri 

publice a unor postere tematice sau standuri de informare;  

• Desfășurarea unor competiţii, dezbateri şi întâlniri pe teme legate de voluntariat. 

Umanitare 

şi de 

solidaritate 

• Oferirea de asistenţă medicală gratuită celor care nu îşi pot permite acest lucru;  

• Acordarea de ajutor persoanelor care necesită reabilitare fizică; 

• Organizarea de programe şi activităţi de timp liber pentru copiii cu cerinţe speciale; 

• Vizitarea copiilor din centrele de plasament sau din centrele pentru minori; 

• Colectarea şi distribuirea de îmbrăcăminte, jucării, hrană etc. familiilor sărace;  

• Acordarea de ajutor pensionarilor şi bătrânilor instituţionalizaţi;  

• Înfiinţarea unor linii telefonice de tipul „help-line” pentru persoanele care solicită ajutor 

Civice şi de 

dezvoltare 

• Acordarea de ajutor pentru amenajarea/renovarea instituţiilor pentru persoanele cu dizabilităţi, orfani, 

bătrâni;  

• Implicarea în renovarea centrelor comunitare, şcolilor, spitalelor sau a altor instituţii publice;  

• Amenajarea de noi săli de clasă în şcoală;  

• Amenajarea unui parc sau a unui loc de joacă pentru copii;  

• Organizarea unei tabere de muncă pe o perioadă de timp limitată (1-3 săptămâni); 

 • Organizarea unei zile de sărbătoare pentru persoane defavorizate sau aflate în dificultate. 

Protecţia 

mediului 

• Organizarea unor campanii ecologice în diferite zone geografice;  

• Implicarea în activităţi de curăţare a plajelor, râurilor, parcurilor, rezervaţiilor naturale și în campanii de 

curăţare a străzilor şi de îngrijire a pomilor şi spaţiilor verzi;  

• Informarea copiilor/elevilor din şcoli cu privire la natură şi la mediu. 

Atragere de 

fonduri şi 

resurse 

• Donaţii de materiale şi bani pentru constituirea unor fonduri speciale;  

• Atragerea de fonduri pentru achiziţionarea echipamentelor, materialelor sau mijloacelor necesare 

derulării activităţilor destinate unor categorii specifice de beneficiari;  

• Deschiderea unor conturi/depozite bancare pentru sprijinirea diferitelor persoane aflate în dificultate sau 

diagnosticate cu afecţiuni incurabile;  

• Organizarea unor spectacole, serate sau licitaţii cu bunuri donate pentru a atrage fonduri. 

 

Școala trebuie să cultive sensibilitatea elevilor față de problematica umană și de valorile moral civice, 

asigurând cultivarea dorinței pentru voluntariat, dragostei față de țară, de trecutul istoric și de tradițiile 

poporului român, prin strategii și tehnici moderne de instruire și educare, susținute de științele educației și 

practica școlară. 

Sarcinile educaţiei morale se realizează printr-un ansamblu de metode şi procedee, care integrate într-

un tot, constituie strategia educaţiei în spiritul moralei, care conduce la construirea conştientă a personalităţii 

moral – civice în concordanţă cu imperativele societăţii democratice. Să analizăm principalele metode şi 

procedee folosite în acest scop.  

Explicaţia morală. Cu ajutorul explicaţiei morale dezvăluim conţinutul unei cerinţe, al unei norme şi reguli 

morale. Explicaţia îndeplineşte două funcţii: una informativă (conștientizarea sensului unei cerinte)  şi alta 

stimulativă (constă in motivarea cerinței, în declanșarea stărilor afective, stimulative, prin forța limbajului). 
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Convorbirea etică. Este un dialog între profesor şi elevi prin care se urmăreşte clarificarea cunoştinţelor 

morale şi declanşarea de stări afective corespunzătoare. Avantajul dialogului constă în antrenarea elevilor la 

analiza (dezbaterea) faptelor morale, în valorificarea experienţei de viaţă a acestora. Convorbirea etică 

îndeplineşte multiple funcţii: de informare, de sensibilizare, de întărire şi de corectare. 

Povestirea morală. Constă în relatarea, prezentarea într-o formă atractivă a unor întâmplări şi fapte reale sau 

imaginare cu semnificaţii morale, cu scopul de a-i ajuta pe copii să desprindă concluzii, învăţăminte cu 

privire la propria lor comportare. Se foloseşte cu precădere la clasele mici. 

Analiza de caz. Caracteristica acestei metode constă în aceea că se permite elevilor (studenţilor) o confruntare 

directă cu o situaţie reală, luată drept “exemplu” tipic, reprezentativ pentru o stare de lucruri mai generală, pe 

care aceştia urmează să o analizeze sub toate aspectele pentru a ajunge la înţelegerea cât mai complexă a 

problemei date. Cazul poate fi pozitiv, negativ sau contradictoriu. De asemenea, analiza şi discutarea cazului 

(a comportamentului altuia) impune raportarea la sine; prin comparaţie, pe baza mecanismului acceptare – 

respingere, se retuşează şi se consolidează unele elemente ale propriei conduite morale. 

         Pe de altă parte, pentru a-și putea forma personalitatea, elevii trebuie să urmeze următoarele etape in 

vederea realizării unei bune educații moral civice: 

- însușirea de către elevi a obiectului ,,cultură civică’’ 

- valorificarea conținutului altor discipline de învățământ (istoria , literatura, geografia, religia) 

- activitatea de cunoaștere a principalelor legi interne si internaționale , specifice democrației și statului de 

drept. 

          Din acest punct de vedere, misiunea noastră, a dascălilor este aceea de a urmări modul în care se 

realizează această educație moral civică. 

- formarea deprinderilor și obișnuințelor de comportare bazate pe respect și politețe în școală , în familie și în 

societate , a deprinderii de avea o ținută corectă , curată , ordonată , estetică 

- exprimarea civilizată în ceea ce privește limbajul , gesturile , atitudinea față de colegi , profesori , prieteni, 

părinți , față de oameni în general ,comportare civilizată pe stradă , în locuri și instituții publice , în mijloacele 

de transport; formarea unei comportări respectuoase și manierate între băieți și fete. 

- cultivarea răspunderii față de actele personale de comportament , a demnității , a curajului răspunderii , a 

consecvenței , a simplității și decenței , a combaterii violenței și intoleranței care pune tot mai mult stăpânire 

pe unii tineri 

- stimularea și consolidarea atitudinii pozitive față de semeni, față de opțiunile religioase ale acestora  

- cunoașterea temeinică și respectarea fermă a normelor care reglementează viața și activitatea școlară , 

securitatea muncii și a vieții oamenilor, protecția mediului înconjurător, prin măsuri ecologice , a normelor 

privind respectarea Constituției și a legilor țării.   

- crearea unei opinii combative de dezaprobare față de abaterile de la normele muncii și disciplinei școlare, ale 

conviețuirii pașnice cu minoritățile etnice , față de tendințele și manifestările de egoism ,individualism, 

nepăsare, indolență , lașitate , ipocrizie, minciună. 

 Privite în ansamblu, toate metodele educaţiei morale pot avea un aport important la formarea 

conştiinţei de voluntariat şi a conduitei morale a copiilor. Îmbinarea lor armonioasă asigură concordanţa între 

trebuinţe, tendinţe şi cerinţe morale cât şi între libertate şi constrângere. Măiestria didactică se va concretiza 

în acele strategii care vor da copilului impresia libertăţii chiar în acţiunile şi cerinţele care îi sunt impuse. 

Totodată, activitatea voluntarilor este o dimensiune importantă într-o societate modernă, în măsură să 

influenţeze politicile publice şi să contribuie la diversificarea serviciilor sociale, la rezolvarea diferitelor 

probleme care fac obiectul serviciilor de asistenţă şi de intervenţie ale organizaţiilor specializate, la 

identificarea domeniilor de interes şi a nevoilor din cadrul comunităţii, , la asigurarea și mobilizarea 

resurselor umane,  la îmbunătăţirea activităţilor, la extinderea serviciilor în comunitate, astfel încât să 

beneficieze cât mai multe persoane.  
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Educația pentru voluntariat 

Profesor învățământ preșcolar, Buth Ileana Cristina 

Școala Gimnazială „Sf. Dumitru”, Măceșu de Sus- Dolj 

 

 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale.  

De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, 

încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale : încredere, solidaritate, toleranță, devenind astfel 

mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Preșcolarii se află în perioada de formare și dezvoltare a personalităţii şi a sistemului propriu de 

valori, de formare a imaginii de sine şi faţă de ceilalţi precum şi a conduitelor şi a modului de viaţă. Ei au 

nevoie de sprijin, de un mediu informativ care să fie alături de ei, pentru a putea trece cu succes de la 

dependenţa din perioada antepreșcolară la autonomia și responsabilităţile școlarilor de mâine. 

Rolul învăţământului preşcolar în pregătirea copilului pentru a face faţă provocărilor de orice tip 

trebuie privit cu încredere şi considerat un pas educaţional necesar, prin care pot fi ameliorate o serie de 

probleme înregistrate pe verticala sistemului: abandon, analfabetism, eşec şcolar, incultură, vandalism, şi/sau 

pe parcursul vieţii: inadaptare socială, imposibilitatea găsirii şi păstrării unui loc de muncă etc. 

Modelarea naturii umane sub imperiul valorilor care formează esenţa spirituală a unei comunităţi 

este fenomenul cel mai adânc si mai constant din întreaga istorie a omenirii. 

Se poate spune că educaţia este orientată la schimbarea pozitivă a fiinţei umane, în conformitate cu 

propriile nevoi de formare şi dezvoltare ale acesteia şi cu demersurile lumii contemporane, în care fiinţa 

umană se produce ca atare. 

Formarea-dezvoltarea fiinţei umane în contextul valorilor lumii contemporane constituie un sistem 

de demersuri şi acţiuni care fac posibilă armonizarea fiinţei umane cu acţiunile şi provocările lumii 

exterioare. 

Problemele lumii contemporane constituie ele însele un sistem de valori, care determină pozitiv 

educaţia contemporană şi se constituie în direcţii prioritare ale educaţiei în societatea contemporană: 

– educaţia ecologică; 

–   educaţia pentru schimbare şi dezvoltare; 

–  educaţia pentru pace şi cooperare; 

–  educația pentru pregătire și distribuire de pachete cu alimente, îmbrăcăminte, sau jucării pentru 

persoane fără venituri; 

–  educația pentru acordarea primului ajutor; 

–  educaţia pentru sănătate. 

    Educaţia presupune schimbare, iar schimbarea nu poate exista fără educaţie. 

Introducerea voluntariatului în instituţiile preşcolare răspunde exigenţelor de asigurare a eficienţei 

procesului educaţional, devenind un suport temeinic pentru educator în realizarea educaţiei copiilor în 

centrele de activitate. Strategia prin care este valorificat un nou tip de parteneriat la nivel de educator-

voluntar motivează tinerii pentru alegerea unei cariere profesionale în domeniul învăţământului. 

Confruntându-se cu diverse situaţii şi probleme, voluntariatul devine un mijloc eficient de învăţare, iar 

voluntarii dobândesc implicit capacităţi, cunoştinţe şi atitudini noi, în sens de noi competenţe.  

În potenţialul voluntarului este valorificată ca oportunitate individuală de dezvoltare învăţarea pe tot 

parcursul vieţii, formarea de competenţe transferabile pe piaţa muncii, cultivarea competenţelor sociale de 

tipul încrederii, toleranţei, stimei de sine, respectului pentru diversitate etc., contribuind la dezvoltarea 

competenţelor sociale. 
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EDUCAȚIA ANTREPRENORIALĂ DESCHIDERE CĂTRE VIITOR 

Achim Nicoleta Ionica 

Corobco Geanina 

 Școala Gimnazială Nr. 135, Sector 5, Bucureşti 

 

 

        A dărui copilul educaţie financiară este un lucru la fel de important ca a avea grijă de sănătatea lui. 

Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale  pregătesc copilul pentru experienţele pe care le va întȃlni atunci cȃnd 

va deveni adult. 

      Educaţia financiară a copiilor nu se referă doar la bani, ci are legătură pregătirea pentru formarea 

convingerilor şi valorilor pentru viaţă. Ȋn Europa, Romȃnia ocupă ultimul loc la alfabetizare financiară. Acest 

lucru se oglindeşte în viaţa îngreunată  de datorii şi rate, dar şi de opţiuni financiare neinspirate. 

 Educaţia financiară reprezintă creşterea  coeficientului  de inteligenţă financiară, adică să dăruim 

copilului un ajutor prin care să îşi dezvolte libertatea financiară pentru a-şi administra finanţele iscusit, chiar 

dacă este vorba de valori mici sau mari. 

        Studierea educaţiei antreprenoriale nu înseamnă că toţi copiii vor deveni antreprenori, însă 

îndemȃnarea antreprenorială le va fi utilă în orice ar face. Inteligenţa antreprenorială se poate demonstra şi 

prin proiecte antreprenoriale şi prin proiecte de freelancing sau prin proiecte de antreprenoriat: în interiorul 

unei instituţii are nevoie de abilitatea de a găsi soluţii pentru un proiect de management. Este un mod de 

educaţie care ne pregăteşte copiii să descopere soluţii indiferent de situaţia economic. Școala nu îi pregăteşte 

pentru acest lucru. Le oferă informaţiile, dar nu face legătura între ele.   

         Trebuie organizate activităţi precum tȃrgurile de vȃnzare în care copiii trebuie să aibă un rol în 

vȃnzarea diferitelor obiecte sau la diferite ore se poate organiza, sub formă de joc  o activitate de vȃnzare, în 

care copiii pot încerca şi explora orice şi rolul de vȃnzător, dar şi cel de cumpărător. Analiza realizată după 

această activitate rezultă faptul că toţi copiii sunt foarte încȃntaţi, îşi descoperă abilitatea de bun vȃnzător, 

dar şi de negociator. 

         Importanţa principală a cursurilor de educaţie antreprenorială este ceea de a-l face pe copil să 

înţeleagă că poate face ceea ce îi face plăcere. Cȃştigul pe termen lung este acela de a-l face pe copil să se 

descopere, să capete încerdere în propriile forţe, să fie mȃndru de ceea ce a realizat. Astfel de experienţe se 

vor fixa în temelia fiinţei lui şi îl vor urma în viaţă.  

         Familia este prima care îl familiarizează cu noţiunea de bani şi importanţa acestora. Această sursă 

îi ajută să-şi administreze singuri puşculiţa indifferent dacă suma este mare sau mică. Vȃrsta de 7 – 12 ani 

reprezintă vȃrsta la care tot ce intră în viaţa lor se transformă în valoricare îi vor folosi toată viaţa.  

        Există cȃteva lucruri necesare care merită susţinute la copii pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial: 

- să fie lăsaţi să ia decizii singuri, iar acestea să fie respectate; 

- să fie lăsaţi să-şi asume responsabilitatea deciziilor luate; 

- să fim alături de ei în a învăţa din greşeli; 

- să fie învăţaţi să lucreze în echipă; 

- să fie învăţaţi să economisească sănătos şi stabilirea unui obiectiv îi poate ajuta mereu; 

- să dezvolte de la vȃrste mici proiecte antreprenoriale care să le organizeze de la proiectare, 

organizare, realizare. Aşa va experimenta în mod direct şi îşi va însuşi relaţia dintre muncă şi bani. 
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Rolul voluntariatului in dezvoltarea personalitații elevilor 

                                                                                        Prof.Consilier școlar Cîrloanță Gabriela -Nicoleta 

                                                                                          Șc.Gim.,,George Voevidca’’C-lung Moldovenesc 

 

       Am început prin a pune întrebări de genul :”Ce înseamna să fi voluntar? Ce acţiuni de voluntariat 

cunoasteţi? Pot fi astfel de acțiuni educative?”. Am fost plăcut surprinsă să aflu că elevii ştiu ce înseamnă să 

fi voluntar, iar unii dintre ei chiar participaseră la  acţiuni importante de voluntariat. 

       Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

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  care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv, in lumea în 

mijlocul căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul fiecare 

dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem .Putem să dăruim deopotrivă 

lucruri ,materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu 

persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. Voluntariatul nu impune o 

anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta 

maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și 

voință. 

 Pentru inscurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul constientizării 

necesitătii efectuării acestui tip de activităti și desigur și prezentarea unor modalităti concrete de realizare a 

acestor activităti, individual dar și în grupuri organizate. Este necesară activarea 

sentimentului de empatie fată de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a copiilor incă din grădinită să se 

implice în activităti destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. Un alt beneficiu adus de activitățile de 

voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un confort psihic oricărui individ care hotărăște să 

depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului.  

Totodată , în urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar 

pentru asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății.  

Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. 

Astfel, în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

• Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează 

să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. 

Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile 

următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională 

cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

• Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților de 

voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc la 

o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă de a 

explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane 

care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 
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• Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de valoare 

societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, abilitățile 

de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

• Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, 

orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități 

diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța 

multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

• Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de 

conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective 

prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. 

Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, 

gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin 

intermediul voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea 

comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

     Ținând cont de cele menționate supra, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și 

diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean 

activ. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și 

înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi 

voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 
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EDUCAȚIA CIVICĂ-ESENȚIALĂ PENTRU ELEVI ȘI SOCIETATE 
Prof. CIUPITU-ALDEA SIMONA 

Colegiul Tehnic Danubiana Roman, Neamț 

 
Educaţia în perspectiva deschiderii către valori multiple reprezintă un demers pe deplin justificat, 

întrucât vizează mai buna inserţie a individului într-o lume spirituală polimorfă şi dinamică. Acest demers 

formativ vine în întâmpinarea atât a dezideratelor individualităţii, prin valorizarea unor trăsături particulare, 

unice, ce merită a fi recunoscute sau amplificate, cât şi în profitul societăţii, asigurându-i un anumit grad de 

coerenţă, solidaritate şi funcţionalitate. Solidaritatea comunitară este potenţată prin felul cum se gestionează 

reproducerea marilor simboluri în interiorul spaţiului cultural respectiv, dar şi prin modul cum este reglată 

deschiderea spre alte formaţiuni socio-culturale. O cultură este mare nu numai prin ea însăşi, prin propriile 

mecanisme autoreproductive sau autocontemplative, ci şi prin "metabolismul" creşterii şi transformării ei, prin 

felul în care permite deschideri spre reverberaţii din exterior. Se concretizează cu acest prilej o dinamică 

specifică dintre închidere şi deschidere, o relaţie pulsatorie care generează sporirea culturală. Acest raport 

dintre general şi particular, dintre continuu şi discontinuu, dintre asumare şi negare trebuie actualizat, într-un 

mod specific, şi la nivel şcolar. Experimentarea diferenţei trebuie să înceapă încă de pe băncile şcolii şi va 

continua întreaga viaţă. 

Educaţia civică în învăţământ reprezintă o prioritate, în încercarea de modelare a personalităţii elevului 

în spiritul valorilor şi principiilor democratice care guvernează demersul societăţii. Această disciplină predată 

în şcoli deţine o contribuţie majoră în procesul de înţelegere şi însuşire a practicilor care fundamentează 

comunitatea şi întregul sistem în care trăim. 

Educaţia civică ajută la implementarea unor cunoştinţe necesare unui civiccetăţean ce trebuie să-şi 

cunoască deopotrivă drepturile şi îndatoririle. Demersul educativ, în acest sens, cultivă elevului o conduită 

conformă cu normele şi etica socială, în vederea aplicării şi respectării acestora; dezvoltă sentimentul 

responsabilităţii faţă de sine şi comunitate, precum şi ataşamentul, dragostea sau spiritul de sacrificiu faţă de 

semeni şi patrie. În plus, procesul de educare civică aduce la cunoştinţa tânărului copil o serie de reguli (de 

circulaţie, norme de prevenire a incendiilor, norme de comportament în cadrul insituţiilor publice etc.) şi 

probleme cu care se confruntă societatea, pentru a-l determina să înţeleagă realitatea în care îşi duce existenţa 

şi a-i facilita integrarea şi adaptarea la formele şi valorile vieţii cetăţeneşti. 

Procesul educaţiei moral-civice vizează, de altfel, dobândirea de către elev a unor deprinderi şi 

atitudini la baza cărora se află importante valori morale, precum respectul, politeţea, corectitudinea, decenţa 

etc. Este deosebit de important ca acesta să înţeleagă că este o parte integratoare a societăţii, fapt pentru care 

trebuie să se supună normelor acesteia şi, ma mult, să le promoveze în rândul celorlaţi membri. În mod evident 

această disciplină este în măsură a consolida în conştiinţa elevului o cunoaştere temeinică a paremetrilor de 

acţiune în activitatea şcolară, în mediul înconjurător, în familie sau în oricare alt mediu socio-cultural. Este 

necesar ca acesta să-şi creeze o atitudine de dezaprobare faţă de orice abatere de la normele disciplinei sociale 

şi faţă de orice tendinţă de manifestare a unor comportamente negative, izvorâte din laşitate, egoism, răutate, 

minciună, ignoranţă etc. În consecinţă, el trebuie să dovedească demnitate, curaj, toleranţă, responsabilitate şi 

asumare a faptelor săvârşite. 

Aşadar, educaţia civică are un rol deosebit de important în a-l face pe elev să înţeleagă contribuţia pe 

care acesta o are ca membru al societăţii, în calitatea sa de cetăţean informat şi responsabil. Departe de a 

inocula prejudecăţi sau stereotipuri, acest demers educativ încearcă să sprijine dezvoltarea unui spirit creativ 

şi democratic, flexibil şi deschis, capabil de a iniţia ulterior noi strategii de îmbunătăţire a vieţii sociale. 

Obiectivul principal al educaţiei interculturale rezidă în pregătirea persoanelor pentru a percepe, 

accepta, respecta şi a experimenta alteritatea. Scopul îl reprezintă netezirea terenului întâlnirii cu celălalt. A 

face educaţie interculturală presupune ca însuşi procesul educaţional să se realizeze într-un mediu interacţional, 

prin punerea alături, faţă în faţă, a purtătorilor unor expresii culturale diferite. Alteritatea trebuie să devină un 

motiv de bucurie, o ocazie de întărire a sentimentului vieţuirii laolaltă, o dorinţă a unei  împreună simţiri şi 

binevenite conlucrări. Altul este un prilej de descoperire şi conştientizare a realei identităţi. Căci, în căutarea 
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celuilalt, ne descoperim pe noi înşine, ne dăm seama de ceea ce suntem, sperăm, merităm. Frumuseţea 

existenţială ne este dată de celălalt, de miracolul ieşirii din sine, de proiectarea în altul, de iubirea celui apropiat 

- ca şi a celui îndepărtat! 

Topica interculturalităţii a apărut în ultimele decenii, ca răspuns în plan educaţional la fenomenele de 

creştere a interconexiunilor şi a globalizării. Se ştie că multe conflicte, aparent economice, istorice, sociale etc. 

au în subsidiar o componentă culturală. Incomunicabilitatea de ordin spiritual generează şi întreţine celelalte 

stări conflictuale sau de tensiune. Condiţia necesară (nu şi suficientă) pentru detensionarea conflictelor constă 

în găsirea unor piste de comunicare în plan spiritual. Tensiunile şi războaiele iau naştere, mai întâi, în mintea 

noastră. A le preveni sau a le anihila reprezintă şi un exerciţiu mental, de expulzare deliberată a ideilor rele. 

Dispozitivul mental îl predetermină pe cel real, extern. 

În mod sintetic, educaţia interculturală vizează o abordare pedagogică a diferenţelor culturale, strategie 

prin care se iau în consideraţie specificităţile spirituale sau de alt gen (diferenţa de sex, diferenţa socială sau 

economică etc.), evitându-se, pe cât posibil, riscurile ce decurg din schimburile inegale dintre culturi sau, şi 

mai grav, tendinţele de atomizare a culturilor. Abordarea interculturală, se arată într-o lucrare editată de 

Consiliul Europei (Antonio Perotti, 1992), nu este o nouă ştiinţă, nici o nouă disciplină, ci o nouă metodologie 

ce caută să integreze, în interogaţia asupra spaţiului educaţional, datele psihologiei, antropologiei, ştiinţelor 

socialului, politicii, culturii, istoriei. Discursul asupra interculturalului îşi extrage seva din perspectivele 

deschise de conexiunile disciplinare.  

Educaţia interculturală vizează dezvoltarea unei educaţii pentru toţi în spiritul recunoaşterii 

diferenţelor ce există în interiorul aceleaşi societăţi şi se referă mai puţin (sau deloc) la realizarea unei educaţii 

pentru culturi diferite, ceea ce ar presupune staticism şi o izolare a grupurilor culturale. Educaţia interculturală 

privilegiază interacţiunea şi dialogul, curajul de a ieşi din sine şi dorinţa de proiecţie în celălalt. O educaţie 

concepută în perspectiva interculturală va resemnifica relaţiile dintre şcoală şi alte spaţii educative; ea va 

deborda zidurile şcolii, prelungindu-se şi insinuându-se în activităţile informale, în viaţa de zi cu zi. Cum 

multiculturalul nu se regăseşte doar în perimetrul şcolii (adesea acesta este dincolo sau după şcoală), trebuie 

să ne pregătim în prealabil pentru a-l întâmpina şi valoriza. Sub marca acestei preocupări teoretice se studiază 

adesea interacţiuni interculturale destul de scurte ca durată, ce pot merge de la turism sau sejur de studii în 

străinătate, la negocierea diplomatică sau comercială sau la cooperarea în problemele dezvoltării. Cum 

comunicăm în situaţiile culturale în care referenţii culturali nu sunt aceiaşi? Ce importanţă are comunicarea 

non-verbală sau relaţia de proximitate? Cum se manifestă «şocul cultural», «şocul reintegrării» şi învăţarea 

convenţiilor culturale? Studiile în acest domeniu pornesc de la o premisă oarecum paradoxală: o regulă de 

primă importanţă pentru o comunicare interculturală eficace este, întâi de toate, de a cunoaşte convenţiile 

propriei culturi.  

Un element cultural nu are niciodată un sens unic, izolat, ci se înscrie într-o evoluţie, o istorie, o tradiţie 

şi desemnează realitatea unei experienţe concrete a vieţii. Transmiterea acestui sens elevilor este un exerciţiu 

dificil, interdisciplinar ce imprimă acţiunii educative o dimensiune eminamente culturală. Acest sens conduce 

la sublinierea faptului că cultura este un fapt viu, o realitate ce devine sub influenţa unor determinări 

identificabile, obiective şi subiective. 

Şcoala trebuie să-şi propună să realizeze un proces de integrare prin preluarea preachiziţiilor culturale 

pe care le posedă elevii. Integrarea presupune nu numai o aducere a elevilor la cultura clasei, şcolii, comunităţii, 

cât şi o integrare a experienţei culturale a celui ce vine în experienţa comună a clasei în care elevul respectiv 

se va insera. Se pare că este nevoie ca clasa să se remodeleze în consens cu noul venit, simultan cu adaptarea 

acestuia la specificul grupului şcolar. Atunci când se cunoaşte că va veni cineva nou în clasă, profesorul ar 

putea pregăti elevii în legătură cu ambientul cultural al acestuia (din ce regiune vine, care sunt trăsăturile limbii, 

religiei, culturii lui etc.). Iată câteva atitudini care pot facilita o bună primire: 

- noul venit trebuie să resimtă sentimentul că a fost aşteptat; 

- e necesară o atitudine de curtoazie, prin vorbe şi fapte, a "gazdelor", în vederea unei integrări optime în noul 

colectiv; 
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- profesorul va crea momente de comuniune între elevi, astfel încât aceştia să împărtăşească sentimente şi 

experienţe; munca în echipe este o strategie demnă de a fi reţinută; 

- elevul nou venit are nevoie să fie recunoscut; ca atare, el va primi sarcini didactice ca şi ceilalţi elevi; 

- noul elev va fi introdus progresiv în normele regulamentului de funcţionare internă a şcolii sau a clasei. 

Problema comunicării interculturale în învăţământ conduce în mod firesc la soluţionarea unor 

probleme cum ar fi: cum percepe profesorul diferenţa culturală, cum îşi adaptează stilul comunicativ la profilul 

cultural al elevului, care sunt pericolele folosirii unor stereotipuri de categorisire a alterităţii în educaţie, ce 

posibilităţi are profesorul de a înţelege şi a valorifica potenţialurile culturale diferite ale elevilor, care este 

aportul profesorului, elevilor, părinţilor la dezamorsarea unor neînţelegeri interculturale etc. 

Abordarea interculturală în educaţie constituie o nouă manieră de concepere şi implementare a 

curriculumurilor şcolare şi o nouă atitudine relaţională între profesori, elevi, părinţi. Perspectiva interculturală 

deschide noi piste de manifestare a diversităţii şi deferenţelor. Poziţionarea interculturală nu se reduce la o 

prezentare cumulativă a unor cunoştinţe despre valorile altora, ci înseamnă cultivarea unor atitudini de respect 

şi de deschidere faţă de diversitate. Această atitudine se naşte printr-o permanentă comunicare cu alţii şi printr-

o decentrare atentă şi optimă faţă de propriile norme culturale. Nu trebuie idealizată această întâlnire. Sunt 

multe situaţii în care aceste contacte pot genera tensiuni, situaţii problematice. Dacă şcoala nu-şi va adapta 

opţiunile integrative, exploatând numai valorile macro-colectivităţii şi ocultând valorile individului care se 

inserează în clasă (avem în vedere pe un nou venit, de pildă), atunci ea practică un asimilaţionism mascat, 

păgubitor pentru ambele instanţe. 
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                        Voluntariatul și dezvoltarea identității vocaționale 
                                                                                       Mititean Oana 

  Liceul Teoretic “Samuil Micu”- 

                                    Sărmașu, Jud. Mures 

 

              “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”. 

              În țară la noi activitatea de voluntariat a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimele decenii. 

Istoric vorbind, această activitate a cunoscut o dezvoltare rapidă începând cu a doua jumătate a 

secolului al XIX- lea. Nu trebuie uitate faptele și sacrificiile voluntarilor din timpul celor două 

conflagrații mondiale, dar și pe timp de pace. 

             În ultimul timp, voluntariatul a urmarit o dezvoltare rapidă de la nivel local, până la nivel 

național și chiar internațional. Domeniile sunt extrem de diferite, asistență socială, protejarea 

mediului înconjurător și până la acordarea de prim ajutor în caz de calamități naturale. De aceea 

tocmai diversitatea domeniilor în care se pot desfășura acțiuni de voluntariat, trebuie să constituie 

un punct de atracție pentru tânăra generație deoarece aici își pot identifica interesele și identitatea 

vocațională.  

             Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe 

noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită 

în școală. Este cunoscut faptul că activitatea de voluntariat este un element însemnat în dezvoltarea 

educației și a formării profesionale. În cele mai avansate sisteme de educație din lume este 

încurajată încă de la vârste fragede participarea copiilor la aceste activități care presupun 

responsabilitate, comunicare, socializare și mai ales familiarizarea cu realitățile societății 

contemporane, ale mediului înconjurător. Implicarea tineretului în astfel de activități duce la 

cristalizarea intereselor vocaționale ale tinerei generații, care se familiarizează cu diferite domenii 

de activitate.  

            Copilul între 3 și 10 ani se identifică în planul intereselor vocaționale cu diverse persoane 

din mediul familial sau cel școlar. El imită comportamentul acestor persoane apropiate în cadrul 

jocurilor pe care le practică. Spre exemplu se joacă de-a “doctorul” sau “polițistul” și are multe 

informații legate de atribuțiile acestora. Totuși, la această  

                                                                1 

vârstă el nu este încă pregătit să ia o decizie privind viitoarea carieră. 

                Pe măsură ce se apropie de sfârșitul ciclului primar, interesele elevului devin tot mai 

diferențiate. Elevul învață și începe să-și înțeleagă propriile aptitudini, preferințe și valori. Între 11 

și 17 ani urmează o perioadă a tatonărilor. În timpul gimnaziului elevii încep să-și dezvolte un 

comportament explorator. Își explorează propriile interese, experimentează mai multe tipuri de 

activități și înțelege necesitatea de a lua în considerare balanța interese – aptitudini în exprimarea 

unui viitor parcurs educațional și profesional. 
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                 Cristalizarea identității vocaționale are loc între 18 ți 25 de ani, perioda realismului, când 

tânărul are o viziune de ansamblu asupra factorilor care cre influențează traseul educațional și 

profesional, ceea ce determină luarea unor decizii pragmatice. Până la urmă alegerea profesiei, 

reflectă imaginea de sine a fiecărui individ. Cei care au o imagine bună de sine vor alege până la 

urmă școli mai bune, profesii mai complexe, care să le ofere o multitudine de posibilități în carieră. 

Iată de ce participarea la activități complexe de voluntariat oferă elemente importante ale orientării 

vocaționale și contribuie la dezvoltarea imaginii de sine. Prin participarea la aceste activități de 

explorare a diverse domenii de activitate îmbunătățește imaginea de sine a fiecărui individ, care 

până la urmă 

conduc la o mai bună autocunoaștere și o orientare pozitivă asupra caracteristicilor personale. 

Participând la aceste activități, în final înveți să-ți promovezi ideile personale și să muncești pentru 

realizarea.lor 

                 În concluzie voluntariatul poate fi o sursă de experiență și dezvoltare atât profesională cât 

și personală pentru tânăra generație. 
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CUM MĂ DEZVOLT PRIN VOLUNTARIAT 

GHENEA IONELA ALINA 

 Şcoala Gimnazială Produleşti, Produleşti, Dâmboviţa 

STAN NICOLETA LAURA 

 Şcoala Gimnazială Iancu Văcărescu, Văcăreşti, Dâmboviţa 

 ,,VOLUNTARII sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care reflectă compasiune, grijă 

nemăsurată, răbdare, voinţă şi dragoste adevărată pentru OM, COMUNITATE, NATURĂ” 

                                       (Erma Bombeck) 

  

 Lumea actuală este într-o continuă transformare, frământările vieții de zi cu zi, precum și continua 

schimbare și dezvoltare socială, ne obligă la căutarea de noi modalități de abordare a educației copilului. 

Profesia de învăţător implică o serie de responsabilităţi, roluri, calităţi, competenţe, care o fac să se 

distingă de multe alte profesii al căror „obiect” al muncii este omul. 

Dintre multitudinea de roluri ale unui învăţător se pot enumera: 

➢ expert al actului predare-învăţare 

➢ agent motivator 

➢ creatorul situaţiilor de învăţare cât mai favorabile pentru atingerea obiectivelor pedagogice  

➢ lider 

➢ consilier 

➢ model  

➢ manager 

Atunci când scrii sau vorbeşti despre oameni şi omenie, bun simţ, prietenie, despre iubire, despre 

dragostea de meserie, de copii, de oameni, sufletul este inundat de o bucurie imensă. Helen Keller are 

dreptate când spune că „Cele mai frumoase lucruri din lume, nu pot fi văzute sau atinse, ele se simt doar cu 

inima.” Este minunat să fii mereu prezent printre oameni cu inima şi sufletul, să ajuţi necondiţionat acolo 

unde este nevoie! Energia vine din suflet şi sufletele copiilor au multă energie de dăruit.  

De aceea, învăţătorul le educă elevilor spiritul de voluntari în diverse acţiuni, explicându-le 

importanţa şi necesitatea voluntariatului. 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfasurată de persoane fizice, denumite voluntari, în 

cadrul unor raporturi juridice, altele decat raportul juridic de muncă si raportul juridic civil de prestare a unei 

activităţi remunerate. (Legea voluntariatului- Legea nr. 195/2001). 

Voluntariatul este o activitate de interes public care se desfasoară din proprie  initiativă de orice 

persoană fizică şi se derulează în folosul altora fără a primi o contraprestatie materială.  Îsi face simţită 

prezenţa în domenii cum sunt: asistenţa şi serviciile  sociale, protecţia drepturilor omului,  medico-sanitar, 

cultural, artistic,  educativ, de învatamânt stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a 

mediului, social si comunitar. ( Legea Voluntariatului 2006). 

La nivelul şcolii noastre au fost organizate acțiuni de caritate, cu scopul de a colecta fonduri și ajutoare 

materiale pentru familiile defavorizate și pentru anumite situații critice, privind sănătatea unor copii. 

Permanent, părinții care au înţeles necesitatea acestei acţiuni, sau implicat active atât ei cât şi elevii. 
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Care sunt beneficiile voluntariatului? 

➢ te conectează cu ceilalți 

➢ îți sporește abilitățile de relaționare 

➢ poate fi un exemplu în familie 

➢ este util pentru corp și minte 

➢ poate fi și distractive 

Activităţi de voluntariat desfăşurate la nivelul şcolii: 

“Confecţionează, vinde şi donează!” această  activitate s-a organizat în luna decembrie, la nivelul 

ciclului primar. Fiecare învăţător a organizat cu părinţii şi elevii clasei o activitatea în care au confecţionat 

diverse podoabe, obiecte cu specific de Crăciun. Materialele confecţionate au fost vândute parinţilor elevilor 

şcolii în cadrul unei expoziţii cu vânzare. Banii obţinuţi au fost donaţi unor familii nevoiaşe din comună. 

      

 

“ Mediul inconjurator are nevoie de noi!” 

Uneori, prin simplul fapt că stăm indiferenţi, îl degradăm. Nu contează cine suntem! Natura, ne cheamă 

la o colaborare de pe urma căreia vom beneficia mai ales noi, oamenii. Această activitate s a desfăşurat cu 

elevii claselor primare. Toţi elevii, mici şi mari, au contribuit la curăţarea şi înfrumuseţarea parcului 

communal, a Primariei, a Dispensarului, a Bibliotecii. Au plantat copaci şi flori, au curăţat florile, le-au udat, 

au strâns gunoaiele, au vosit obiecte existente în aceste spaţii care erau degradate. 
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Membrii comunităţii au admirat şi apreciat activitatea elevilor de voluntariat şi le-au mulţumit acestora 

oferindu-le o excursie în natură, la Runcu, o localitate rurală unde poţi petrece momente de neuitat. 

    Natura ne dă zilnic cel mai frumos exemplu  de a trăi ! 

 

    

Aşadar, este o onoare să fii voluntar în comunitatea unde trăieşti alături de alţi voluntari inimoşi, care au 

ceva de dăruit. Este foarte important să-ţi pese de cei din jur. Atunci când  dăruieşti iubire, primeşti iubire. 

Ideea de voluntariat este privită, pe de o parte, ca activitate extraşcolară ,o activitate care contribuie la 

ocuparea timpului liber dar şi a formării elevului/ adoles-centului ca persoană, şi pe de altă parte, 

voluntariatul este privit ca acumulare de experienţă de muncă, factor de responsabilitate şi maturitate. 

Despre voluntariat nu putem să afirmăm decât că, acesta reprezintă hrana pentru suflet şi cele mai 

câştigate persoane sunt cele care ştiu să dăruiască necondiţionat şi ştiu să aducă bucurie în sufletul alora care 

au fost vitregiţi de ... soartă. 

Pe viitor, vom acorda o importanță deosebită implicării elevilor 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. 

A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui, sunt unele dinsarcinile 

de seamă ale ... CADRELOR DIDACTICE. 
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ROLUL VOLUNTARIATULUI ÎN  

DESFĂȘURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

Suditu Alina Elena  

Școala gimnazială nr.11”St.O.Iosif” Brașov 

  

         De ce voluntariat în educaţie? – o întrebare care îşi găseşte răspunsul în chiar definirea conceptului: ca 

acţiune cu motivaţie intrinsecă şi fără aşteptări de recompensă, de a veni în sprijinul celui care se află într-o 

situaţie de criză, o situaţie-problemă. În domeniul educaţiei pot fi identificate anumite crize, limite şi blocaje 

care intervin (generate de probleme economice sau de ordin social ce apar de-a lungul timpului) în vastul 

proces instructiv-educativ din şcoli şi care, în mod implicit, au rezonanţă în viaţa socială şi profesională a 

comunităţii de mai tȃrziu. Rata mare a absenteismului şi abandonului şcolar, situaţii materiale precare şi 

imposibilitatea familiei de a susţine pregătirea educaţională a copilului, lipsa unor condiţii şi dotări materiale 

şi tehnice moderne în unităţile şcolare, lipsa de informare şi consilire parentală, posibilităţi limitate ale 

comunităţilor locale de a spijini actul educaţional, de a stimula şi recompensa eforturile celor implicaţi, etc – 

sunt doar cȃteva exemple de factori/probleme care frȃnează succesul în educaţie.  

          Prin voluntariat te asiguri personal că lumea se așază pe un făgaș mai bun dar investești și în tine, 

deoarece atunci când ești voluntar acumulezi o serie de competențe care te ajută atât în relația cu cei din jurul 

tău, dar şi la facultate sau la locul de muncă. În toată lumea sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor: 

sunt forțați să muncească, nu au acces la educație, sunt exploatați, nu au adăpost sau nu au ce mânca. Resursele 

autorităților și organizațiilor neguvernamentale sunt limitate atât din punct de vedere financiar cât și în ceea ce 

privește personalul. Și aici intervin voluntarii. Ei sunt cei care fac o anumită activitate pentru că așa își doresc, 

în folosul altcuiva, fără a primi bani. Voluntarii sunt indispensabili într-o organizație neguvernamentală. 

La eliberare voluntarii contribuie la lupta pentru combatarea traficului de persoane. 

          Odată identificate aceste situaţii-problemă, putem contura şi formula şi ţintele pe care voluntariatul şi le 

propune: susţinerea egalităţii şanselor educaţionale a tuturor copiilor, sprijin în educarea şi consilierea familiei, 

dezvoltarea instituţională a unităţilor furnizoare de educaţie, susţinerea educaţiei pe tot parcursul vieţii pentru 

o dezvoltare integrală a personalităţii individului, promovarea şi susţinerea educaţiei de tip incluziv ş.a. Pentru 

a soluţiona problemele la care se raportează şi a-şi realiza scopurile fixate, voluntariatul trebuie să funcţioneze 

pe mai multe planuri şi să fie exersat de către toţi factorii implicaţi în educaţie, şi anume familie-şcoală-

comunitate. “într-o comunitate, mediul educaţional nu se rezumă la mediul şcolar (...) mediul educaţional 

comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să se coalizeze în procesul de educaţie continuă a cetăţenilor” .  

        Aşadar, cine sunt voluntarii şi cine sunt beneficiarii? Pentru a răspunde nevoilor şi cerinţelor educaţiei şi 

pentru a obţine succesul, acest demers de voluntariat trebuie să realizeze permanent schimbul de roluri astfel 

ca fiecare să îşi asume atȃt rolul de voluntar, cȃt şi pe cel de beneficiar. Familia şi comunitatea îşi vor asuma 

responsabilităţi de susţinere (ca voluntari) a educaţiei din şcoală şi sprijin în soluţionarea şi depăşirea limitelor 

procesului instuctiv-educativ desfăşurat aici (şcoala= beneficiar), şi, invers, şcoala(ca voluntar) trebuie să 

răspundă şi să susţină nevoile societăţii (=beneficiar) de dezvoltare durabilă.În urma unor asemenea 

interacţiuni şi forme de voluntariat exersate pe rȃnd de actanţii principali din educaţie, rezultatele nu pot fi 

altele decȃt de un real cȃştig pentru toate părţile implicate.   Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe 

din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) şi este complementată apoi de demersul educativ formal 

din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi exersată 

ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul responsabil, capabil de acţiune şi schimbare.  

https://www.eliberare.com/voluntari/
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          În primul rȃnd subliniem, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul educaţional al 

copiilor, întrucȃt plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolară a copilului, se asigură baza pe care 

va interveni ulterior şcoala.  S-a demonstrat prin riguroase studii de cercetare că reuşita şcolară a copilului este 

strȃns legată de concepţia asupra educaţiei a părinţilor, aşa cum şi insuccesul copilului, care creşte într-o 

familie ai cărei membri nu au beneficiat de servicii educaţionale şi prin urmare nu acordă interes nici în cazul 

educaţiei copilului. Şi într-un caz şi în altul, şcoala se alfă în obligaţia de a lansa părinţilor invitaţia la cooperare, 

la implicare în educaţie, oferind şanse egale tuturor: o bună informare, o strategie de consiliere a părinţilor 

inactivi iniţial, un program de sprijin alături de fundaţii sau organizaţii non-profit, şedinţe, întȃlniri, ateliere de 

lucru în comun etc., toate acestea pot aduce alături, ca parteneri şi voluntari părinţii. Amintim aici formula 

celor şapte modalităţi de implicare a părinţilor în spaţiul educaţional, elaborată de Joiyse Epstein , între care 

se regăseşte voluntariatul, ca manieră de implicare productivă a familiei în activităţile şcolii. Pornind de la 

premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experienţe educative – iar dacă nu este aşa, şcoala 

şi comunitatea trebuie să intervină ca voluntari în acţiuni de educaţie a părinţilor şi consiliere – , şcoala are, 

apoi, rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, angajarea responsabilă în 

indentificarea problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru soluţionarea acestora. Iar 

cadrele didactice, ca “facilitatori”/ “moderatori”, “ trebuie să manifeste foarte multă receptivitate, îngăduinţă 

şi să ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii” .  

          Aşadar, profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în comunitate 

şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, demararea de proiecte 

educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea locală, implicarea ONG-

urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele practici de sprijin, de voluntariat, elevii/tinerii vor 

realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă activă socială. Ca voluntari pentru obţinerea succesului şcolar, factorii 

sociali de bază – administraţia locală, instituţiile de cultură, ONG-urile, agenţii economici – pot susţine 

eforturile şcolii de dezvoltare prin acţiuni de amenajare/dotări cu materiale, echipamente tehnice moderne, 

extinderi ale spaţiilor şcolare, finanţarea de programe after-school, înfiinţarea unor centre de recreere, cluburi 

de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor copiilor. De asemenea pot fi aplicate programe de finanţare prin atragere 

de fonduri, sponsorizări, prin care să fie promovată educaţia incluzivă, soluţionȃnd o parte din problemele 

identificate la nivelul grupurilor vulnerabile: grupuri dezavantajate din punct de vedere material şi social, copii 

cu nevoi speciale de educaţie, a căror integrare în învăţămȃntul de masă este necesară, şi de multe ori 

condiţionată de prezenţa şi sprijinul permanent al unei persoane specializate în acest domeniu, care să lucreze 

alături de profesorul de la clasă. Pentru a asigura un mediu cu condiţii optime de formare a abilităţilor elevilor 

şi care să răspundă intereselor lor de dezvoltare, este necesară o implicare din partea reprezentanţilor 

comunităţii. De exemplu, învăţarea şi exersarea rolurilor profesionale poate fi realizată în cadrul unor activităţi 

la care să participe şi să impărtăşească impresii specialişti din diverse domenii de activitate: cadre din domeniul 

medical, ingineri, manageri de companii. O astfel de experienţă va fi un punct de referinţă în orientarea 

profesională a elevilor, iar activităţile extraşcolare, şi parteneriatele educaţionale, răspund cu succes acestor 

nevoi 

          La rȃndul lor, elevii/tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze pe 

cont propriu, pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia chiar de la 

vȃrstele şcolarilor mici – problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi de 

voluntariat mai ample, elevii/tinerii sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-un 

spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi respnsabili, să-l 

poată gestiona şi dezvolta. Un exemplu de acţiune voluntară, care dă răspuns, pe de altă parte şi provocărilor 

educaţiei intergeneraţionale, este sprijinul acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a înţelege şi învăţa să 

utitlizeze mijlocele şi tehnologiile moderne de comunicare din prezent. Sunt vizate astfel două grupuri ţintă: 

tinerii, care se implică în probleme actuale ale societăţii şi vȃrstnicii, care sunt reintegraţi în viaţa comunităţii 

moderne. Astfel de exemple pot completate de numeroase alte oportunităţi pe care atȃt şcoala cȃt şi societatea 

trebuie să le promoveze.  
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         Prin toate aspectele pe care le-am pus în discuţie, putem concluziona că posibilităţile de interacţiuni şi 

exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot fi multiple şi variate. Iar dacă aplicăm o abordare pe termen 

lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem observa că, deşi vorbim de voluntariat – acţiune care nu urmăreşte 

un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o şcoală care investeşte voluntari în societate, va beneficia în viitor de 

un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care îi va garanta condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, 

aşa cum, o societate care este partener voluntar în educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi 

capabile de acţiune, de forţă de muncă în raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială. Astfel, avȃnd aceeaşi ţintă  

– şcoala, familia şi comunitatea acţionează, în acelaşi spaţiu de comunicare, “camera comunităţii”6 ,una în 

favoarea celeilalte, exersȃnd şi aplicȃnd practica voluntariatului. Privită din perspectiva educaţiei, practica 

voluntariatului este raportată la interacţiunea factorilor principali ai educaţiei: familia, şcoala, societatea. 

Interdependenţa acestora descrie un exerciţiu de sprijin reciproc, 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 generaţii 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 

comunităţii, 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. 
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Voluntariatul în educație  

OLTEANU ȘTEFANIA-CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA,DOLJ 

 

      Legea nr.339 din 17 iulie 2006 dă următoarea definiție: "Voluntariatul este activitatea de interes public 

desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație 

materială; activitatea de interes public este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile 

sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, 

umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea." În 

epoca modernă, voluntariatul a devenit un element important al tuturor societăților. Celebra declarație a 

Națiunilor Unite “Noi oamenii avem puterea de a schimba lumea”’ s-a transformat în acțiuni concrete ale 

voluntarilor la nivel global.  

      Valoarea voluntariatului este indiscutabilă iar recunoaşterea ei justă în societatea românească devine doar 

o chesiune de timp, mai ales în contextul european extrem de favorabil recunoaşterii valorii voluntariatului 

.Toţi factorii interesaţi de mişcarea de voluntariat din România trebuie să îşi asume responsabilitatea 

recunoaşterii valorii voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de calitate cu precădere în sfera lor de 

activitate şi competenţă. Răspunderea majoră, însă, aparţine organizatorilor activităţii de voluntariat, care au 

datoria să ofere o experienţă de voluntariat de calitate, să coordoneze corect şi eficient implicarea 

voluntarilor şi să evalueze complex impactul activităţilor de voluntariat, pentru a putea aduce argumente 

clare factorilor de decizie care trebuie să susţină dezvoltarea voluntariatului pentru a creşte contribuţia sa la 

dezvoltarea societăţii  noastre. 

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. 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), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru.   

      Voluntariatul este o modalitate incontestabilă de a dezvolta perpetuu ființa umană și de a-i 

educa răbdarea,motivația,voința,oferind posibilități incontestabile de descoperire și autodescoperire. A face 

voluntariat înseamnă a cunoaște oameni noi,a învață să empatizezi cu aceștia,participând,direct sau 

indirect,la îmbunătățirea situației acestora. Chiar dacă par aspecte mărunte,reprezintă factori ineluctabili 

pentru dezvoltarea empatiei,a solidarității și a unei atitudini pozitive față de cei din jur. Ființă umană este una 

socială și simte nevoia să se afirme și să se exprime atât moral,cât și emoțional în raport cu cei cu care 

conviețuiește. Oportunitatea de a fi un sprijin pentru cei care au nevoie facilitează dezvoltarea intelectuală și 

afectiv-atitudinală,fructificând aptitudini și capacități dobândite de-a lungul formării-dezvoltării 

personalității. 

       A face voluntariat echivalează cu a fi capabil să iei inițiativa în rezolvarea unor situații problematice,să 

înveți să îți distribui atenția și prioritățile  atât în ceea ce privește nevoile semenilor,cât și propriile nevoi,fie 

ele educaționale,culturale,intelectuale sau morale. Educația prin voluntariat dezvoltă capacități de 

cooperare,favorizând dezvoltarea unei viziuni distincte asupra oamenilor și a tipologiilor întruchipate de 

aceștia. A învață să te adaptezi într-o societate modernă,în continuă schimbare și transformare,a devenit o 
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provocare a societății contemporane,dar voluntariatul ajută la integrarea socială într-un mod optim,deoarece 

pe lângă faptul că pregătește ființă umană să soluționeze situații enigmatice,o învață pe aceasta să se 

adapteze în conformitate cu cerințele sociale,cerințele personale,dar și cu cerințele membrilor societății 

moderne. 

     Omul este o ființă rațională și complexă,iar a lucra cu acesta este o provocare deloc facilă,care te 

introduce într-o artă infailibilă și anume artă de a descoperi maniera în care au fost modelați oamenii. 

Voluntariatul relevă toate ipostazele existențiale ale umanității,creionând caracterul pragmatic al fiecăreia 

dintre laturile personalității umane. A tolera caractere diferite,a accepta opinia celorlalți,a fi capabil să te 

pliezi pe cerințele celor din jur,a identifica principiile și concepțiile umanității,a analiza și a acționa în funcție 

de aptitudinile și necesitățile tuturor sunt calități primordiale ale unui actor ce joacă în filmul vieții moderne 

dintr-o societate care solicită să fim cameleonici și maleabili. 

        Voluntariatul expune pe scena vieții tipologii umane care,prin nevoile pe care le au și prin 

temperamentele deținute,te ajută să îți descoperi modul de a gândi și a acționa în diverse situații. A învață să 

îți manifești emoțiile și atitudinile concretizate în ajutor și sprijin moral te dezvoltă ca om,te ajută să percepi 

lumea din jurul tău într-o varianta inedită,te ajută să te remarci prin modestie,elegantă și decentă.       A face 

voluntariat este o modalitatea de a participa activ la propria formare și de a susține prin practică două 

concepte principale ale didacticii moderne,anume educația permanentă și autoeducația.     Voluntariatul este 

o cale de a atinge idealul educațional,modelul dezirabil de personalitate umană al societății contemporane 

trebuind să dețină și deprinderi morale,capacități culturale și empatice. 

 

Material bibliogafic: 

http://www.gal-vulcan.ro/pictures/activitate7/Despre%20voluntariat%20si%20rolul%20voluntariatului.pdf 

https://iteach.ro/experientedidactice/importanta-activitatii-de-voluntariat-pentru-educatie  

 

 

http://www.gal-vulcan.ro/pictures/activitate7/Despre%20voluntariat%20si%20rolul%20voluntariatului.pdf
https://iteach.ro/experientedidactice/importanta-activitatii-de-voluntariat-pentru-educatie
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Voluntariatul, între pasiune și carieră 

Prof. Badiu Oana – Claudia 

Colegiul Național „Decebal” Deva 

 

Ce înseamnă să fii voluntar? Ce responsabilități implică, cum ajutându-i pe alții te ajuți și pe tine, ca voluntar, 

în plan social, dar și personal și cum plecând de la o pasiune îți poți descoperi drumul spre o carieră de succes 

într-un anumit domeniu, reprezintă câteva dintre lucrurile pe care un viitor voluntar le poate avea în minte 

atunci când pornește pe acest drum. 

Voluntariatul dezvoltă abilități sociale și de relaționare. Activitățile de voluntariat îți permit să cunoști mai 

multă lume, să îți faci noi cunoștințe sau chiar prieteni buni. Ele dezvoltă abilități sociale, prin contactul cu 

persoane cu interese comune sau din cadrul aceleiași comunități. Activitățile desfășurate împreună cu aceste 

persoane vor fi cu siguranță utile, dar și pot fi în același timp interesante sau amuzante. 

Voluntariatul îți va permite să te dezvolți în plan fizic și mental. În plan fizic pentru că desfășori o anumită 

activitate fizică, într-o lume în care destul de multe persoane devin supraponderale pentru că sunt predispuse 

la sedentarism. În plan mental pentru că atunci când îi ajutăm pe ceilalți ne simțim bine și suntem bucuroși că 

am realizat ceva util. Acest sentiment de împlinire ajută și în plan personal, în lupta împotriva stresului, 

depresiei sau anxietății. Ca urmare, este posibil ca acest lucru să aibă ca efect o viziune pozitivă asupra vieții 

personale. 

Voluntariatul poate să îți deschidă drumul spre o carieră în domeniul respectiv. În primul rând activitățile de 

voluntariat îți oferă posibilitatea de a exersa abilități importante din punct de vedere profesional, cum sunt: 

comunicarea, munca în echipă, rezolvarea problemelor sau a sarcinilor, organizarea, punctualitatea. Pornind 

de la o atitudine pozitivă, dorința de a ajuta și pasiune pentru activitatea respectivă, un voluntar va ajunge să 

fie eficient în domeniul respectiv, chiar profesionist, prin dezvoltarea sau dobândirea unor abilități. 

Voluntariatul oferă o șansă în plus de a face ce te pasionează, iar ceea ce era înainte doar un hobby poate fi o 

modalitate de a da ceva înapoi celorlalți, societății. A face o activitate voluntară interesantă poate fi relaxant 

atât pentru că pentru că este o modalitate de a evada din rutina zilnică, cât și pentru că vei fi mai aproape de 

acele activități care le atrag. 

Fie că este vorba despre activități de voluntariat desfășurate alături de Crucea Roșie, SMURD, pompieri, 

programe educaționale în centrele de plasament, centrele pentru persoane vârsnice, activități realizate 

împreună cu persoane cu dizabilități, ajutarea celor fără adăpost sau voluntariat pentru natură, o persoană care 

se implică în aceste activități se va simți în primul rând împlinită personal, alături de recunoașterea pe care o 

va primi din partea celor din jur, deși acest lucru nu a fost cu siguranță scopul inițial.  

Pentru elevii de liceu implicarea într-o activitate de voluntariat le oferă perspective noi legate de multe aspecte, 

de la organizarea eficientă a timpului personal, posibilitatea de a urmări profesioniști  într-un anumit domeniu, 

implicarea în rezolvarea unei probleme a comunității, precum și consolidarea sentimentului de apartenență la 

acea comunitate. Chiar și atunci când nu desfășoară aceste activități de voluntariat, asemenea persoane vor 

continua să aibă un comportament pozitiv, să fie implicate și să ia atitudine atunci când se întâmplă ceva.   

Pe de altă parte, participarea la o anumită activitate de voluntariat sau chiar la mai multe activități, modul de 

implicare, participarea activă și eficientă au început să fie recunoscute și apreciate și în România, atât în mediul 

academic, cât și pe piața muncii. 

În concluzie, voluntariatul este o alegere foarte bună pentru orice persoană, fie că este vorba despre o persoană 

tânără, în căutarea propriului drum, fie că este vorba despre cei care au deja o carieră dar vor să își valorifice 

pasiunile și abilitățile, oferindu-le celor care au nevoie de ajutor, alături de propriul timp liber. 
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Ajutând, vei dăinui! 

Prof.Horvat Oana Gabriela 

Şcoala Gimnazială,,Petre Carp,,Tufeşti  -  Brăila 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale 

ramânând o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se 

întâmplă în jurul nostru. 

                Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să închei 

relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. Am inițiat câteva activități 

sociale și educative, la care am participat împreună cu un grup de elevi entuziaști din școala gimnazială, care 

s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii cu dizabilități si pe batrânii din localitate.. Prima întâlnire a 

avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii au fost reticenți, chiar puțin speriați și 

emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu aceștia prin atitudine, fiind 

deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final comunicând prin gesturi 

adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, activitățile s-au desfășurat din 

ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu dizabilități s-au bucurat de 

prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe semenii lor 

lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. Pentru batrânii vizitaţi, elevii s au 

mobilizat daruint acestora alimente.Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi 

practicată și sprijinită de copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii 

libere.Trebuie mereu să încercăm să ne bucurăm mai mult de ceea ce avem , să privim cu alţi ochi lumea. 

Copii,ca şi batrânii, sunt nevinovaţi, ne oferă modele de viaţă, oferă necondiţionat iubire şi merită trataţi cu 

respect. În acest sens, acţiunile de voluntariat pot ajuta foarte mult. Aceste acte de voluntariat îi ajută pe 

oameni să simtă că fac o diferenţă , că au puterea să schimbe lucrurile în bine,îţi dă posibilitatea să schimbi 

vieţile oamenilor , în bine, și mai ales pe copii care sunt atât de ușor de modelat. Un alt beneficiu adus de 

voluntariatul este legat de confortul psihic adus, deoarece iti crește increderea in propria persoana si vei 

dezvolta sentimentul de apartenență la un grup.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! 

                    

                  Noi, ca profesorii avem rolul de a forma copiilor gustul pentru activităţi care să îi facă să se simtă 

bine din punct de vedere sufletesc , să îi îmogățească sufletește, şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. 

Puţini oameni mai ştiu să ofere bunătate celor din jur. 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 
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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. Pentru a avea o viaţă frumoasă trebuie să porţi în 

suflet câteva valori: iubirea, respectul, credinţa, bunătatea.Fără ele nu există nimic.  

               Spiritul civic şi încrederea că orice om poate aduce o schimbare 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. 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. Valoarea voluntariatului 

este, indiscutabilă, iar recunoaşterea ei justă în societatea românească devine doar  o chesiune de timp, mai 

ales în contextul european extrem de favorabil recunoaşterii valorii voluntariatului .Toţi factorii interesaţi de 

mişcarea de voluntariat din România trebuie să îşi asume responsabilitatea recunoaşterii valorii 

voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de calitate cu precădere în sfera lor de activitate şi competenţă. 

Răspunderea majoră, însă, aparţine organizatorilor activităţii de voluntariat, care au datoria să ofere o 

experienţă de voluntariat de calitate, să coordoneze corect şi eficient implicarea voluntarilor şi să evalueze 

complex impactul activităţilor de voluntariat, pentru a putea aduce argumente clare factorilor de decizie care 

trebuie să susţină dezvoltarea voluntariatului pentru a creşte contribuţia sa la dezvoltarea societăţii noastre 

                În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în 

societatea românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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EDUCAȚIE  PENTRU  VOLUNTARIAT 

                                                                                                          NEAGU LENUȚA 

                                                                            ȘCOALA GIMNAZIALĂ" PETRE CARP" TUFEȘTI 

  

          Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

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”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și 

înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi 

voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

        Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și 

să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 

incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari. 

      Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 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. 

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), devenind astfel mai conștienți de ceea 

ce se întâmplă în jurul nostru. 

             Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. În domeniul educaţiei pot fi identificate 

anumite crize, limite şi blocaje care intervin (generate de probleme economice sau de ordin social ce apar de-

a lungul timpului) în vastul proces instructiv-educativ din şcoli şi care, în mod implicit, au rezonanţă în viaţa 

socială şi profesională a comunităţii de mai tȃrziu. Rata mare a absenteismului şi abandonului şcolar, situaţii 

materiale precare şi imposibilitatea familiei de a susţine pregătirea educaţională a copilului, lipsa unor 

condiţii şi dotări materiale şi tehnice moderne în unităţile şcolare, lipsa de informare şi consilire parentală, 

posibilităţi limitate ale comunităţilor locale de a spijini actul educaţional, de a stimula şi recompensa 

eforturile celor implicaţi, etc – sunt doar cȃteva exemple de factori/probleme care frȃnează succesul în 

educaţie. Odată identificate aceste situaţii-problemă, putem contura şi formula şi ţintele pe care voluntariatul 

şi le propune: susţinerea egalităţii şanselor educaţionale a tuturor copiilor, sprijin în educarea şi consilierea 

familiei, dezvoltarea instituţională a unităţilor furnizoare de educaţie, susţinerea educaţiei pe tot parcursul 

vieţii pentru o dezvoltare integrală a personalităţii individului, promovarea şi susţinerea educaţiei de tip 

incluziv ş.a. Pentru a soluţiona problemele la care se raportează şi a-şi realiza scopurile fixate, voluntariatul 

trebuie să funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de către toţi factorii implicaţi în educaţie, şi 

anume familie-şcoală-comunitate. “într-o comunitate, mediul educaţional nu se rezumă la mediul şcolar (...) 
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mediul educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să se coalizeze în procesul de educaţie 

continuă a cetăţenilor”.  

           Aşadar, cine sunt voluntarii şi cine sunt beneficiarii? Pentru a răspunde nevoilor şi cerinţelor educaţiei 

şi pentru a obţine succesul, acest demers de voluntariat trebuie să realizeze permanent schimbul de roluri 

astfel ca fiecare să îşi asume atȃt rolul de voluntar, cȃt şi pe cel de beneficiar. Familia şi comunitatea îşi vor 

asuma responsabilităţi de susţinere (ca voluntari) a educaţiei din şcoală şi sprijin în soluţionarea şi depăşirea 

limitelor procesului instuctiv-educativ desfăşurat aici (şcoala= beneficiar), şi, invers, şcoala(ca voluntar) 

trebuie să răspundă şi să susţină nevoile societăţii (=beneficiar) de dezvoltare durabilă.În urma unor 

asemenea interacţiuni şi forme de voluntariat exersate pe rȃnd de actanţii principali din educaţie, rezultatele 

nu pot fi altele decȃt de un real cȃştig pentru toate părţile implicate. Dacă educaţia în spiritul voluntariatului 

începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) şi este complementată apoi de demersul educativ 

formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi 

exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul responsabil, capabil de acţiune şi 

schimbare. În primul rȃnd subliniem, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul educaţional 

al copiilor, întrucȃt plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolară a copilului, se asigură baza pe 

care va interveni ulterior şcoala. S-a demonstrat prin riguroase studii de cercetarecă reuşita şcolară a 

copilului este strȃns legată de concepţia asupra educaţiei a părinţilor, aşa cum şi insuccesul copilului, care 

creşte într-o familie ai cărei membri nu au beneficiat de servicii educaţionale şi prin urmare nu acordă interes 

nici în cazul educaţiei copilului. Şi într-un caz şi în altul, şcoala se alfă în obligaţia de a lansa părinţilor 

invitaţia la cooperare, la implicare în educaţie, oferind şanse egale tuturor: o bună informare, o strategie de 

consiliere a părinţilor inactivi iniţial, un program de sprijin alături de fundaţii sau organizaţii non-profit, 

şedinţe, întȃlniri, ateliere de lucru în comun etc., toate acestea pot aduce alături, ca parteneri şi voluntari 

părinţii.  

             Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experienţe educative – iar 

dacă nu este aşa, şcoala şi comunitatea trebuie să intervină ca voluntari în acţiuni de educaţie a părinţilor şi 

consiliere – , şcoala are, apoi, rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, 

angajarea responsabilă în indentificarea problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru 

soluţionarea acestora. Iar cadrele didactice, ca “facilitatori”/ “moderatori”, “ trebuie să manifeste foarte 

multă receptivitate, îngăduinţă şi să ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii”4 . 

Aşadar, profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în comunitate şi 

tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, demararea de proiecte 

educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea locală, implicarea 

ONG-urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele practici de sprijin, de voluntariat, 

elevii/tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă activă socială. Ca voluntari pentru obţinerea 

succesului şcolar, factorii sociali de bază – administraţia locală, instituţiile de cultură, ONG-urile, agenţii 

economici – pot susţine eforturile şcolii de dezvoltare prin acţiuni de amenajare/dotări cu materiale, 

echipamente tehnice moderne, extinderi ale spaţiilor şcolare, finanţarea de programe after-school, înfiinţarea 

unor centre de recreere, cluburi de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor copiilor. De exemplu, învăţarea şi 

exersarea rolurilor profesionale poate fi realizată în cadrul unor activităţi la care să participe şi să 

impărtăşească impresii specialişti din diverse domenii de activitate: cadre din domeniul medical, ingineri, 

manageri de companii. O astfel de experienţă va fi un punct de referinţă în orientarea profesională a elevilor, 

iar activităţile extraşcolare, şi parteneriatele educaţionale, răspund cu succes acestor nevoi. La rȃndul lor, 

elevii/tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze pe cont propriu, pornind 

de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia chiar de la vȃrstele şcolarilor 

mici – problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi de voluntariat mai 

ample, elevii/tinerii sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-un spaţiu de 

acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi respnsabili, să-l poată 

gestiona şi dezvolta. Un exemplu de acţiune voluntară, care dă răspuns, pe de altă parte şi provocărilor 

educaţiei intergeneraţionale, este sprijinul acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a înţelege şi învăţa să 
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utitlizeze mijlocele şi tehnologiile moderne de comunicare din prezent. Sunt vizate astfel două grupuri ţintă: 

tinerii, care se implică în probleme actuale ale societăţii şi vȃrstnicii, care sunt reintegraţi în viaţa comunităţii 

moderne. Astfel de exemple pot  fi completate de numeroase alte oportunităţi pe care atȃt şcoala cȃt şi 

societatea trebuie să le promoveze. Prin toate aspectele pe care le-am pus în discuţie, putem concluziona că 

posibilităţile de interacţiuni şi exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot fi multiple şi variate. Iar dacă 

aplicăm o abordare pe termen lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem observa că, deşi vorbim de 

voluntariat – acţiune care nu urmăreşte un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o şcoală care investeşte 

voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care îi va garanta 

condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa cum, o societate care este partener voluntar în 

educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de muncă în raport 

cu cerinţele şi dezvoltarea socială. 

                Privită din perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea factorilor 

principali ai educaţiei: familia, şcoala, societatea. Interdependenţa acestora descrie un exerciţiu de sprijin 

reciproc, 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 generaţii 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 comunităţii, 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. 
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Educația pentru voluntariat – educația pentru viitor 
Prof. Mardare Alina Maria 

Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui 

 

Se vorbește tot mai des în mass media despre comportamentul neadecvat pe care îl au tinerii în școli 

și în afara lor. Sunt mediatizate mult cazurile de conduită deficitară, fără a se lua în considerare posibilele 

cauze care îi determină pe elevi să recurgă la gesturi reprobabile. Este bine știut că formarea personalității lor 

nu ține doar de relația profesor-elev, ci mai ales de legătura cu familia. Când familia este trunchiată de 

plecarea unui părinte sau a ambilor și de transferarea responsabilităților adultului către copil, transformarea 

negativă a personalității acestuia devine evidentă în acte de indisciplină de orice fel: conflicte cu profesorii 

sau colegii, absenteism, alegerea unui anturaj nepotrivit, consum de tutun, alcool, droguri, agresivitate, 

delincvență ș.a. Din punctul meu de vedere, soluția la această problemă o constituie devierea atenției elevului 

către preocupări benefice și constructive personalității lui, care să îi dezvolte sau să îi crească stima de sine. 

Fiecare dintre noi a trăit măcar o dată sentimentul de împlinire prin sprijinul acordat semenilor, fie că 

a fost vorba despre o activitate planificată, fie de un gest involuntar și firesc. Este o incontestabilă formă de 

dezvoltare personală prin empatizare cu nevoile celorlalți. Conceptul de voluntariat este mult mai cuprinzător 

decât ar părea la prima vedere. El poate presupune ajutor pentru categoriile defavorizate, igienizare, 

ecologizare, împădurire, donație și multe alte forme de sprijin pe care, poate, nici nu le gândim. 

Din păcate, în România, voluntariatul beneficiază de o minimă atenție și de o slabă informare, 

conceptul nefiind la fel de populat ca în statele occidentale. 

Este de necontestat rolul pe care îl are voluntariatul în educație. În dezvoltarea personalității oricărui 

copil, educația civică și voluntariatul ar trebui să reprezinte un element de bază. Înțelegerea nevoilor 

celorlalți înseamnă acceptarea alterității, excluderea bullyingului, empatia, toleranța. În plus, a dedica o parte 

din timpul liber celorlalți înseamnă educație în spiritul valorilor umane, excluzând închiderea în sine 

(favorizată de timpul îndelungat petrecut în fața dispozitivelor electronice). Activitățile de voluntariat îi pot 

ajuta pe elevi să vadă viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul împlinirii sufletești și conștientizând 

că pot fi utili societății, că marea schimbare poate începe cu ei, că tot ceea ce face un om poate face 

diferența, dacă implică schimbarea în bine a unei alte existențe. Un aspect important al educației pentru 

voluntariat și spirit civic este necesitatea creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi. Noi, dascălii, 

putem sensibiliza elevii cu privire la nevoile colegilor copleșiți de nevoi și aflați în pericol de abandon 

școlar. A fi sensibil la nevoile celuilalt, a cunoaște empatic grea a altor copii care nu au posibilităţi financiare 

sau de alt tip poate să însemne pentru o personalitate în formare calea cea bună, implicarea activă în propria 

devenire, schimbarea statutului personal în comunitatea din care provine, descoperirea capacităţilor, 

competenţelor proprii. 

Concluzionând, voluntariatul este o cale de a ne asigura că lumea este pe drumul cel bun. 

Voluntariatul reprezintă o investiție în propriile valori, deoarece atunci când ești voluntar acumulezi 

experiență și o serie de calități care te ajută să te integrezi oriunde. Chiar dacă nu ne sunt cunoscute multe 

situații, în toată lumea sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor: unii sunt forțați să muncească, alții 

sunt în pericol de abandon școlar, sunt exploatați, nu au adăpost sau nu au ce mânca. Încurajarea copiilor în 

vederea implicării în activități de voluntariat ar trebui să fie inițiată în familie și încurajată de educatori și 

profesori. Fără îndoială, societatea în care trăim pune preț și promovează o serie de nonvalori pe care 

spiritele tinere le preiau fără să conștientizeze calea pe care merg. Capacitatea de a discerne vine o dată cu 

vârsta, însă a educa un copil în spiritul înțelegerii problemelor actuale poate să însemne evitarea unor 

pericole de către însuși copilul. 
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THE IMPORTANCE OF VOLUNTEERING 
 Ivănoiu Nicolița Andreea 

Liceul Tehnologic Bâlteni 

 

          Volunteering is important for numerous reasons that benefit both the community and the volunteer 

themselves. When someone donates a handful of time, the difference made is tremendous and it shapes a 

community for the better.Volunteering is what makes a community because it brings people together to work 

on a goal. Whether it is a fundraiser for the research to cure a disease that affects the whole world, or to help 

a local family who has fallen in a time of calamity, volunteers make it happen. Community life is improved 

by aiding others and lending a helping hand to get a job done more effectively. More people working equals 

less work for each person and less time for the project. So when it comes to getting the job done, like a 

community clean up, the more the merrier. When a person donates their time, they give hope to someone 

who needs it. If a local family's house burnt down and a group of people hosted a benefit for them, that 

family's faith would be revived when they realized that people care. Although that family lost their house and 

their belongings, seeing how their own community wants to help would bring joy and show them that money 

isn' everything. 

         A volunteer also benefits themselves because they get to see how their contribution has made a 

difference. This experience contributes to personal development especially in areas such as self-fulfillment, 

self-confidence, and self-esteem which often flourish in the midst of volunteering experiences. The selfless 

act of volunteering provides a spiritual enhancement as well. Knowing that you made a positive impact on 

someone is an emotionally uplifting experience. 

         Donating time now will also aid in the future. Volunteering strengthens present skills and also shows 

an employer that an effort has been made to make an improvement. Such skills include communication 

skills, ability to work with others, ability to take direction and lead others, dedication and time management. 

Employers realize that as a volunteer you must be able to prioritize your schedule in order to devote time for 

activities that benefit others. When employers see active volunteer work on a resume, they are much more 

likely to hire said person rather than someone who doesn't volunteer. Employers are aware that most people 

who offer their time are conscientious, honest and hard working individuals. These are just a few reasons 

why volunteering is important. Not only does it bring hope and happiness to people, but it also leads to 

spiritual and personal growth. It is an experience that cannot be bought with any amount of money. 

           While trying to make ends meet in life, it can be difficult to find time to volunteer. Therefore, many 

non-governmental organizations find it difficult to find volunteers for various courses. Still, the few people 

willing to engage in such activities will set aside little time in such ventures. Nevertheless, by volunteering, 

people can have innumerable benefits. Hence, it is asserted that people fail to volunteer because they are not 

educated on the related benefits of such courses. 

         Making Connections and Building Relationships  

         To start with, volunteering can help build strong relationships and connections with other people. It is 

easy to find people from different professional settings in a volunteering course. As an individual interacts 

with them in an informal way, they may get vital information that can help them in career advancement. 

More so, the relationships help create better communities; because people get to familiarize themselves with 

real needs of the society.  

         In addition, people who have volunteered in community projects are much respected. Sometimes, an 

employer may be interested to find out what a potential employee engages in during their free time. Upon 

finding out that they have volunteered in various programs, there are very high chances of hiring them and 

compensating them well. Still, volunteers will be elected as leaders in the community because they are 

perceived to be kind, reliable, trustworthy, and responsible.  

           Boosting an Individual’s Confidence  

          In many situations, volunteering will help people boost their self-esteem and confidence. One gets a 

sense of accomplishment and achievement as various projects are completed. Thus, with such confidence, it 
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becomes easy for one to face difficult situations in life and further achieve their goals. In addition, some 

volunteering ventures can help an individual remain physically and mentally fit. In the end, the volunteer 

will be productive in their life. 

          People who are not yet sure about the direction they want to take in life should consider volunteering. 

It is through such ventures that one will get first hand experience on what it entails to be in certain careers. It 

also offers the individual a chance to ask questions and learn from the experts. More so, it helps one to spend 

their spare time in the most productive way possible. In the end, individuals can make worthwhile 

discoveries about themselves and life in general. Evidently, people do not volunteer because they are not 

aware of some of the related benefits such as building healthy relationships in the society, boosting one’s 

confidence, and making various discoveries in life. 

           Learn or Develop a New Skill 

           It is never too late to learn something new and volunteering is a great way to develop a unique skill or 

discover something you are good at. Unlike internships, that usually involve repetitive tasks, you can adjust 

your position to meet your personal goals. No matter what type of volunteering work you do, you may be 

certain to gain the following skills: 

• teamwork 

• self-motivation 

• planning 

• problem-solving 

• goal-setting 

• persuasion 

• critical thinking 

By volunteering, you will invest time into really useful and engaging experience. 

          Stay Physically and Mentally Healthy 

          Volunteering is good both for your mind and body. It has a profound effect on your psychological 

well-being, reduces stress and anxiety, combats depression and makes you happy. You will feel yourself 

better in regular contact with others and experience a natural sense of accomplishment. The better you feel 

about yourself, a more positive view you’ll have on your life and future goals. Moreover, as a volunteer, 

you’ll be more physically active and fit, strengthen your bones and muscles and as a result, reduce the risk of 

many diseases, including heart attack and diabetes.  

          Make New Friends 

          Volunteering provides a great opportunity to develop your social skills as you are regularly meeting 

with people who have the similar interests. Even if you are shy and find it difficult to make new contacts, 

you’ll have a chance to develop and practice your relationship skills. You’ll meet a lot of new people, 

especially if you are new to the area, and will have an opportunity to strengthen your support network and 

make long term friends. You may be surprised at how genuine these friends are.  

            Save Money 

            Volunteering can even help you save money. Many organizations need volunteers to help them host 

different events, including various performances, concerts and festivals. Devote your time and you can 

receive admission to events that interest you without buying the expensive tickets. Even better, you won’t 

need to stand in the long queues and worry about getting the tickets in time! Just make sure to register in 

advance because most music events and theater plays usually have a long waiting list of volunteers wishing 

to participate. 

              Find Love 

              That might be really surprising but volunteering can help you find love. Yes, it’s true. Studies show 

that people prefer to go on a date with another volunteer than with someone they’ve met through a friend. 

Volunteering activities will take a lot of your time, so there are more chances to meet that special someone. 

It’s no secret that people usually find romance at workplace, so why wouldn’t you?  
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             Advance Your Career 

             Volunteering will help you get experience in your area of interest and meet people in this field. It is 

also an amazing way to try yourself in a new position without making a long-term commitment. You may 

volunteer in an organization you’d like to work after graduation and gain important experience and 

knowledge you’ll need later. Most volunteering options offer extensive training, so you’ll have a chance to 

develop the skills essential for your future career and raise awareness for self-improvement and professional 

growth. 

            Live Longer 

            Do you want to live longer? Studies show that volunteers have better overall health and lower 

mortality rate. They find it easier to manage everyday tasks and have outstanding thinking skills even when 

they become older. That’s why if you want to live a happy and long life, consider taking volunteer work in 

addition. 

            Trying yourself as a volunteer is useful for developing your personality. This experience will help 

you to understand whether you are a people person, whether you like working with other people, whether 

you would like to dedicate your life to helping others, and other important things about yourself. Also, you’ll 

find out what skills you already have and would like to develop.  

           Give Up Bad Habits 

           This can be surprising but volunteering help to struggle with bad habits. How is that possible? The 

answer is quite simple: each addiction is developed because a person in some period of his or her life starts 

feeling incomplete. Volunteering helps people to fulfill their lives with meaning so that they don’t feel 

incomplete like they used to. 

          Volunteering is an enjoyable and simple way to test your passions and interests. It can provide you 

with refreshed creativity and inspiration that can greatly help in your personal and professional life. 
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PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI ȘI EDUCAȚIA 

 PENTRU VOLUNTARIAT 

Prof. Cantea Cezarina 

Colegiul de Industrie Alimentară ,,Elena Doamna”, Galați 

 

 În România, procentul populației implicate în acțiuni de voluntariat este de 18% - sub media 

europeană, conform ultimului Eurobarometru realizat în 2011. Procentul este în creștere constantă, datorită 

informării oamenilor și în special a tinerilor despre beneficiile implicării lor în voluntariat. Astfel, în țara 

noastră se poate face activitate de voluntariat în multe domenii: social, economic, civic, educație, sănătate.  

Conform explicațiilor din DEX, voluntar este cel care acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, 

în mod conștient. Deci, să fii voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, răbdare, înțelegere și empatie.  

 Încă din clasa a IX-a, elevii noștri sunt familiarizați cu termenii de voluntar și voluntariat. Ei sunt 

conștientizați că voluntariatul este o activitate desfășurată de bunăvoie, prin care își pot oferi din timpul lor, 

din energia și chiar din bunurile lor, pentru a-i ajuta pe cei defavorizați, fără a aștepta o recompensă 

financiară în schimb. Ei înțeleg că această activitate trebuie să fie desfășurată benevol, fără a fi, sau a se simți 

constrânși în vreun fel. Pentru aceasta, elevii fac cunoștință cu avantajele acțiunii de voluntariat. Voluntariat 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, întelegere, 

dragoste. Dar este și un element important în formarea profesională, activitatea de voluntariat presupunând 

interacțiune, colaborare, inițiativă, responsabilitate. 

Dacă la început se vor bucura de plăcerea de a se cunoaște mai bine pe ei înșiși și pe colegii lor, 

descoperind că pot fi generoși și responsabili și că se pot implica în lucruri pozitive, până la finalul anilor de 

liceu își vor consolida aceste trăsături de caracter, devenind oameni valoroși pentru societate. Ei devin mai 

conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Pe lângă satisfacțiile personale și formarea lor ca viitori adulți 

responsabili, elevii se vor bucura de oameni și experiențe noi, oameni speciali de la care vor avea de învățat.  

 Voluntariatul este și o bună metodă prin care să își dezvolte abilități pe care le vor utiliza la viitorul 

lor loc de muncă.  Astfel, un avantaj deosebit al activității de voluntariat este că vor avea un CV mai valoros, 

viitorii angajatori fiind interesați de oameni generoși și implicați. Prin această activitate de voluntariat, școala 

urmărește și creșterea încrederii de sine la elevi și formarea unei bune păreri despre ei înșiși, trăsături 

benefice atât pentru formarea și educația lor, cât și pentru psihicul lor. 

În domeniul social, școala noastră îi implică pe elevi în campanii de întrajutorare a copiilor mai puțin 

norocoși decât ei, din familii aflate în dificultate, dar și în campanii de voluntariat organizate la un Cămin de 

bătrâni din oraș. Copiii socializează cu ,,bunicii” desfășurând împreună diferite activități, iar bătrânii se 

bucură de aceste întâlniri, pe care le așteaptă cu nerăbdare. Elevii sunt la început destul de reținuți, dar apoi, 

devin deschiși și prietenoși, multumiți că au reușit să însenineze frunțile bunicilor și să le aducă bucurie.  

În concluzie, educația pentru voluntariat este foarte importantă, iar voluntariatul este o activitate 

atractivă, de o valoare incontestabilă pentru societate.
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Voluntariatul aplicat în sistemul educaţional romȃnesc 
Băețica Alexandra  Geanina 

Școala Gimnazială “Neda Marinescu”-Grădinile,Jud.Olt 

 
De ce voluntariat în educaţie? – o întrebare care îşi gă seşte răspunsul în chiar definirea conceptului: 

ca acţiune cu motivaţie intrinsecă şi fără aşteptări de recompensă, de a veni în sprijinul celui care se află într 

-o situaţie de criză, o situaţie-problemă. În domeniul educaţiei pot fi identificate anumite crize, limite şi 

blocaje care intervin (generate de probleme economice sau de ordin social ce apar de-a lungul timpului) în 

vastul proces instructiv-educativ din şcoli şi care, în mod implicit, au rezonanţă în viaţa socială şi 

profesională a comunităţii de mai tȃrziu. Rata mare a absenteismului şi abandonului şcolar, situaţii materiale 

precare ş i imposibilitatea familiei de a susţine pregătirea educaţională a copilului, lipsa unor condiţii şi 

dotări materiale şi tehnice moderne în unităţile şcolare, lipsa de informare şi consilire parentală, posibilităţi 

limitate ale comunităţilor locale de a spijini actul educaţional, de a stimula şi recompensa eforturile celor 

implicaţi, etc – sunt doar cȃteva exemple de factori/probleme care frȃnează succesul în educaţie. 

Odată identificate aceste situaţii-problemă, putem contura şi formula şi ţintele pe care voluntariatul 

şi le propune: susţinerea egalităţ ii şanselor educaţionale a tuturor copiilor, sprijin în educarea şi consilierea 

familiei, dezvoltarea instituţională a unităţilor furnizoare de educaţie, susţinerea educaţiei pe tot parcursul 

vieţ ii pentru o dezvoltare integrală a personalităţii individului, promovarea şi susţinerea educaţiei de tip 

incluziv ş.a. 
Pentru a soluţiona problemele la care se raportează şi a-şi realiza scopurile fixate, voluntariatul 

trebuie să funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de către toţi factorii implicaţi în educaţie, şi 
anume familie-şcoală-comunitate. “într-o comunitate, mediul educaţional nu se rezumă la mediul şcolar (...) 
mediul educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să se coalizeze în procesul de educaţie 
continuă a cetăţenilor”1. Aşadar, cine sunt voluntarii şi cine sunt beneficiarii? Pentru a răspunde nevoilor şi 
cerinţelor educaţ iei şi pentru a obţine succesul, acest demers de voluntariat trebuie să realizeze permanent 
schimbul de roluri astfel ca fiecare să îşi asume atȃt rolul de voluntar, cȃt şi pe cel de beneficiar. Familia şi 
comunitatea îşi vor asuma responsabilităţi de susţinere (ca voluntari) a educaţiei din şcoală şi sprijin în 
soluţionarea şi depăşirea limitelor procesului instuctiv-educativ desfăşurat aici (şcoala= beneficiar), şi, 
invers, şcoala(ca voluntar) trebuie să răspundă şi să susţină nevoile societăţii (=beneficiar) de dezvoltare 
durabilă.În urma unor asemenea interacţiuni şi forme de voluntariat exersate pe rȃnd de actanţii principali din 
educaţie, rezultatele nu pot fi altele decȃt de un real cȃştig pentru toate părţile implicate.  

Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) 

şi este complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin 

educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către 

adultul responsabil, capabil de acţiune şi schimbare. 

În primul rȃnd subliniem, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul educaţional al 

copiilor, întrucȃt plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolar ă a copilului, se asigură baza pe 

care va interveni ulterior şcoala. S-a demonstrat prin riguroase studii de cercetare2 

 
că reuşita şcolară a copilului este strȃns legată de concepţia asupra educaţiei a părinţilor, aş a cum şi 

insuccesul copilului, care creşte într-o familie ai cărei membri nu au beneficiat de servicii educaţionale şi 

prin urmare nu acordă interes nici în cazul educaţiei copilului. 
Şi într-un caz şi în altul, şcoala se alfă în obligaţia de a lansa părinţilor invitaţia la cooperare, la implicare în 
educaţie, oferind şanse egale tuturor: o bună informare, o strategie de consiliere a părinţilor inactivi iniţial, 
un program de sprijin alături de fundaţii sau organizaţii non-profit, şedinţe, întȃlniri, ateliere de lucru în 
comun etc., toate acestea pot aduce alături, ca parteneri şi voluntari părinţii. Amintim aici formula celor ş 
apte modalităţi de implicare a părinţilor în spaţiul educaţional, elaborată de Joiyse Epstein3, între care se 
regăseşte voluntariatul, ca manieră de implicare productivă a familiei în activităţile şcolii.  

Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experienţe educative – iar 
dacă nu este aşa, şcoala şi comunitatea trebuie să intervină ca voluntari în acţiuni de educaţie a părinţilor şi 
consiliere – , şcoala are, apoi, rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, 
angajarea responsabilă în indentificarea problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru 
soluţionarea acestora. Iar cadrele didactice, ca “facilitatori”/ “moderatori”, “ trebuie să manifeste foarte 
multă receptivitate, îngăduinţă şi să ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii”4.  

Aşadar, profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în 

comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, 
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demararea de proiecte educaţionale, înfiinţ area de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea 

locală, implicarea ONG-urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele practici de sprijin, de 

voluntariat, elevii/tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă activă socială. 

Ca voluntari pentru obţinerea succesului şcolar, factorii sociali de bază – administraţia locală, 

instituţiile de cultură, ONG-urile, agenţii economici – pot susţine eforturile şcolii de dezvoltare prin acţiuni 

de amenajare/dotă ri cu materiale, echipamente tehnice moderne, extinderi ale spaţiilor şcolare, finanţarea de 

programe after-school, înfiinţarea unor centre de recreere, cluburi de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor 

copiilor. De asemenea pot fi aplicate programe de finanţ are prin atragere de fonduri, sponsorizări, prin care 

să fie promovată educaţia incluzivă, soluţionȃnd o parte din problemele identificate la nivelul grupurilor 

vulnerabile: grupuri dezavantajate din punct de vedere material şi social, copii cu nevoi speciale de educaţie, 

a căror integrare în învăţămȃntul de masă este necesară, şi de multe ori condiţionată de prezenţa şi sprijinul 

permanent al unei persoane specializate în acest domeniu, care să lucreze alături de profesorul de la clasă. 

Pentru a asigura un mediu cu condi ţii optime de formare a abilităţilor elevilor şi care să răspundă intereselor 

lor de dezvoltare, este necesară o implicare din partea reprezentanţilor comunităţii. De exemplu, învăţarea şi 

exersarea rolurilor profesionale poate fi realizată în cadrul unor activităţi la care să participe şi să impărtăş 

ească impresii specialişti din diverse domenii de activitate: cadre din domeniul medical, ingineri, manageri 

de companii. O astfel de experienţă va fi un punct de referinţă în orientarea profesională a elevilor, iar 

activităţile extraşcolare, şi parteneriatele educaţionale, răspund cu succes acestor nevoi. 

La rȃndul lor, elevii/tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze 

pe cont propriu, pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia chiar 

de la vȃrstele ş colarilor mici – problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi 

de voluntariat mai ample, elevii/tinerii sunt antrenaţ i în veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea 

într-un spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, pentru ca mai tȃ rziu, ca adul ţi 

respnsabili, să-l poată gestiona şi dezvolta. Un exemplu de acţiune voluntară, care dă răspuns, pe de altă 

parte ş i provocărilor educaţ iei intergeneraţionale, este sprijinul acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a 

înţelege şi învăţa să utitlizeze mijlocele şi tehnologiile moderne de comunicare din prezent. Sunt vizate astfel 

două grupuri ţintă: tinerii, care se implică în probleme actuale ale societăţii şi vȃrstnicii, care sunt reintegraţi 

în viaţa comunităţii moderne. Astfel de exemple pot completate de numeroase alte oportunităţi pe care atȃt 

şcoala cȃt şi societatea trebuie să le promoveze. 
Prin toate aspectele pe care le-am pus în discuţie, putem concluziona că posibilităţile de interacţiuni 

şi exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot fi multiple şi variate. Iar dacă aplicăm o abordare pe 
termen lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem observa că, deşi vorbim de voluntariat – acţiune care nu 
urmăreşte un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o şcoală care investeşte voluntari în societate, va beneficia în 
viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care îi va garanta condiţii mai bune de desfăşurare a actului 
educativ, aşa cum, o societate care este partener voluntar în educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii 
responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de muncă în raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială. Astfel, avȃ 
nd aceeaşi ţintă – “education as a Local Public Good”5 – şcoala, familia ş i comunitatea acţionează, în acelaşi 
spaţiu de comunicare, “camera comunităţii”6,una în favoarea celeilalte, exersȃnd şi aplicȃnd practica 
voluntariatului. 
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Rezumat 
 

Privită din perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea factorilor 

principali ai educaţiei: familia, şcoala, societatea. Interdependenţa acestora descrie un exerci ţiu de sprijin 

reciproc, 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 generaţii de profesionişti, de actori 

sociali implicaţi, activi şi capabili de schimbare; pe de altă parte,  

 

acţiunile de voluntariat ale instituţiilor şcolare ş i reprezentanţilor lor de a răspunde nevoilor comunităţii, 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. 
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Voluntariatul  în sistemul de învăţământ preşcolar 

Dolofan Emilia 

Gradinita Albinuta, Sector 2, Bucureşti 

 

Activitatea de voluntariat  presupune  interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, 

colaborare, inițiativă,  responsabilitate și dinamism.Voluntariatul  înseamnă socializare şi ajutor  pentru 

semenii  noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere şi dragoste.  

La vârsta preşcolară, activitatea din grădiniţă poate valorifica din plin  fondul  afectiv al copiilor, 

fiind ajutaţi să aibă încredere în ei şi în cei din jur şi să se comporte într-un anume fel, pentru binele colectiv. 

Dezvoltarea morală a copiilor şi a tinerilor înseamnă formarea comportamentelor morale, a sentimentelor şi 

înţelegerii morale, a empatiei şi dragostei faţă de celălalt. Toate acestea sunt rezultatul unui proces 

îndelungat care începe de cel puţin de la preşcolaritate. 

Principiul care stă la baza voluntariatului este responsabilitatea. Respectul faţă de tine şi faţă de 

ceilalţi se câştigă prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, indiferent de natura lor.                                                                                                

Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se 

dezvoltă abilitatea de comunicare şi se înfrâng timiditate, frica de a vorbi în public şi greutăţile întâmpinate 

în crearea unor legături de prietenie.  

Socializarea are, de asemenea, un rol foarte important. Voluntariatul creeaza legături între oameni şi 

comunităţi, te învaţă tehnici şi metode de socializare. 

Implicându-se în activități de voluntariat copiii au șansa de a acumula noi experiențe, de a-și forma 

noi abilități în pas cu vremea. 

Participând la activităţi de volunariat, educatotrul trezeşte şi  dezvoltă spiritul voluntariatului la 

copii. 

În gradiniţă trebuie să desfăşurăm mai des activităţi de voluntariat pentru că ele constituie o 

experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la 

dezvoltarea sentimentului de solidaritate. Acestea reprezintă un mod de a aborda nevoile şi provocările 

umane. 

Cadrele didactice trebuie să formeze copiilor gustul pentru activităţi care să le facă bine din punct de 

vedere sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Astfel de activităţi pot fi:, concursuri,târguri, 

baluri mascate şi evenimente organizate la care se pot face donaţii, vizite la centre de copii sau de bătrâni.  

Educatoarea este cea care îi implică pe copii în rolul de voluntar şi le prezintă toate beneficiile pe 

care le poate obţine de pe urma activităţilor de voluntariat. . Astfel de lucruri îi formează ca oameni şi îi 

pregătesc pentru viaţa de adult. 

Promovarea voluntariatului în unităţile de învăţămât, în familiile copiilor, în comunitate, înseamnă 

comunicare, spiritul de echipă, ieşire din rutină, cultivarea normalităţii în comunitate şi creşterea gradului de 

sensibilizare a populaţiei cu privire la valorile şi importanţa voluntariatului. 

Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste acţiuni, 

voluntariatul a devenit o cale prin care orice om poate fi alături de comunitate şi problemele ei. Voluntariatul 
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contribuie şi la formarea personalităţii copiilor prin cunoaşterea şi utilizarea conceptelor cu privire la 

voluntariat, prin exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru, 

conştientizarea impactului social şi moral al acţiunilor de voluntariat, dobîndirea unor comportamente 

responsabile faţă de mediu şi implicit faţă de viaţa omului şi manifestarea spiritului de iniţiativă în acţiunile 

de voluntariat.                        

 La nivelul unităţii noastre de învăţământ au fost organizate acțiuni de caritate, cu scopul de a colecta 

fonduri și ajutoare materiale pentru familiile defavorizate și pentru centrele de bătrâni. Părinții au fost 

implicaţi şi au acordat o atenție deosebită proiectelor tematice desfășurate la nivelul fiecărei grupe, au asistat 

la activităț şi s-au implicat alături de educatoare la confecționarea de material didactic.  

Părinții preșcolarilor au susținut financiar desfășurarea acestor a activităţiși de cele mai multe ori, 

când au fost mobilități, au însoțit copiii. 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 sunt considerați prea mici pentru a-și asuma responsabilități, însă le-am dat ocazia să observe, 

să acţioneze şi să experimenteze, oferindu-le  o experienţă de viaţă mai bogată şi pozitivă care nu va fi uitată 

uşor.  

Toate activităţile desfăşurate cu preşcolarii au fost selectate în funcţie de interesele copilului şi 

familiei acestuia, cu consultarea unor parteneri educaţionali şi specialişti, iar obiectivele, conţinuturile şi 

strategiile de proiectare au fost adaptate la particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor. În cadrul 

acestor activităţi, copiii au asimilat informaţii, au reţinut gesturi, comportamente, au observat modele pe care 

mai târziu vor încerca să le imite.  

Prin aceste activităţi, am încercat acumularea unei experienţe de viaţă a copiilor. Ei au acumulat 

informaţii, au învăţat să gândească, iar cu timpul, prin trăirea acestor experienţe variate ei îşi vor dezvolta 

capacitatea de a înţelege şi de a discerne, de a fi empatici, de a reacţiona la nevoile semenilor. Activităţile 

desfăşurate au implicat mulţi factori ai comunităţii locale, părinţi şi şcolari.  

Din colaborarea grădiniţă – familie - şcoală - comunitate, rezultă un cadrul educaţional în care se 

formează copiii şi care îi ajută să se integreze corespunzător în societate. Copiii au înţeles că valoarea unui 

om rezidă în ceea ce este capabil să dea şi nu în ceea ce este el capabil să primească.  

Implicându-i în acţiuni de voluntariat, copiii au observat plăcerea de a pregăti aceste activităţi, de a 

munci şi faptul că prin această muncă se obţin rezultate în folosul comunităţii. Copiii au observat oameni 

care se comportă civilizat, care se respectă între ei, care manifestă grijă şi sensibilitate pentru semenii lor.  

Trezirea şi dezvoltarea spiritul voluntariatului la copii, precum şi  cultivarea valorile lui ar trebui să 

fie una dintre sarcinile de seamă ale cadrelor didactice.  

Acţiunile desfăşurate în cadrul parteneriatelor care au promovat şi promovează valori europene ca 

toleranţa, egalitatea în drepturi, nediscriminarea, au asigurat un învăţământ de calitate şi au demonstrat că 

problema educaţiei nu poate fi despărţită de problema existenţei. 
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Şi pe viitor, vom acorda o importanță deosebită implicării copiilor în acțiuni de voluntariat, 

învățându-i astfel să le pese de problemele comunității, să-și asume un rol activ și să găsească soluții creative 

la diversele probleme cu care se confruntă.   

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Voluntariatul, o experiență de neuitat 

Prof. înv. primar Orghidan-Mândreanu Dana 

Școala Gimnazoală Nr.30 Brașov 

Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoana fizică își oferă 

timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără a aștepta vreo recompensă de natura financiară. De 

specificat este și faptul că voluntarul poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este 

implicat. 

Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de de activități similar: 

1. Este o activitate  desfășurată în beneficiul comunității / beneficiul public. 

2. Este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câștig financiar, chiar daca include decontarea 

unor cheltuieli derivate din activitatea respectiva (transport, consumabile, etc.). 

3. Este o activitate desfășurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul. 

4. Este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizțiii sau a unui grup de inițiativă), 

spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere. 

Implicarea într-un program de voluntariat ne poate ajuta să ne descoperim pe noi înșine, să tindem 

către idealuri, să fim dedicați şi să progresăm. 

Pare că sunt motive luate dintr-o carte de dezvoltare personală, însă este cert faptul că există temeiuri 

sigure care să demonstreze aceste fapte. Ieșind din zona de confort, începem să experimentăm. 

Experimentând, ajungem să ne construim, să ne modelăm în cel mai frumos mod. 

 Voluntariatul, în toate formele sale trebuie să fie practicat măcar o dată în viaţă, căci experienţa 

voluntariatului e de departe o întâmplare de care ne vom aminti cu drag mulţi ani de aici înainte. Ne 

putem bucura  de oportunitatea de a ne pune în practică propriile proiecte, de a-i sprijini pe cei din jurul 

nostru,  de  a interacționa cu persoane cu care vom putea dezbate teme de interes şi de a participa la 

evenimente importante.  

În plus, ne putem construi relaţii, conexiuni, aspect care ne vor ajuta foarte mult și ne vor âmbogăți 

spiritual. Mai mult, vom avea oportunitatea de a colecţiona amintiri, zâmbete şi clipe memorabile. Fiind 

într-o armonie cu noi înșine, vom vedea lumea cu alţi ochi. Avem ocazia de a ne dezvolta într-un mediu 

neconvenţional, alături de oameni energici şi creativi. Ne vom îmbunătăţi aptitudinile, vom învăța să 

analizăm într-un mod critic lucrurile, iar realitatea va căpăta astfel un alt sens.   Cu alte cuvinte, ne vom 

condimenta viața cotidiană. 

Accedptând voluntariatul, ne vom organiza activitățile şi ne vom valorifica timpul. Voluntarii ştiu să 

ţintească acolo unde îşi doresc, iar pentru asta e nevoie de organizare, răbdare şi timp. 

Ca o concluzie asupra celor spuse, IMPLICAREA e cuvântul cheie, căci a fi  voluntar înseamnă a 

experimenta,  a  îndrăzni să visezi, a te dezvolta, deci a fi împlinit. Un tânăr cu o experienţă de voluntar 

în spate e literalmente mai bogat din punct de vedere al dezvoltării personale şi profesionale. 
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IMPORTANȚA ACȚIUNILOR DE VOLUNTARIAT 

FLORENTINA MUȘAT  

 Grădinița Nr. 42, Sector 1, București 

 

Voluntariatul reprezintă activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă, de orice 

persoană, în folosul altora, fără a primi recompense materiale. Din punctul meu de vedere, voluntariatul 

aduce o mulțime de beneficii oricărei persoane, indiferent de statutul sau social, dar mai ales elevilor si 

studenților. 

În primul rând, implicarea în acțiunile de voluntariat oferă experiență în diferite domenii de 

activitate. Aceasta experiență este recunoscuta prin diferite documente care atesta statutul de voluntar, 

apartenenta la o organizație nonguvernamentala sau participarea activa la un proiect de voluntariat. Deși nu 

echivalează ciclurile standardizate de educație, statutul de voluntar oferă câteva avantaje semnificative. De 

exemplu, o persoană cu acest statut va fi acceptată mai repede într-o companie, într-un proiect sau într-o 

poziție de conducere, decât o persoana la fel de pregătită dar care nu s-a implicat in acest tip de activități 

extra-curriculare. De asemenea, se dorește ca voluntariatul sa fie considerat experiență profesionala in 

specialitate, după modelul altor state europene.  

In al doilea rând, voluntariatul contribuie la dezvoltarea personala. Voluntarul vede lucruri noi in 

fiecare zi, se confrunta cu probleme diverse, este pus in situații excepționale si este in cursa cu timpul. 

Uneori, acțiunile de voluntariat sunt îngreunate  de lipsuri materiale, de nepăsarea celorlalți membrii ai 

societății sau chiar de autorități (noile masuri birocratice îngreunează activitatea ONG-urilor).  Pus in astfel 

de situații dificile, voluntarul găsește o soluție care, mai târziu, poate fi utila si in viața privata. Prin 

voluntariat se pot dezvolta abilitați si competente sociale precum solidaritatea, încrederea, spiritul civic si 

responsabilitatea sociala. Oamenii implicați devin conștienți de problemele din jurul lor, pe care poate ca in 

mod normal nu le-ar observa, si învață sa lupte pentru un ideal comun.  

Pe de alta parte, voluntariatul, ca orice alt tip de activitate, presupune timp, efort si stres. Odată ce 

sunt stabilite anumite obiective, acestea trebuie îndeplinite, chiar daca nu exista sancțiuni, așa cum se 

întâmpla in cazul persoanelor care lucrează cu contract de munca. Presiunea este la fel de mare, pentru ca alți 

oameni se bazează pe rezultatele pe care trebuie sa le obțină voluntarii. Din acest motiv, nu trebuie sa ne 

alegem responsabilități prea mari de la început si trebuie sa studiem cu atenție domeniul in care vom activa. 

De asemenea,  eșecul este foarte probabil in acest tip de acțiuni benevole, fiind cauzat de anumite lipsuri, 

cum ar fi fondurile reduse sau birocrația.  

În concluzie, voluntariatul rămâne  un mijloc puternic de autodezvoltare si, mult mai mult, un mod 

prin care poți arata ca ești activ si iți pasa de ceea ce se întâmplă in jurul tău.  

Cei care se implică în activităţi de voluntariat fac acest lucru cu conştiinţa clară a valorii pe care 

această activitate o are pentru ei, ca persoane, în absenţa oricărui câştig financiar. Cei care sprijină implicarea 

în activităţi de voluntariat fac acest lucru cu conştiinţa clară a valorii pe care voluntariatul o aduce 

beneficiarilor sau comunităţii lor. Dar  în ce constă, concret, această valoare a voluntariatului? 

O să vorbim mai întâi despre valoarea socială a voluntariatului. 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. 

 

  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 
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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. 

  Nu puţine sunt discuţiile care încep sau se termină cu consolarea că „aşa e la noi în ţară” şi trebuie să 

acceptăm pur şi simplu, pentru că nu ştim cum putem schimba ceva şi, de multe ori, nu ştim că putem 

schimba şi, mai ales, nu credem că putem schimba ceva în jurul nostru. 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. 

  Numeroase documente de politici publice europene scot în evidenţă valoarea de creator de capital 

social pe care voluntariatul o are. Capitalul social este reprezentat de „reţele, norme şi încredere socială care 

facilitează coordonarea şi cooperarea pentru atingerea unui beneficiu comun.” Ce înseamnă acest lucru de 

fapt? Înseamnă că în activitatea de voluntariat cunoaştem oameni diverşi, din alte categorii sociale decât cele 

cu care interacţionăm în mod curent, devenim membri ai unor grupuri sociale diferite, care nu sunt în mod 

necesar intersectate, devenind un punct de legătură într-o multitudine de reţele interconectate care ne 

influenţează şi pe care le influenţăm, în cadrul cărora dezvoltăm relaţii bazate pe încredere reciprocă şi 

împreună cu care devenim parte a unei acţiuni colective – activitatea de voluntariat – care duce la atingerea 

unui beneficiu comun, respectiv rezultatul acţiunii de voluntariat pe de o parte, şi valoarea dobândită de 

fiecare dintre cei implicaţi la nivel individual, pe de altă parte. Existenţa şi densitatea capitalului social sunt 

unul dintre factorii de succes în dezvoltarea comunităţilor, iar voluntariatul este un excelent instrument de 

dezvoltare a capitalului social în orice tip de comunitate. 

  O a doua dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. 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.  

De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă în modul cel 

mai concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. Fără a dori să impietăm sistemul formal de învăţământ, 

trebuie să recunoaştem că de multe ori îi lipseşte latura practică, aplicată a învăţării, latură pe care mulţi 

tineri aleg să o experimenteze prin implicarea în activităţi de voluntariat.   

  Mulţi sunt asistenţii sociali ieşiţi de pe băncile facultăţii fără să fi avut oportunitatea să lucreze direct 

cu vreun tip de beneficiar şi fără să ştie, deci, cu ce fel de beneficiari şi-ar dori sau cu ce fel de beneficiari are 

cele mai potrivite abilităţi să lucreze. Cei care s-au implicat în proiecte de voluntariat cu beneficiari diverşi 

au avut însă posibilitatea să experimenteze direct ce înseamnă lucrul cu copiii cu dizabilităţi sau cu vârstnici 

singuri, astfel încât să ştie ce li potriveşte cel mai bine şi în ce domeniu specific al asistenţei sociale pot 

deveni foarte buni profesonişti. 
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  Găsirea unui loc de muncă după absolvirea studiilor este o piatră de încercare pentru fiecare proaspăt 

absolvent din multe puncte de vedere, dar mai ales din perspectiva faptului că majoritatea angajatorilor 

preferă selectarea unor persoane cu oarecare experienţă de lucru. Aici intervine din nou valoarea 

voluntariatului pentru tineri care, implicându-se în activităţi de voluntariat în domeniul pentru care se 

pregătesc, pot dobândi experienţa necesară angajării cu succes la finalizarea studiilor. Tinerii nu au la 

dispoziţie un sistem organizat prin care să urmărească dobândirea experienţei practice necesare în vederea 

angajării, astfel că depinde de fiecare să se documenteze, să se implice şi să îşi aleagă cea mai porvită 

activitate de voluntariat care să îi aducă aportul de experienţă practică ce poate completa în mod fericit 

cunoştinţele teoretice dopbândite în cadrul programelor formale de studiu.  

Desigur că dobândirea experienţei practice este o valoare adăugată pentru voluntar, însă scopul 

primordial al activităţii de voluntariat trebuie să rămână în sfera beneficiului public, discuţia de faţă 

nereferindu-se la programe de tip internship, traineeship etc. care nu sunt programe de voluntariat, chiar dacă 

sunt realizate de bună voie şi fără o compensaţie financiară. 

  Am ajuns astfel la cea de-a treia dimensiune a valorii voluntariatului, respectiv valoarea sa 

economică.  

  În discursul referitor la politicile publice şi economice este încetăţenită viziunea potrivit căreia ceea 

ce nu poate fi măsurat în bani nu există şi nu merită susţinere, în sensul unei investiţii financiare. Valoarea 

voluntariatului se referă la un aport imaterial, în termeni de abilităţi sociale, cunoştinţe şi abilităţi practice şi 

valori abstracte şi dificil de măsurat (precum solidaritatea, toleranţa, spiritul civic) dar fără de care societatea 

nu ar fi ceea ce trebuie să fie. Fără a trece pe un loc secundar această dimensiune valorică imaterială a 

voluntariatului, trebuie să discutăm şi despre valoarea economică a voluntariatului şi modul în care aportul 

voluntarilor poate fi cuantificat în termeni financiari pentru a putea ilustra contribuţia pe care voluntariatul o 

aduce în termeni economici societăţii astfel încât să putem demonstra de ce merită voluntariatul susţinere 

financiară, în special din partea statului.  

O ultimă problemă este legată de valoarea voluntariatului, şi anume să contracarăm argumentat 

viziunea potrivit căreia voluntariatul nu are nevoie de resurse financiare, pentru că voluntarii nu sunt plătiţi. 

Este o viziune falsă, de care cu siguranţă s-au lovit mulţi dintre organizatorii de activităţi de voluntariat de-a 

lungul timpului. Pentru a genera valoarea detaliată mai sus pe toate dimensiunile ei (socială, educaţională şi 

economică) şi pentru toate părţile implicate (voluntar, organizator, beneficiar şi, prin extensie, societatea în 

ansamblu) este nevoie de multă muncă de organizare şi pregătire a unei oportunităţi de voluntariat care să 

ofere o experienţă de calitate voluntarului. De calitatea oportunităţii de voluntariat depind în mod direct 

menţinerea motivaţiei voluntarului, performanţa sa în activitatea de voluntariat şi satisfacţia beneficiarului şi 

a organizatorului activităţii de voluntariat. Ca să generăm oportunităţi de voluntariat de calitate avem nevoie 

de resurse pentru coordonarea şi organizarea voluntarilor şi activităţilor, nevoie pe care le vom ilustra printr-

un exemplu simplu: o activitate de reîmpădurire a unei zone defrişate, care are scopul de a proteja zona de 

potenţialul unor dezastre naturale. Activitatea de voluntariat presupune deci plantarea de puieţi într-o zonă 

identificată. Ce trebuie făcut pentru ca această oportunitate de voluntariat să fie una de calitate şi care să 

producă rezultate mulţumitoare pentru toate părţile implicate? Iată pe scurt principalii paşi de realizat: 

identificarea zonei unde va avea loc plantarea, identificare tipului de puieţi ce pot fi plantaţi, procurarea 

puieţilor şi a instrumentelor necesare – mănuşi, lopeţi, etc., marcarea locurilor unde vor fi plantaţi puieţii, 

obţinerea autorizaţiilor de la autorităţile relevante, recrutarea voluntarilor, transportul voluntarilor la locul 

activităţii, alocarea voluntarilor pe suprafaţa plantării, instruirea voluntarilor cu privire la normele de 

siguranţă pentru activitatea de plantare, plantarea efectivă, colectarea materialelor utilizate şi rămase, 

transportul voluntarilor de la zona în care a avut loc activitatea, recunoaşterea voluntarilor pentru implicarea 

lor. Toate aceste activităţi necesită timp şi presupun costuri. Dacă organizatorii activităţii de voluntariat nu 

realizează toate aceste activităţi pregătitoare, activitatea de voluntariat nu va fi una de succes. Faptul că 

voluntarii se implică fără o recompensă financiară nu presupune faptul că ei îşi organizează singuri 

activitatea sau că, pe lângă timpul lor, contribuie şi cu toate materialele necesare activităţii de voluntariat. 

  Valoarea voluntariatului este, credem noi, indiscutabilă, iar recunoaşterea ei justă în societatea 
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românească devine doar  o chesiune de timp, mai ales în contextul european extrem de favorabil 

recunoaşterii valorii voluntariatului. Toţi factorii interesaţi de mişcarea de voluntariat din România trebuie să 

îşi asume responsabilitatea recunoaşterii valorii voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de calitate cu 

precădere în sfera lor de activitate şi competenţă.  

Răspunderea majoră, însă, aparţine organizatorilor activităţii de voluntariat, care au datoria să ofere o 

experienţă de voluntariat de calitate, să coordoneze corect şi eficient implicarea voluntarilor şi să evalueze 

complex impactul activităţilor de voluntariat, pentru a putea aduce argumente clare factorilor de decizie care 

trebuie să susţină dezvoltarea voluntariatului pentru a creşte contribuţia sa la dezvoltarea societăţii noastre. 
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VOLUNTARIATUL  

– ȘCOALA VIEȚII PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

Ecaterina Ionel  

Grădinița Nr. 42, Sector 1, București 

Succesul, indiferent de intensitatea sau de complexitatea lui, este ceva ce fiecare dintre noi dorim, 

materializat în lucruri realizabile sau irealizabile. Însă de fiecare dată când ne gândim la succes, în mintea 

noastră se crează o analogie cu o dorință aprinsă: un vis. Este o certitudine faptul că fiecare dintre noi visează 

și își dorește să-și depășească condiția actuală. Însă cum faci asta, în termeni cât se poate de concreți și reali 

? Simplu: treci la acțiune. 

Cea mai simplă  metodă este crearea unui plan de promovare a propriei persoane. În tine, trebuie să 

investești timp, răbdare și dorințe realizabile, care în final să ducă la ceea ce tu definești ca succes. Nimic nu 

este greu dacă vrei cu adevărat să ai succes. Și succesul nu-l poți dobândi decât prin muncă. Aici intervine 

voluntariatul. 

Voluntariatul sau altfel spus munca neplatită, înseamnă de fapt acumularea unei experiențe 

profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. 

Practic, a voluntaria înseamnă a ajuta necondiționat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul lor, pe 

principiul da mai departe: eu voluntariez într-o organizație ecologică, curăț peturile dintr-o pădure, ca mai 

departe pădurea să poată produce oxigen atât pentru mine, cât și pentru comunitatea din care fac parte sau 

ajut niște copii cu dizabilități pentru ca peste câțiva ani, ajutorul dat de mine să se materializeze în 

transformarea lor în niște adulți responsabili, pe care societatea să-i accepte și să fie integrați pe piața muncii 

ca persoane calificate. 

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoana ești, 

care îți sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândești prin 

munca. Respectul față de tine și față de ceilalți îl câștigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, 

indiferent de natura lor. 

Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se 

dezvoltă abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutățile 

întâmpinate în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă de asemenea 

apartentența la un grup, un grup care devine în scurt timp o familie, iar relațiile deși sunt de natură 

profesională, devin și personale. Sub marea umbrelă a comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte 

important.  

Voluntariatul creează punți între oameni și comunități. Fără să vrem, suntem nevoiți să socializăm în 

viața de zi cu zi pentru a putea exista. Însă voluntariatul te învață tehnici și metode de socializare astfel încât 

timiditatea, teama și frica să dispară, toate acestea ajutând la crearea ta din punct de vedere profesional. 

Dacă investești suficient timp în tine ca profesionist, vei deveni în scurt timp un leader.     

Leadershipul se învață cu ajutorul celor trei elemente: responsabilitate, comunicare și socializare. Succesul 

înseamnă să te conduci. Dacă știi să fii un bun leader cu tine însuți, cu siguranță vei știi să-i manageriezi și 

pe ceilalți. 

Investiția în propria persoana pe termen scurt, mediu și lung înseamnă responsabilitatea pe care ți-o asumi să 

devii acea persoană de succes care dorești să fii. 

Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, investiția în propria persoană. Crești o dată cu 

proiectul tău, iți asumi riscuri și creezi legături durabile. Tu te ajuți pe tine, ceea ce este comparabil cu școala 

vieții. Toate situațiile care pot interveni în finalizarea proiectului de voluntariat înseamnă acumularea de 

experiență profesională și învățarea gestionării crizelor de orice fel. 
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Voluntariatul este una dintre sursele în care îți poți dezvolta abilitățile conversaționale, poți 

cunoaște oameni noi și, în plus, poți participa la diferite evenimentecare te vor ajuta să îți îmbogățești 

cultura generală. 

Deși nu este un job platit, voluntariatul îți aduce numeroase beneficii și poți mereu să găsești  o acțiune in 

care să te implici, întrucât voluntari se caută mereu în toate domeniile posibile. 

Avantajele voluntariatului: Grație implicării tale în diverse proiecte și activități împreună cu alți voluntari 

te vei confrunta cu situații și probleme care te vor ajuta să dobândești noi abilități. În plus, vei învăța cum să 

reacționezi când ești pus în fața unor întamplări mai puțin obișnuite. 

  Dezvoltarea profesională prin voluntariat include activități și experiențe prin intermediul cărora îți 

vei îmbunătăți calitatea vieții și vei contribui într-o mic sau mare măsură la schimbarea vieții altor persoane, 

prin implicarea ta în proiectele desfasurate. 

Competențe obținute în urma voluntariatului: Prin intermediul voluntariatului poți dobândi competențe în 

ceea ce privește comunicarea atât cu beneficiarii, sponsorii, cât și cu mass-media sau personalitățile publice. 

De asemenea, vei învața tehnici de negociere, de cooperare și vei învaa să îți asumi responsabilități, să 

gestionezi conflicte și să lucrezi contratimp. În plus, voluntariatul te învață ce înseamnă munca n echipă și 

comunicarea interculturală. 

  Totodată, multumită voluntariatului îți vei perfecționa tehnicile de redactare de documente, vei afla 

cum se scriu proiecte, dar vei avea șansa să înveți și noțiuni de contabilitate primară sau gestionare de 

fonduri. În plus, pentru că, în prezent, se pune accent pe imagini și pe comunicare în mediul virtual, te vei 

familiariza și cu diverse tehnologii moderne. Întrucât vei intra în permanență în contact cu oameni din 

diverse medii sociale, vei reuși să te adaptezi și să dezvolți noi atitudini față de cei din jur, dar și față de 

mediul înconjurător. 
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Importanța voluntariatului în procesul 

instructiv- educativ 

                                                                                                     prof. Gardin Nicoleta 

                                                                                                  Școala Gimnazială Căteasca  

                      Lumea contemporană evoluează spre formule de democrație participativă și se dezvoltă socio-

economic într-un ritm alert. Acest context este provocator si generator de probleme complexe. Ca atare, școala 

se află sub asaltul multiplelor inițiative de tip educații noi care încearcă să pătrundă din zona nonformală/ 

informală prin cooptarea principalilor actori ai procesului de educație în activități comunitare.  

                       Voluntariatul dezvoltă deprinderi necesare supraviețuirii și integrării în societate. El este benefic 

și util pentru că reprezintă o continuare a învățării în școală și nu o suplinire a ei , pentru că le dezvoltă elevilor 

responsabilitatea, gândirea proiectivă, creativitatea etc. Voluntariatul în școli este un prim pas în 

conștientizarea elevilor de rolul lor in societate, de importanța lor ca individ, de nevoia societății de oameni ca 

ei. Voluntariatul  reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite și susținute valorile legate de comunitate, de 

serviciul adus aproapelui, de atașamentul față de celălalt, acesta fiind un deziderat internațional.  

                        De ce voluntariat în școli? –chiar definirea conceptului oferă răspunsul: acțiune cu motivație 

intrinsecă și fără așteptări de recompensă, de a veni în sprijinul celui ce se află într-o situație de criză. În 

demersul educației pot fi identificate anumite situații-problemă ( generate de probleme sociale sau de ordin 

economic) care intervin în procesul instructiv-educativ din școli si care au rezonanță în viața socială mai târziu. 

Câteva exemple de factori care frânează succesul în educație sunt: absenteismul și abandonul școlar, situații 

materiale precare și imposibilitatea familiei de susține pregătirea educațională a copilului, lipsa de informare 

și consiliere școlară,etc. 

                          Odată identificate aceste probleme, putem contura și formula și țintele pe care voluntariatul și 

le propune: susținerea egalității șanselor educaționale a tuturor copiilor, sprijin în educarea și consilierea 

familiei, etc. 

                            Dacă educația în spiritul voluntariatului începe în familie și este completată apoi de demersul 

educativ formal din cadrul instituțiilor de învățământ, cu siguranță va fi exersată ulterior în cadrul comunitar 

al societății de către adultul responsabil, capabil de acțiune și schimbare. 

                          Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experiențe educative 

(în caz contrar intervenția școlii și a comunității ca voluntari în acțiuni de educație a părinților și consiliere este 

foarte importantă), școala are apoi rolul de a forma la elevi capacitatea de inițiativă si receptivitate, angajare 

responsabilă în identificarea problemelor comunității și proiectarea de direcții de acțiune pentru soluționarea 

acestora. Profesorii sunt cei care organizează și conduc actele de voluntariat ale elevilor/ școlii în comunitate 

și tot ei trebuie să aducă soluții la problemele școlii prin atragere de parteneri, demararea de proiecte 

educaționale, înființarea de asociații de părinți, atragerea de fonduri de la comunitatea locală, etc. Pentru 

încurajarea elevilor către activitățile de voluntariat, profesorii pot apela la discuții cu scopul conștientizării 

necesității efectuării acestui tip de activități și, desigur, prin prezentarea unor modalități concrete de realizare 

a acestor activități, individual dar și în grupuri organizate. 
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                       Voluntariatul reprezintă acumularea unei experiențe într-un anumit domeniu care să-i ajute pe 

elevi să experimenteze lucruri noi, să se dezvolte și să ajute. Responsabilitatea este principiul de bază al 

voluntariatului, iar comunicarea reprezintă un element definitoriu al acestuia. 
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VOLUNTARIATUL, O NECESITATE  A  ZILELOR  NOASTRE 

                                                                                                          Prof. Înv.preșcolar  Neghină Rodica 

                                                                                              Școala gimnazială ,,Dimitrie A. Sturdza,,-Iași 

"Dacă așteptăm 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) 

Voluntariatul reprezintă un element esențial al tuturor societăților. Voluntariatul transformă în 

acțiune declarația Națiunilor Unite conform căreia "Noi, oamenii avem puterea de a schimba lumea." 

În 2006 a fost inițiată o Lege a Voluntariatului care este definită  astfel: "activitate de interes public 

desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație 

materială; activitatea  desfășurată  în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor 

omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, 

sportiv, de protecția mediului, social și comunitar și altele asemenea". 

Voluntariatul se naște în inima fiecăruia, nu în vreun statut de organizație sau în discuții 

mediatizate. 

Înţelegând că viaţa socială impune astăzi cerinţe diferite de cele cărora până nu demult trebuia să le 

răspundem, ne-am propus să organizăm activităţi prin care să formăm copiilor, încă de la cea mai fragedă 

vârstă, deprinderi şi capacităţi în acord cu solicitările specifice noilor realităţi sociale: spirit democratic, spirit 

de iniţiativă, încredere în forţele proprii, toleranţă şi respect pentru ceilalţi, perseverenţă, spirit de răspundere, 

respect pentru normele sociale.  

Orice activitate desfăşurată în grădiniţă constituie o lecţie de viaţă. Cu cât copilul cunoaşte mai 

multe, cu atât devine mai receptiv, mai curios, mai interesat de ceea ce se întâmplă în jurul său.  

Acţiunile umanitare desfăşurate cu copiii din grădiniţă au o valoare formativă deosebită. Astfel ei 

explorează medii mai puţin cunoscute lor, îşi îmbunătăţesc experienţa de viaţă, învaţă să respecte şi să 

preţuiască pe cei din jurul lor, devin generoşi şi sociabili.  

Nu este suficient doar să sprijinim copiii defavorizați, ci să socializăm cu ei, să- i iubim și să-i 

respectăm pentru integrarea lor socială, şi mai târziu, profesională.  

Vorbind din perspectiva dreptului la egalitate de şanse, de acces şi de participare şcolară şi socială 

a acestor copii, de  adaptarea lor în societate are, în fapt, semnificaţia unor strategii de discriminare pozitivă- 

A învăţa de la alţii care sunt altfel decât tine, nu înseamnă decât să înveţi ca om!  

 

AVANTAJELE VOLUNTARIATULUI  

Voluntariatul este o forță creativă care: 

* construiește comunități sănătoase și puternice care respectă determinarea tuturor persoanelor; 

* învață persoanele să își exercite drepturile ca ființe umane și astfel să-și amelioreze viețile; 

* ajută la soluționarea problemelor sociale, culturale și a celor legate de mediu; 

* construiește o societate mai umană și mai dreaptă prin colaborarea la nivel mondial. 

* prin voluntariat puteți determina o schimbare la nivelul comunității; 

* participând la un program de voluntariat ai oportunitatea de a ieși din preocupările zilnice; 

* poți simți ca ai o contribuție directă la o realitate care este dincolo de problemele și interesele tale 

particulare  și că ești parte  dintr-un efort general îndreptat înspre binele societății. 

* voluntariatul le permite colegilor să comunice și să se cunoască între ei, le întăresc sentimentul de 

camaraderie și îi ajută să lucreze mai bine în echipă. 
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CINE  SE  POATE  IMPLICA  ÎN  ACŢIUNI  DE  VOLUNTARIAT? 

Cu toții avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine, cu toții avem cel puțin o 

abilitate, pricepere sau un talent pe care sa îl putem pune în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, 

în folosul străzii, al cartierului sau al orașului în care trăim sau în folosul comunității în general. 

Dacă ești tânăr îți creezi comunitatea în care să iți facă plăcere să trăiești încă zeci de ani. Faci ceva 

util cu preaplinul sufletesc și energia specifică vârstei. Și nu în ultimul rând, îți faci noi prieteni. 

Dacă te afli la vârsta a doua sau a treia ai posibilitatea să nu lași să se piardă o experiență de viață, 

să umpli golul, lăsat de plecarea copiilor, de pierderea celor din jur. Este o oportunitate de a-ți regăsi mândria 

și satisfacția de a fi util. 

Poți demonstra că a fi matur sau vârstnic nu înseamnă a fi o greutate, ci a fi o resursă de neînlocuit 

în societate. 

Dacă ești copil, e distractiv să faci lucruri bune împreună cu prietenii. Îți formezi deprinderi 

sănătoase.  

"Nu contează cât de mult dăruim, ci câtă iubire punem în daruire." 

( Maica Tereza ) 

 

PROIECT  EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT 

„Dăruind aduci un zâmbet” 

 

ARGUMENT 

 

Motto : ,,Numai iubirea pentru alţii ne poate învaţa cum să ne iubim pe noi înşine. 

(Simion Mehedinţi)  

Într-o societate „egocentristă”  omul uită că  trăieşte în comuniune cu alţii şi că alături de el se află 

semeni ce au nevoie de înţelegerea şi sprijinul său. Astăzi, mai mult ca oricând trebuie să învăţăm să ne 

acceptăm, să învăţăm să respectăm principiile democraţiei autentice, pentru că numai împreună vom reuşi să 

coexistăm într-o societate democratică europeană. 

În perioada preșcolară, copilul trăiește o amplificare și diversificare a stărilor afective dar i se 

conturează și posibilitatea de valorizare a acestora. Pornind de la premiza că inteligența emoțională constituie 

liantul între persoană și mediul din care face parte, în acest context unul dintre obiectivele grădiniței și 

familiei este educarea copiilor în sensul omeniei, generozității, receptivității, la supărările și bucuriile celor 

din jur.  

Având în atenție toate aceste considerente am conceput un proiect de implicare a copiilor în acțiuni 

social-umanitare, intitulându-l sugestiv ”Dăruind aduci un zâmbet”, prilej cu care încercăm să aducem o 

rază de soare și bucurie în sufletele unor copii care duc lipsa afecțiunii părintești sau au o situație materială  

mai puțin bună. 

Tipul de proiect: Proiect educațional de voluntariat 

Scop:  -Dezvoltarea spiritului umanitar, colaborarea pentru îndeplinirea unui scop nobil.   

Obiective: 

*crearea momentelor de bucurie pentru copiii  dezavantajați  din diferite motive; 

*ajutorarea copiilor, elevilor cu posibilități materiale reduse și cu situații familiale deosebite; 

*cultivarea spiritului de toleranță; 

*promovarea ideii de voluntariat printre  copii și elevi; 

*sensibilizarea semenilor la greutăţile copiilor. 

Rezultate așteptate ca urmare a implementării concursului sunt: 

*implicarea activă a copiilor şi cadrelor didactice în activităţile desfăşurate; 

*valorificarea potenţialului creativ al copiilor; 

*participarea la concurs a unui număr cât mai mare de copii şi cadre didactice din judeţ; 
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*realizarea unei expoziţii cu lucrările din timpul desfăşurării concursului; 

*strângerea de fonduri pentru susţinerea copiilor cu nevoi speciale. 
Impactul proiectului 

*cultivarea în rândul părinților a ideii  că, prin respectul insuflat copilului faţă de fiinţa omenească, de 

lumea înconjuratoare, de natura, de conştiinţă apartenenţei lor la colectivul şi societatea căreia îi aparţinem, 

se formează o societate care poate fi mai bună, cu fiecare individ educat în acest sens . 

Activităţi desfășurate în cadrul proiectului 

1. ” Dăruind aduci un zâmbet”- ,, Crăciunul copiilor” 

- realizarea unor acțiuni caritabile; 

- organizarea unui  serbări cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 

- schimb de CD și casete video de la aceste evenimente. 

- lansarea proiectului în cadrul ședinței cu părinții; 

- solicitarea implicării  lor  în proiect; 

- anunțarea partenerilor ; 

- stabilirea responsabilităților; 

- sensibilizarea părinților  în susținerea unor astfel de activități;  

2. ,,Învățăm să dăruim” 

- acțiune caritabilă; 

- lansarea proiectului în cadrul sedinței cu părinții; 

- solicitarea implicării  lor  în proiect ; 

- sensibilizarea părinților  în susținerea unor astfel de activități;   

- pregătirea psihologică a copiilor - discuţii pe teme de educaţie morală ; 

- pregătirea cutiilor de colectare a jucăriilor, hăinuțelor, dulciurilor; 

- vizionarea unor filmuleţe pe internet ( you tube) despre copii aflaţi în dificultate;  

- colectarea jucăriilor, dulciurilor, hainelor; 

- vizite de recunoaştere a copiilor cărora le vor fi înmânate cadourile; 

- pregătirea şi distribuirea obiectelor colectate; 

- prezentarea unui moment artistic şi oferirea de cadouri din partea organizatorilor copiilor 

participanţi la acţiune; 

- impresii după activitate, discuții, desene; 

- evaluarea activităţii;  

- oferirea de diplome copiilor participanţi; 

3. ” Icoana din sufletul meu” 

- realizarea  de către  copii a  unor icoane, colaje, desene, pe tema religioasă-expoziție cu 

vânzare; 

- oferirea acestora partenerilor, cu ocazia sărbătorii de Paște; 

- cultivarea în rândul copiilor a unor calități ale moralei  creștine:  bunătate, răbdare, 

compasiune, toleranță, generozitate, față de semenii săi.  

4. Felicitări cu suflet de copil. „Dăruind, aduci  un zâmbet”- concurs umanitar de felicitări 

- pregătirea   unor mici surprize,  pentru  partenerii noștri de proiect   și nu numai; 

- expedierea lor cu ocazia zilei de 1 Iunie; 

- organizarea unei expoziții concurs cu felicitările trimise de toți partenerii. 

5. ”Nimeni nu e singur” ! 

- activități interactive având ca scop dezvoltarea  la copii  a  unor comportamente pozitive  

față de semenii săi, aflați în situații familiale mai deosebite; 

- activități de consiliere desfășurate în vederea aflării unor date personale despre copiii  

defavorizați, dezavantajați, copii care nu reușesc să se afirme din cauza unei situații  materiale precare, etc. 

6. ” Oferă fiecaruia o șansă ” 
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- aspecte din activitățile extracurriculare  realizate de copiii din grupul țintă, trimiterea  

acestora partenerilor ; 

- oferirea prin această activitate a   unor momente de bucurie, de relaxare  pentru copiii care 

uneori nu pot  beneficia  de aceste  drepturi de a petrece în mod plăcut  timpul liber.  

             7. ”Cum a fost  împreună”?Sărbătorim sfârșitul proiectului cu voie bună împreună cu părinții și 

partenerii 

- evaluarea activității proiectului pentru acest an școlar; 

- discuții cu copii privind impactul proiectului asupra lor; 

- masă rotundă cu parinții; 

- discutarea împreună a posibilităților de continuare a proiectului; 

- realizarea unui album al proiectului; 

- oferirea unor diplome copiilor din proiect cât și cadrelor didactice îndrumătoare; 

- alcătuirea unui album cu fotografii din perioada proiectului; 

- expoziţie cu lucrări realizate de copii;  

- realizarea unor CD  cu acțiunile  din proiect. 
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Importanţa voluntariatului 
       prof. Veres Anikó 

    Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă”, Braşov 

 

 Azi, când vieţile noastre se desfăşoară pe repede înainte, când nu avem timp să savurăm nici 

măcar o clipă de linişte şi suntem aproape mereu atenţi la următorul termen limită care trebuie respectat, mai 

mult ca sigur că majoritatea dintre noi nu vedem cum ar fi posibil să ne rupem din puţinul nostru timp liber şi 

să oferim ceva, oricât de puţin sau mic, unei alte persoane care cu siguranţă are o nevoie mult mai mare. Cu 

toate acestea, din fericire, există oameni cu suflet mare, care fac acest sacrificiu şi aduc în jurul lor zâmbete 

şi servesc drept model pentru cei care îşi doresc să ajute.  

 Înainte de a vorbi despre importanţa voluntariatului, haideţi să începem prin a răspunde la 

întrebarea: Ce este voluntariatul? Pentru majoritatea dintre noi termenul ne duce cu gândul la activităţi de 

anvergură, care se desfăşoară cel puţin la nivel local sau judeţean şi de multe ori ne simţim intimidaţi şi nu 

avem curajul să începem să facem voluntariat. Dar în realitate voluntariatul este descris ca o activitate 

neremunerată în care cineva oferă din timpul său pentru a ajuta o organizație non-profit sau o persoană cu 

care nu este înrudită. Voluntariatul înseamă socializare, să fim atenţi unii cu alţii, să ştim să ascultăm şi să 

ajutăm cum ştim noi mai bine, oricât de mic ar fi gestul nostru. Atâta timp cât cineva sau ceva are nevoie de 

ajutor iar noi suntem gata să oferim acel ajutor fără să aşteptăm ceva în schimb, vorbim despre voluntariat. 

 
 

 Deşi nu discutăm despre plată sau salariu, voluntariatul are nenumărate beneficii. Probabil 

beneficiul cel mai mare este faptul că ne învaţă că în viaţă nu contează doar contul bancar sau statutul social. 

Este mult mai important să avem satisfacţia că am ajutat, că am reuşit să dăm de la noi fără să avem ceva de 

câştigat. Un astfel de sentiment va fi cu noi o lungă perioadă de timp şi va servi drept propulsor pentru 

viitoarele acţiuni de voluntariat.  

Un alt beneficiu este că voluntariatul ne oferă prilejul de a învăţa despre noi şi de a ne dezvolta. Acest aspect 

este foarte important mai ales în cazul copiilor şi adolescenţilor deoarece le oferă o bază pe care ei să 

clădească în continuare.  

Voluntariatul este un factor important şi în dezvoltarea educației și formării profesionale deoarece 

voluntarul cunoaşte responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă. Odată cu aceasta, voluntarul învaţă 

despre respect, la care se adaugă și alți factori importanți, precum  comunicarea și socializarea. Mai mult 

decât atît, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, 
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colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la diferite activităţi de voluntariat, mai ales 

elevul, învață să promoveze într-o formă creativă ideile personale și să lupte pentru realizarea lor până la 

final.      

 

 

Trecând astfel în revistă nenumăratele beneficii, avantaje ale voluntariatului, nu putem să nu ne 

punem întrebarea "De ce sunt atât de puţini cei care sunt dornici să devină voluntari ?". Probabil că motivul 

cel mai important îl constituie faptul că şcolile noastre nu pun accent pe acest aspect. Din fericire, această 

situaţie este în schimbare însă trebuie avut în vedere faptul că suntem abia la început. Societatea, oamenii, 

copiii trebuie învăţaţi, trebuie să cunoască modele, exemple pe care mai apoi să le urmeze.  

Tocmai din această cauză este vital ca elevii, începând de la cele mai fragede vârste, să fie educaţi în 

această privinţă şi urmând această direcţie. Educaţia pentru voluntariat trebuie începută încă din grădiniţă, 

lucru care se poate realize simplu cu ajutorul părinţilor. Copiii pot fi învăţaţi la vârsta aceea lucruri simple, 

precum a împărţi, a da altuia ceea ce el / ea nu mai foloseşte sau a-i accept ape cei care sunt diferiţi. Acestea 

nu sunt greu de realizat, majoritatea copiilor sunt deschişi şi chiar dornici să facă  lucrurile mai sus 

menţionate, totuşi au o importanţă majoră deoarece pun bazele educaţiei pentru voluntariat, pe care ulterior 

educatoarele, profesorii pot clădi cu uşurinţă. Însă avantajul supreme ăl are copilul, care va avea mentalitatea 

unui om căruia i se va părea normal şi de la sine înţeles să dea de la el / ea, să ofere din timpul său fără a 

aştepta nimic în schimb sau pur şi simplu să ajute ori de câte ori are ocazia, pentru că aşa este bine, aşa este 

normal. 

  “Voluntariatul este cel mai bun exemplu de democraţie. Votăm la alegeri, dar când te oferi 

voluntar, votezi în fiecare zi pentru comunitatea în care vrei să trăieşti.” (Marjorie Moore) 
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VOLUNTARIATUL ȘI ROLUL  LUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII 

Prof. înv. preșcolar GUG MARIA-CLAUDIA 

G.P.P. Nr. 53 (Structura G.P.N. Nr. 14)ORADEA 

Motto : 

„Dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei” 

(Mahatma Gandhi) 

Voluntariatul înseamnă, în primul rând, interacţiune cu oameni care au aceleaşi aşteptări şi care se 

raportează la aceeaşi grilă de valori.  Este  necesar să pornească din interiorul nostru, al fiecăruia, prin 

schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Solidaritatea ar trebui să fie o constantă a vieţii omului. 

Astfel, iniţiativele voluntare de sprijinire a persoanelor a căror condiţie socială este defavorabilă, trezesc în 

copil dorinţa de a fi solidar, de a face bine şi de a-şi oferi ajutorul, manifestând înţelegere faţă de cei aflaţi în 

neputinţă.  Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie 

iniţiativă, care îşi oferă timpul, priceperea şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a 

primi o recompensă materială.  

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din 

ce în ce mai atractiv pentru tineri. Este o activitate ce poate dezvolta armonios personalitatea unui elev care 

învaţă să fie bun fără a aştepta vreo recompensă materială. Implicat în activităţi de voluntariat, elevul 

deprinde abilitatea de a lucra în echipă, implicându-se activ şi căutând soluţii. Devine înţelegător faţă de 

problemele celorlalţi şi încercă să le rezolve. Astfel,  își dezvoltă şi calitatea de a fi empatic, pentru că va 

încerca să ia locul celui aflat în dificultate şi să găsească cea mai bună cale de a-l determina să depăşească 

momentul.  

   ,,VOLUNTARII  sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care reflectă compasiune ,grijă 

nemăsurată, răbdare, voinţa şi dragoste adevărată pentru OM, COMUNITATE, NATURĂ”  (Erma 

Bombeck) .Voluntarul învaţă să adopte o atitudine tolerantă faţă de cei din jurul său, învaţă că acceptarea şi 

aprecierea diversităţii este soluţia pentru a comunica în mod constructiv în situaţii sociale diverse. Prin 

voluntariat, copilul învaţă să fie responsabil de faptele sale, deoarece ştie că alţi oameni depind de munca lui 

şi, de aceea, se va strădui să-şi facă treaba cât mai bine. Responsabilitatea este o calitate pe care o dobândeşte 

prin felul în care decide să acţioneze şi să reacţioneze, indiferent de circumstanţele în care se găseşte. 

Răbdarea, îngăduinţa, cordialitatea sunt calităţi pe care le câştigă dacă este încurajat să-şi folosească 

inteligenţa, ingeniozitatea, creativitatea şi originalitatea. Voluntariatul este, în esenţă, un mod plăcut, 

constructiv şi incitant de a petrce timpul liber. Elevii învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de 

persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane 

singure, bolnave sau abandonate. 

Prin voluntariat se pot dezvolta abilitați si competente sociale precum solidaritatea, încrederea, 

spiritul civic si responsabilitatea socială. Oamenii implicați devin conștienți de problemele din jurul lor, pe 

care poate că în mod normal nu le-ar observa, si învață sa lupte pentru un ideal comun. Voluntariatul adună 

oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații diferite de cele zilnice. Acest 

lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitate, religie, orientare politică sau persoane cu 

dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități diferite. Munca în echipă nu numai că 

favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective 

și crește nivelul de toleranță. 

Un alt aspect important ce merită menționat este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. 

Calitățile de conducere, luarea inițiativei, crearea de noi viziuni, modalitățile de a contribui la atingerea unor 

obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 

voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inspira pe 

ceilalți, gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale prin 

intermediul voluntariatului sunt sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului prosocial, 
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creșterea gradului de conștientizare și altruismul. Voluntarul vede lucruri noi în fiecare zi, se confruntă cu 

probleme diverse, este pus în situații excepționale și este în cursă cu timpul. Uneori, acțiunile de voluntariat 

sunt îngreunate de lipsuri materiale, de nepăsarea celorlalți membri ai societății sau chiar de autorități.  Pus 

în astfel de situații dificile, voluntarul găsește o soluție care, mai târziu, poate fi utilă și în viața privată. 

Datorită  implicării  în diverse proiecte și activități împreună cu alți voluntari, tinerii se vor confrunta cu 

situații și probleme care-i vor ajuta să dobândească noi abilități. În plus, vor învăța cum să reacționeze când 

vor fi  puși în fața unor întâmplări mai puțin obișnuite. 

Dezvoltarea personală prin voluntariat include activități și experiențe prin intermediul carora îți vei 

îmbunătăți calitatea vieții și vei contribui într-o mică sau mare măsură la schimbarea vieții altor persoane, 

prin implicarea ta în proiectele desfășurate. Prin intermediul voluntariatului, tinerii dobândesc competențe în 

ceea ce privește comunicarea în limba maternă sau într-o altă limbă. De asemenea, vor învăța tehnici de 

negociere, de cooperare, își vor asuma responsabilități și vor învăța să gestioneze conflicte. În plus, 

voluntariatul îi învață ce înseamnă munca în echipă și comunicarea interculturală, îi ajută să-și petreacă 

timpul într-un mod plăcut, învățând lucruri noi. Din această perspectivă, voluntariatul poate fi considerat un 

fel de educație non-formală. 

În calitate de cadru didactic este recomandat să le formăm copiilor gustul pentru activități care să-i 

satisfacă emoțional și de pe urma cărora să beneficieze și alții. Vizitele în centre de copii sau de bătrâni, 

concursurile sau evenimentele la care pot face donații, pot fi ocazii potrivite pentru elevi de a-i obișnui cu 

rolul de voluntar. Cu cât vor începe mai repede să se implice în astfel de activități de voluntariat, cu atât își 

vor creiona mai clar un traseu în viață, formându-se ca oameni.. 

În concluzie, voluntariatul rămâne  un mijloc puternic de autodezvoltare și un mod prin care poți 

arăta că ești activ și-ți pasă de semeni, fără a aștepta ceva la schimb.  
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IMPORTANȚA ACȚIUNILOR DE VOLUNTARIAT ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

PREȘCOLARI 
Prof.înv.preșcolar  GÂRDAN ANCA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53ORADEA, JUD. BIHOR 

 

MOTTO: 

”A-ți învăța copiii să facă binele, înseamnă a le lăsa moștenirea cea mai prețioasă.” Montegazza 

Grădinița este locul unde copilul se formează și își construiește un bagaj de cunoștințe și de principii 

după care se va ghida toată viața. 

La grădiniță fiecare copil învață ce e respectul prin prisma faptului că micuții sunt corectați de fiecare 

dată când spun sau fac ceva nepotrivit față de colegii lor. De asemenea, la grădiniță copiii învață să împartă 

jucăriile cu colegii lor și le este continuu indusă ideea de generozitate. Nici termenul de ”prietenie” nu îi e 

străin copilului în grădiniță, deoarece aceasta este vârsta la care cei mici descoperă legăturile emoționale cu 

cei de vârsta lor. 

Prin voluntariat, se dezvoltă foarte rapid abilitatea copiilor de a comunica. Barierele de comunicare 

ridicate de timiditate, frica de vorbit în spațiul public, greutățile întâmpinate în crearea unor legături de 

prietenie sunt astfel distruse, depășite. 

Voluntariatul este de fapt o acumulare a unor experiențe profesionale într-un anumit domeniu și care 

te ajută să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Practic, prin voluntariat ajuți necondiționat, astfel 

încât beneficiarii ajung să ajute la rândul lor, pe principiul ”primește și dă mai departe!” Prin voluntariat copiii 

ajung să simtă apartenența la un grup, un grup care în timp devine o familie, iar relațiile strict profesionale 

devin cu timpul personale.  

Socializarea joacă de asemenea un rol foarte important în fenomenul voluntariatului. Aceasta crează 

punți între oameni sau comunități, fără să vrem, suntem nevoiți să socializăm zilnic pentru a putea exista. Însă 

voluntariatul te învață tehnici și metode de socializare astfel încât timiditatea, teama și frica să dispară, toate 

acestea ajutând la formarea, la crearea omului din punct de vedere profesional. 

Dezvoltarea spiritului voluntariatului la copii reprezintă un element esențial al tuturor societăților. În 

acțiunile de voluntariat trebuie implicați și copii și tinerii și adulții, formându-se astfel o modalitate de 

implicare moral-civică. Voluntariatul reprezintă o cale prin care orice ființă umană capătă experiență, se poate 

exprima, se poate implica în problemele comunității din care face parte. Datoria noastră, a adulților (cadre 

didactice și părinți deopotrivă) este să-i învățăm pe copii să identifice nevoile semenilor, ale comunității, să se 

implice în aceste nevoi și să știe cum să se comporte în aceste situații. 

Voluntariatul sau munca neplătită, înseamnă, de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un 

anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Cu cât mai repede începe 

copilul să facă astfel de activități de voluntariat, cu atât își va creiona un traseu mai clar în viață. Astfel de 

lucruri îl formează ca om și îl pregătesc pentru viața de adult. 

Prin jocurile desfășurate în cadrul grădiniței, copilul transformă realitatea, îi descoperă pe ceilalți, se 

descoperă pe sine și se dezvăluie celorlalți, comunicând și colaborând. Jocul organizat cu roluri bine stabilite 

îi permite copilului să rămână în lumea lui imaginară, de poveste și, în același timp, să treacă spre realitatea 

obiectivă. 

De aceea, este recomandat să le formăm copiilor gustul pentru activități care să le facă bine din punct 

de vedere sufletește și de pe urma cărora să poată să beneficieze și alții. Ca educatori, avem responsabilitatea 

de a înfrunta ignoranța și prejudecata și să ne asigurăm că prejudecățile și stereotipurile nu sunt transmise de 

la o generație la alta. 

Este recomandată desfășurarea cât mai des a activităților de voluntariat deoarece ele constituie o 

experiență bogată de învățare, facilitează dezvoltarea de capacități și competențe sociale și contribuie la 

dezvoltarea preșcolarilor a sentimentului de solidaritate. 

 Vizitele la centrele de îngrijire ale copiilor sau ale bătrânilor, la adăposturi de animale, concursurile și 

evenimentele organizate în cadrul cărora se pot face donații, pot fi ocazii potrivite pentru a-i implica pe copii 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

244 
 

și a-i obișnui să se acomodeze cu rolul de voluntari. Nu doar în prag de sărbători, bunătatea, lumina și zâmbetul 

ar trebui să fie pe fețele celor de lângă noi. 

 Cu cât copilul observă mai repede și este învățat de mic că este important să îi ajuți pe cei de lângă 

tine, să te implici în activități de pe urma cărora să nu aștepți să obții beneficii materiale, cu atât va tinde mai 

mult să introducă acțiunile de voluntariat în viața lui. 

Este necesar să le oferim copiilor prilejul de a cunoaște situația unor semeni aflați în dificultate și 

împreună să căutăm soluții pentru a-i putea ajuta. Trebuie să fim conștienți că numai prin intermediul 

interacțiunilor interumane, prin transmiterea unor mesaje pozitive și prin puterea exemplului personal vom 

reuși să educăm copiii împotriva discriminărilor de orice fel. 

Pentru a putea face acest lucru, trebuie să conștientizăm cu toții modul în care prejudecățile și 

discriminarea acționează în societate și modul în care putem reflecta asupra ideilor preconcepute pe care poate 

și noi le-am preluat pe parcursul vieții noastre. 

Toate activitățile de voluntariat desfășurate în grădiniță cu copiii, contribuie la formarea unei 

personalități armonioase ale acestora, a valorilor morale și a atitudinii de a respecta și iubi natura cât și semenii 

de lângă noi. 

Activitățile de voluntariat sunt posibile numai prin compasiune și empatie, prin disponibilitatea de a 

dărui. Ființa umană nu poate trăi izolată, ci doar în comuniune, realizându-se în funcție de interesul manifestat 

de ceilalți. Fără această experiență, omul nu poate dărâma zidul care îl închide atât în relație cu semenii, cât și 

în relație cu sine însuși. 

Responsabilizarea copilului preșcolar este o aptitudine ce trebuie învățată, iar părinții au un rol esențial 

în acest sens. Aceștia trebuie să fie dispuși să acorde libertatea copilului pentru: a lua decizii, a demonstra că 

pot face un lucru, pentru a învăța din propriile greșeli. 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. Aceștia sunt creativi, activi, optimiști, visători și manifestă un entuziasm 

molipsitor, care poate antrena alți membri ai comunității în procesul de schimbare. 

Voluntariatul oferă oportunități de educație formală și non-formală și este, prin urmare un instrument 

esențial în formarea continuă. Copiii care se implică în aceste acțiuni de voluntariat devin mai afectivi, mai 

toleranți, manifestă prietenie, armonie, înțeleg binele, adevărul și frumosul din faptele proprii și a celor din jur. 

Iar 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. Învățarea și însușirea responsabilității ajută la maturizarea copilului și 

reprezintă o poartă deschisă către succes. Responsabilitatea își are influența în multe părți din dezvoltarea 

copilului. Îl ajută să fie autonom, să se descurce pe propriile puteri, să nu depindă de ceilalți. Un copil 

responsabil câștigă încrederea celor din jur, a părinților, prietenilor, și este o persoană pe care te poți baza fără 

ezitare. 

Cu cât copilul observă și este învățat de mic că este important să îi ajuți pe alții, să te implici în activități 

de pe urma cărora să nu te aștepți neapărat să obții beneficii materiale, cu atât acesta va tinde mai mult să 

introducă voluntariatul în viața lui. Cu cât începe mai repede să facă astfel de activități de voluntariat, cu atât 

își va creiona un traseu mai clar în viață. Astfel de lucruri îl formează ca om și îl pregătesc pentru viața de 

adult. 
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ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
Condilă Irina Ileana 

Școala Gimnazială Nr.3 Zimnicea 

 

           Motto: ”Fericit, ori nefericit, omul are nevoie de alt om, căci nu trăiește decât pe jumătate când 

trăiește doar pentru el!” 

(Jacques Delille) 

Fiecare copil este diferit; acest lucru este exact ceea ce îl face să fie special. Există câteva lucruri 

esenţiale, comune tuturor copiilor: toţi au nevoie de dragoste, de securitate, hrană bună şi exerciţiu. Fiecare 

copil are nevoie să se simtă protejat şi acceptat; are nevoie ca ceilalţi să-l placă. Fiecare micuţ simte nevoia 

să fie călăuzit. Toţi copiii cresc şi se dezvoltă după acelaşi model. Ceea ce diferă este ritmul personal al 

fiecăruia. 

 A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui este una dintre sarcinile de 

seamă ale învățătorilor. Nu numai în prag de sărbătoare lumina, fericirea şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele 

celor mici, ci permanent. Activităţile de voluntariat constituie o bogată experienţă de învăţare, facilitând 

dezvoltarea unor competenţe sociale şi dezvoltând sentimentul de solidaritate la copii.  
          Pornind de la ideea că toți copiii au șanse egale, în calitate de cadru didactic ai menirea de a forma la 

copii gustul pentru activităţile care au ca finalitate împlinirea sufletească prin bucuria adusă celor care au 

nevoie de ea. Şi putem aminti multe astfel de actvităţi: vizite la centre de copii sau bătrâni, concursurile, 

evenimente organizate la care se pot face donaţii ce pot fi folosite pentru cei care au atâta nevoie. Pentru 

copil, cadrul didactic este un model pe care tinde să-l imite, să-l urmeze. De aceea, cu cât copilul înţelege de 

mic că este important să-i ajute pe alţii fără să primească beneficii materiale cu atât se va implica mai mult. 

Pe măsură ce va creşte şi va înţelege acest lucru, când va fi mai mare îşi va asuma ca persoană statutul de 

voluntar.  Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc pentru viaţa de adult. 

            Dar ca să desfăşori o astfel de actvitate trebuie să cunoşti ce implică noţiunea de voluntar. În primul 

rând a fi voluntar înseamnă să ai drepturi şi responsabilităţi. 

            Drepturile de voluntar : 

*de a nu fi discriminat; 

*de a fi respectat ca persoană; 

*de a fi informat; 

*de a fi instruit; 

*de a primi sarcini în funcţie de experienţă……ş.a. 

             Responsabilităţile voluntarului se concretizează în: 

*îndeplinirea sarcinilor asumate; 

*solicitarea sprijinului la nevoie; 

*respectarea confidenţialităţii. 

În epoca modernă voluntariatul a devenit un element important al tuturor societăţilor. La început 

voluntariatul însemna o modalitate de a forma prietenii între copii din ţări diferite.Voluntariatul reprezintă o 

sursă bogată de învăţare, de acumulare de experienţe noi, dobândirea de competenţe. Copiii sunt bucuria 

părinţilor, prezentul şi viitorul societăţii, iar formarea lor porneşte încă din primii ani de viaţă. Conceptul de 

,,educaţie timpurie” facilitează accesul copiilor la servicii de sănătate, nutriţie, educaţie şi protecţie încă din 

primiii ani de viaţă. Un rol important îl are şi familia, care nu poate lipsi din cercul educaţional. Familia este 

partenerul cheie în educaţia copiilor. În comunităţile defavorizate socio-economic nivelul de instruire este 

mai scăzut iar rata abandonului şcolar mai mare. Prin urmare, în aceste situaţii importanţa susţinerii educaţiei 

este o soluţie pentru oferirea de şanse egale pentru toţi copiii. Vârstele mici constituie baza personalităţii 

copiilor iar pentru reuşită este necesară antrenarea tuturor factorilor sociali: familia, instituţiile şi 

comunitatea. Educaţia timpurie este un ajutor semnificativ pentru copii şi mai târziu implicit pentru 

profesori. Vârsta de 6 ani este potrivită pentru începerea învățământului primar, cu clasa pregătitoare, dar 

este bine ca grupa de copii să fie cât mai omogenă pentru că atunci copiii socializează mai uşor. La această 
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vârstă copiii îşi însuşesc foarte bine bunele deprinderi de comportare civilizată, de corectitudine şi respect, de 

a fi ordonat. Datorită acestor beneficii pe care le aduce educaţia copiii din familiile defavorizate au acces 

egal la cunoaştere ca şi ceilalţi copii.  

Activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp în România o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). 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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

            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.  

   

BIBLIOGRAFIE: 

      Tomşa G.- Consilierea şi orientarea în şcoală, Casa de Editură şi Presă Viaţa   Românească, 
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VOLUNTARIATUL ȘI  EDUCAŢIA ECOLOGICĂ – PREMISE ALE 

DEZVOLTĂRII SUSTENABILE 

Chircu-Cristil Daniela 

                                                                         Școala Gimnazială nr. 3 Zimnicea, jud. Teleorman 

 

                      Natura ne dăruieşte cu bucurie şi simplitate, din belsug, necondiţionat, toate bunurile sale. 

În condiţiile epocii contemporane, caracterizate prin creştere demografică, industrializare şi prin acţiunea 

deseori necontrolată a omului asupra mediului, apare tot mai des problema protecţiei mediului înconjurător. 

În această problemă latura educativă are un rol determinant. Educaţia pentru mediu ne priveşte în egală 

măsură pe toţi, adulţi sau copii, iar problema , deşi nu e nouă, se pune tot mai acut, devenind obiect de studiu 

și la nivelul invatamântului primar, sau obiectiv în cadrul unor activități desfășurate pe centre de interes și 

domenii experiențiale la nivel de învatamant primar. 

                     Educaţia ecologică este criteriul principal al stilului de viaţă durabil şi unica modalitate de 

supravieţuire a omenirii în viitor. Pentru realizarea cu succes a educaţiei ecologice este esenţială îmbinarea 

efectivă a formelor de “educaţie alternativă” cu formele de educaţie instituţionalizată. Educaţia ecologică 

presupune nu numai formarea unui comportament corect faţă de mediul înconjurator, dar şi implicarea activă 

şi chibzuită, realizarea unor acțiuni de voluntariat, în procesul de adoptare a deciziilor de mediu. Dacă ne 

întrebăm ce şansă are educația pentru mediu într-o lume condusă de interese materiale şi ce efecte ar avea, nu 

trebuie să fim părăsiţi de optimism, să fim convinşi că, începută de la vârstele cele mai mici, va reuşi în timp 

să conducă la formarea unei conduite adecvate, iar omul de mâine va fi capabil să discearnă asupra binelui şi 

a răului, să acţioneze benevol în folosul naturii.  Scopul esenţial al educaţiei privind protecţia mediului 

înconjurător este de a oferi posibilitateafiecăruia să-şi manifeste atitudinea personală, responsabilitatea faţă 

de mediul în care trăieşte. Acest lucru începe cu mediul familial, unde importante şi relevante sunt puterea 

exemplului şi cea a cuvântului. 

                      În școală, învăţarea trebuie să se dezvolte în mod natural, pornind de la ce ştie elevul în sensul 

descoperirii varietăţii formelor şi a fenomenelor naturii, pe cale experimentală. O învăţare eficientă va    da 

copilului posibilitatea să redescopere natura printr-un contact direct cu aceasta, în care profesoruljoacă rolul 

unui ghid. A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de 

ameninţată astăzi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii, iar aceste aspecte fac trimitere directă spre 

acțiuni de voluntariat. 

 Educaţia ecologică accentuează cinci mari obiective: 

                      Conştientizarea: ajută copiii să capete înţelegere şi sensibilitate faţă de întreg mediul şi 

problemele lui; dezvoltă abilitatea de a pricepe şi de a deosebi stimulentele, de a procesa, rafina şi extinde 

aceste percepţii; contribuie la folosirea acestor abilităţi noi în mai multe contexte. 

                      Cunoaşterea: ajută copiii să capete o înţelegere de bază privind funcţionarea mediului, 

interacţiunea oamenilor cu mediul şi despre cum apar şi cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu. 

                      Atitudinea: ajută copiii să capete un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu, 

motivaţia şi devotamentul de a participa la menţinerea calităţii mediului. 

                      Deprinderi: ajută copiii să capete abilităţile necesare identificării şi investigării problemelor 

mediului şi să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia. 

                       Participarea: ajută copiii să capete experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor 

dobândite,în vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la rezolvarea problemelor 

mediului. Scoaterea elevilor în mediul înconjurător în mod regulat este o parte importantă a unui program 

conştient de educaţie a mediului. Nimic nu poate înlocui propriile experienţe care îi ajută pe copii să-şi 

înţeleagă propria comunitate, sistemele naturale şi problemele mediului. 
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                      Proiectele educative de educaţie pentru mediu se înscriu în coordonatele unor preocupări 

organizate, coordonate, sistematizate de abordare ecologică a problematicii lumii contemporane; ele sunt o 

cale de modernizare a învăţământului, de care depinde posibilitatea de a alege, între un mediu curat şi 

sănătos, între un public informat, educat care conştientizează gravele probleme de mediu şi un public care 

ignoră şi este indiferent la aceste probleme. 

 Exemple de bună practică 

               Proiectul de educaţie ecologică “Voluntari pentru natură” derulat cu elevii clasei Pregătitoare, a 

avut ca scop sensibilizarea faţă de mediul natural, sensibilizare ce are în vedere cultivarea respectului faţă de 

mediul natural, a folosirii raţionale a resurselor, a responsabilizării în legătură cu protecţia şi ocrotirea 

acestuia, a estetizării mediului, a sporirii resurselor şi nu în ultimul rând a optimizării relaţiei dintre copil şi 

natură. 

               Elevii se află în perioada de formare și dezvoltare a personalităţii şi a sistemului propriu de valori, 

de formare a imaginii de sine şi faţă de ceilalţi precum şi a conduitelor şi a modului de viaţă. Ei au nevoie de 

sprijin, de un mediu informativ care să fie alături de ei, pentru a putea trece cu succes de la dependenţa din 

perioada prescolara la autonomia și responsabilităţile scolarilor. În acest sens, proiectul  a fost o adevarată 

provocare atât pentru mine, ca dascal, cât și pentru copii, dar a avut o influentă benefică prin formarea 

generaţiei actuale şi viitoare în spiritul educaţiei ecologice. Prin desfăşurarea acestui proiect am urmărit 

încurajarea activitaţilor de protecţie a mediului înconjurător, sensibilizarea copiilor pentru păstrarea 

curaţeniei, formarea unui spirit critic faţă de problemele actuale de mediu, formarea unor abilităţi necesare 

investigării, identificării, precum şi rezolvării unor probleme de mediu. 

                 Nimic nu poate înlocui propriile experienţe care îi ajută pe elevi să creeze o imagine obiectivă a 

realităţilor ce îi înconjoară. “Voluntari pentru natură” este proiectul care a antrenat şi implicat copiiii într-

o gamă variată de activităţi: informare despre pădure; ecologizare a parcului din oraș; activităţi creative, 

recreative, artistico-plastice; activităţi practice. Aceste activităţi au fost îmbinate cu drumeţii, plimbări şi 

jocuri în aer liber. Cu toţii dorim ca educatia ecologică în şcoală să se poată realiza prin orice tip de 

activitate: şcolară, extraşcolară, activităţi ştiinţifice , literare, artistice, plastice, sportive, sub forma unor unor 

observaţii şi experimente în natură, desene, lucrări practice, drumeţii, orientări turistice, colecţii, scenete 

ecologice, concursuri.  

                 Poate cel mai important rezultat al proiectului a fost acela căelevii au fost stimulaţi să gândească 

atât critic, cât şi creativ. Un copil poate şi trebuie să poată cântări bine opţiunile, să identifice alternativele 

pentru o problemă dată, să comunice, să prezinte corect problemele comunităţii, să analizeze sugestiile 

cetăţenilor şi să ia decizii. Cu alte cuvinte, un proiect bun de educaţie ecologică îi ajută pe actualii şi viitorii 

cetăţeni să se implice în rezolvarea unei probleme ce afectează atât mediul, cât şi sănătatea comunităţii în 

care trăiesc. Şcoala de azi, şcoala de mâine are sacra misiune, printre altele, să-i înveţe pe elevi să trăiască 

frumos şi sănătos. Dreptul de a avea un mediu sănătos este un drept fundamental al fiecărei fiinţe umane.  

                Înscriindu-se în registrul bogat al “noilor educaţii”, educaţia ecologică permite deschiderea şcolii 

spre problematica lumii contemporane. Se conturează, din ce în ce mai mult, ideea că şcoala trebuie 

considerată în ansamblul modalităţilor sociale de educaţie care constituie, de fapt, sistemul  social de 

educaţie. Multe dintre noile modalităţi de educaţie satisfac nevoia de educaţie permanentă a individului. 

                  Într-o societate tot mai grăbită şi artificializată, această educaţie vine să propună ca finalitate 

dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a aptitudinilor necesare pentru ca oricare cetăţean să joace un rol activ şi 

constructiv în conservarea resurselor naturale, în activităţile de prevenire a poluării şi protecţiea mediului 

perceput ca suport al vieţii. 

                   Dacă elevii, cresc astăzi în spiritul ecologiei, poate că mâine Terra va deveni mai curată, mai 

verde şi mai veselă, si vom putea afirma că munca noastră, a dascalilor, nu a fost în zadar fiindcă o lecţie 

bine învăţată în copilărie se transformă în deprindere benevola pentru un adult. 
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BENEFICIILE VOLUNTARIATULUI PENTRU ADOLESCENȚI 

Prof. Liliana Bulug 

 Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif” Bacău 

 

 Voluntariatul în România este o activitate cu destul de puțină amploare față de alte state dezvoltate 

din lume. Voluntariatul a căpătat conotații negative în țara noastră în perioada comunistă, transformându-se 

într-o activitate forțată. De aceea, mult timp după revoluție, activitățile de voluntariat au fost privite cu 

circumspecție și evitate de majoritatea oamenilor. Tinerii acelei perioade au devenit astăzi părinți, și nu au 

fost educați pentru a-și încuraja copiii în acțiuni de voluntariat. Astfel încât, școlii îi revine sarcina de a 

educa adolescenții, copiii în această direcție.  

 Sunt puțini tineri care ajung să facă voluntariat din propria convingere. Pe de o parte sunt 

adolescenții care vizează un loc în universitățile din străinătate și care au ca cerințe la admitere și ore de 

voluntariat, de aceea unii ajung să facă voluntariat în acest scop. Pe de altă parte, sunt cei care sunt atrași în 

acest tip de activitate de profesori, ONG-i,  partide politice, alte organizații, pentru că dincolo de gustul amar 

pe care părinții încă îl mai simt, voluntariatul aduce multe beneficii tinerilor în formare. 

 De aceea, profesorilor le revine sarcina de a le prezenta aceste beneficii atât elevilor, în cadrul orele 

de consiliere, cât și părinților, fără sprijinul cărora nu se poate. 

Beneficiile muncii de voluntariat - pentru oricine, indiferent de vârstă - sunt practic nelimitate. 

Voluntariatul extinde înțelegerea asupra vieților altor oameni. Acesta oferă o nouă viziune asupra lumii și a 

problemelor din cadrul acesteia. De asemenea, arată modul în care oamenii vor lucra pentru a rezolva aceste 

probleme. Nu există nici un leac mai bun pentru tristețe/depresie decât a ajuta pe cineva care e într-o situație 

mai grea decât tine. Pare paradoxal, dar munca de voluntariat pe fondul problemelor sociale cele mai grave 

poate fi adesea o sursă de speranță personală.  

Iată punctate câteva din beneficiile voluntariatului care pot fi amintite într-o oră de consiliere, într-o 

activitate cu părinții sau ori de câte ori avem o ocazie. Beneficiile sunt pentru tineri, dar adevăratul beneficiar 

este întreaga societate. 

Câștigă experiență: dacă lucrează în domeniu sau pe o poziție care are aptitudini transferabile, 

aceasta îi va ajuta să devină mai experimentați atunci când vor fi în căutarea unui loc de muncă De exemplu, 

mulți elevi care doresc să devină doctori sunt voluntari la organizația Crucea Roșie. 

Îmbunătățirea CV-lui: adăugă la CV voluntariat. Întreprinderile, sau orice organizație cu profit sau 

fără, vrea să vadă că acel candidat pentru un post a fost ocupat, astfel încât poate să le arate cum a luat 

inițiativa de a fi voluntar la un ONG și să specifice ceea ce a făcut. Dacă a fost un lider sau a creat un 

instrument nou și util acesta va dovedi potențialului angajator că va fi un atu pentru organizația lor. 

Câștigă noi competențe: Adesea îi învață noi abilități. Ar putea învăța un nou program de calculator 

sau o altă limbă. Experiența de lucru este de neprețuit. Există unele lucruri care nu se pot învăța în școală. 

Deci, prin voluntariat, sunt într-un mediu nou, observă persoanele în locurile lor de muncă și, poate vor primi 

sarcini care îi vor provoacă. Dacă nu, de ei depinde să se implice, să întrebe, să ceară! 

Încearcă ceva: în acest fel încercă ceva ce îi interesează, dacă nu-i place, va ști înainte de a urma 

facultatea sau înainte de a aplica pentru anumite locuri de muncă și apoi să își dea seama că nu e ceea ce 

doreau, și cariera la care visau. 

Întâlnește oameni: nu numai că vor obține experiență, dar întâlnesc oameni care pot fi potențiale 

persoane de referință atunci când urmăresc angajarea la un loc de muncă, în cazul în care au făcut o impresie 

bună, sau le pot recomanda un loc unde să aplice. Voluntariatul, de asemenea, le oferă o oportunitate de a 

întâlni oameni pe care s-ar putea să nu îi întâlnească în alt mod, și să își extindă grupul social dincolo de 

zidurile școlii în care învață. Voluntariatul tinde să aducă împreună oameni care gândesc la fel, și mulți 

oameni leagă prietenii pe tot parcursul vieții în organizații de voluntari. 
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Potențiale de locuri de muncă: munca de voluntariat poate duce chiar la un loc de muncă. ONG-le 

sunt în continuă dezvoltare, și, prin urmare, se găsesc acolo, mai multe locuri de muncă. Dacă ei se vor face 

utili în acea organizație, și organizația poate găsi soluții de finanțare pentru a-i menține. 

Vânătoarea de locuri de muncă: Fiecare pas ca voluntar trebuie privit și ca o practica pentru atunci 

când va începe „vânătoare de locuri de muncă”. Începând cu conversația inițială la telefon când se prezintă, 

la prezentarea la ora programată când se  oferă voluntar, ș.a. aceste lucruri sunt ca un loc de muncă și sunt 

momente bune pentru a practica modul în care se prezintă și sunt văzuți. Practic sunt ca o oportunitate de 

învățare. 

Facultate: aplicațiile pentru colegii în afara țării cer muncă în folosul comunității. Dar, din moment 

ce există din ce în ce mai multă competitivitate, nu numai că trebuie să demonstreze că au ore de voluntariat, 

dar trebuie sa iasă în evidență prin asumarea unui rol de conducere sau din nou, creând ceva nou, care se 

adresează unei nevoii în comunitate. 

Te simți bine face o diferență!: În cele din urmă, dar mai important ca orice, voluntariatul te conduce 

pentru a găsi bucuria de a sluji altora și de a contribui la îmbunătățirea comunității noastre locale.  

Pentru adolescenți, voluntariatul are astfel multiple avantaje. După cum am amintit, orele de 

voluntariat arată foarte bine în aplicațiile pentru universitățile străine, și, uneori, chiar îi fac eligibili pentru o 

anumită bursă sau alt ajutor financiar. Dar munca susținută de voluntariat demonstrează că elevii nu sunt pur 

și simplu, niște participanți la activitate de dragul cererii dumneavoastră – ci pentru că le pasă de fapt 

schimbarea lumii. Acest lucru  demonstrează ceva despre caracterul adolescentului, „ceva” ce nici un scor de 

la un test standardizat nu poate surprinde. 
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Importanța educației pentru voluntariat în rândul copiilor 

Prof. Constantin Iuliana Luminița 

Școala Gimnazială Nicolae Iorga Iași 

 

      Acţiunea de voluntariat a început în România în anul 1990, odată cu apariţia organizaţiilor internationale 

şi filiale acestora în ţara noastră. Începând cu această perioadă au început să fie incluşi într-un număr din ce 

în ce mai mare voluntari în variate preocupări. Primele centre de voluntariat din ţara noastră au fost create în 

anul 1997. 

         Preocuparea pentru voluntariat a cunoscut în ultima perioadă în România, un progres accelerat, pornind 

de la nivel local, până la nivel național și internațional, în sfere foarte variate (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Aşadar, această acţiune se realizează într-un cadru legal și este 

sprijinită de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

         Plecând de la definiţia din DEX conform căreia EDUCÁȚIE înseamnă: s. f. 1. Fenomen social 

fundamental de transmitere a experienței de viață a generațiilor adulte și a culturii către generațiile de copii și 

tineri, abilitării pentru integrarea lor în societate. 2. Cunoașterea bunelor maniere și comportarea în societate 

conform acestora. ◊ Loc. vb. A face educație cuiva = a educa pe cineva, este esenţial ca în şcoală elevii să 

înveţe despre acţiunea de voluntariat, să fie sprijiniţi şi să fie formaţi pentru viaţa de adult în ceea ce priveşte 

integrarea în societate cât şi pe piaţa muncii oferindu-le şansa de a fi dinamici. Prin educaţie elevii vor reuşi 

să devină pregătiţi pentru viaţă, mai rezistenţi în faţa provocărilor vieţii. 

       Conform DEX - VOLUNTARIÁT s. n. 1. Angajare în armată ca voluntar (II); durată a serviciului 

militar pe care îl face cineva ca voluntar. 2. Activitate desfășurată în folosul altor persoane sau al societății 

fără a urmări un câștig material. [Pr.: -ri-at] – Din fr. volontariat (după voluntar). 

       Conform Wikipedia - Voluntariatul poate fi văzut din mai multe unghiuri, în funcție de fiecare. În ciuda 

definițiilor date nu există una care să se muleze perfect. 

        În România, Legea nr.339 din 17 iulie 2006 dă următoarea definiție:[1] "Voluntariatul este activitatea de 

interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o 

contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: 

asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de 

învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și 

altele asemenea."  Cea mai întâlnită formă de voluntariat este organizația nonprofit. Cele mai multe 

organizații de acest tip sunt cele de și pentru tineret. Concomitent, există organizații neguvernamentale care 

își desfășoară activitățile (total sau parțial) cu sprijinul echipelor de voluntari.  

      Din anul 2000, în România se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Voluntarilor pe 5 Decembrie.  

 

       Copiii trebuie să primească de mici o educaţie în acest sens, de aceea astfel de activităţi încep chiar din 

timpul grădiniţei, continuând în mediul şcolar în ciclul primar. Este foarte important ca ei să fie implicaţi şi 

responsabilizaţi.  

        De ce este important ca elevii să fie implicaţi în acţiuni de voluntariat şi să primească o educaţie în acest 

sens? 

        În primul rând voluntariatul presupune socializare, acordarea ajutorului aproapelui nostru arătând 

bunăvoinţă şi afecţiune. Voluntariatul este o activitate vrednică de a fi realizată în şcoli.  

        Orice copil poate dobândi abilităţi şi informaţii noi precum şi calităţi sociale. De asemenea voluntariatul 

reprezintă o componentă importantă privind evoluţia educaţiei şi formarea profesională.  

- Voluntariatul presupune responsabilitate dobândită prin muncă, din care rezultă respect, comunicare şi 

socializare. 

- Presupune organizare, încredere în forţele proprii, îndrăzneală, cooperare, creativitate şi energie. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Voluntariat#cite_note-1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bie_f%C4%83r%C4%83_scop_lucrativ
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bie_nonguvernamental%C4%83
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- Participând la acţiuni de voluntariat elevul reuşeşte să-şi pună în practică propriile idei luptând până la 

sfârşit pentru îndeplinirea acestora. 

- Elevul reuşeşte să conştientizeze ce se întâmplă în jurul lui, ce presupune încrederea, toleranţa şi 

solidaritatea. 

- A fi voluntar înseamnă să dai dovadă de umanitate, răbdare şi înţelegere. 

- Voluntariatul oferă şansa de a cunoaşte oameni noi, de a colabora cu aceştia, de a lega prietenii.  

- Prin acţiuni de voluntariat elevul devine productiv şi harnic într-o manieră distractivă realizând o 

legătură cu societatea, ajutând-o fără rezerve în timpul liber. 

- Se lucrează în echipă şi se experimentează lucruri noi. 

- Voluntariatul este o activitate plăcută și vrednică de a fi practicată și susţinută de copii sau adulți, 

deoarece se realizează printr-o acţiune  adaptabilă şi opţiuni independente. 

       Voluntariatul este o activitate realizată într-o anumită branşă, ca cea medicală, prin care o persoana îsi 

„dăruieşte” timpul, îndemânarea şi puterea în ajutorul celor din jur, făra a primi vreo răsplată financiară. De 

aceea, voluntariatul ofera oportunitati oamenilor, în mod deosebit celor frecvent îndepărtaţi, neglijaţi, de a 

deveni un personj constructiv în colectivităţile lor, devenind voluntari şi sprijinind eliminarea diferentierilor 

sociale. Prin astfel de preocupări de voluntariat, comunitatile din  lumea întreagă beneficiază de solidaritate 

şi de statornicire a incluziunii sociale.  

      În concluzie, activitatea de voluntariat  şi voluntarul au o importanţă categorică în comunitatea 

românească pe care trebuie să o preţuim. De aceea este extrem de important să angrenăm elevii în astfel de 

acţiuni, pentru a învăţa de mici să-şi iubească şi să-şi preţuiască semenii, să-i ajute la nevoie şi niciodată să 

nu-i lase la greu. 

 

Bibliografie 
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ȘCOALA ROMÂNEASCĂ - ÎNTRE RESPONSABILITATE, DĂRUIRE ȘI 

VOLUNTARIAT 

prof. Morar Ioana Alexandra 

Școala Gimnazială ”Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca 

 

     Voluntariatul este cea mai simplă activitate pe care o putem face. Voluntariatul înseamnă să ne dedicăm o 

parte din timpul nostru altor tipuri de activități, fără să fim plătiți pentru ceea ce facem. Așadar, voluntariatul 

este activitatea desfasurata din proprie initiativa, prin care o persoana fizică își oferă timpul, talentele si 

energia în sprijinul altora fără să aștepte o recompensă de natură financiară. Legea nr. 339 din 17 iulie 2006 

dă următoarea definiție: "Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de 

orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public 

este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, 

medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, 

de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea."  

      Voluntariatul a fost adus in România de organizațiile neguvernamentale (ONG) care, prin definiția lor, 

realizează acțiuni caritabile si de ajutorare a unor categorii de persoane sau în sprijinul unor acțiuni. ONG-

urile lucrează cu voluntari deoarece resursele nu le permit angajarea unui număr mare de oameni. O definție 

a voluntariatului adoptată de Consiliul Național al Voluntariatului este „activitatea desfașurată din proprie 

inițiativă, de orice persoană fizică, in folosul altora, fără a primi o contraprestație materială”. 

      În principal, oamenii care fac voluntariat sunt preocupați de ceilalți din jurul lor, sunt oameni altruiști 

care doresc să împartă câte puțin din timpul lor liber cu ceilalți. Însă nu doar acestea sunt motivațiile din 

spatele pasiunii oamenilor pentru voluntariat. Studiile arată care sunt primele cinci motive care stau în 

spatele implicării oamenilor în activități de voluntariat.  

      În primul rând amintim valorile morale. Prin a fi voluntar ne arătăm, așa cum spuneam și mai sus, grija 

și preocuparea pentru ceilalți din jurul nostru, pentru societatea în care trăim. Mai mult, voluntariatul poate fi 

privit și prin a fi recunoscător pentru viața pe care o duci și a oferi drept recunoștință aceleași lucruri și 

pentru alții. Grija pentru comunitate este un al doilea motiv care îi îmboldește pe oameni spre acțiuni de 

voluntariat. În general, sunt persoane care practică voluntariatul tocmai pentru că le pasă de comunitatea în 

care trăiesc și de grupurile care se dezvolta acolo. Trebuie menționată printre motive și creșterea stimei de 

sine. Chiar dacă pare greu de crezut, pentru mulți voluntariatul funcționează asemeni unui instrument foarte 

bun de a te face să te simți mai bine, mai util societății. Fiind în mijlocul unei probleme și ajutând la 

rezvolvarea acesteia, nu doar te simți mai bine, ci te și eliberezi de presiune și de stres. Urmează apoi 

înțelegerea celor din jur. Când practici voluntariatul și te implici în acțiuni ce presupun empatizarea cu 

valorile altora și cu nevoile altora, ajungi să ai o mai bună înțelegere a celor din jurul tău și a felului cum 

privesc aceștia lumea. Astfel, un voluntar poate deveni mult mai deschis și mult mai atent la cei din jurul său, 

fiind un om cu mintea flexibilă, care nu judecă după aparențe și care are o privire de ansamblu asupra 

problemelor. Și nu în ultimul rând, trebuie amintită dezvoltare personală. Voluntariatul este o bună metoda 

de a te schimba tocmai pentru că ai ocazia să cunoști oameni noi care pot deveni o sursă de inspirație și care 

te pot ajuta să îți formezi noi deprinderi. În plus, multe companii sunt tot mai preocupate de implicarea 

candidaților în acțiuni de voluntariat. 

      Prin urmare, putem afirma că valoarea voluntariatului este indiscutabilă iar recunoaşterea ei justă în 

societatea românească devine doar o chesiune de timp, mai ales în contextul european extrem de favorabil 

recunoaşterii valorii voluntariatului. Totuși, se ridică întrebarea în ce măsură profesorii efectuează muncă 

de voluntariat, având în vedere că multe dintre activitățile pe care le realizează sau organizează cu elevii nu 

sunt retribuite? De asemenea, în contextul unei societăți moderne, axate pe implicare socială și participare 

colectivă la rezolvarea problemelor cetății, putem spune că școala românească îi pregătește pe elevi să 

devină, la rândul lor, voluntari? În cele ce urmează vom încerca să oferim un răspuns pertinent acestor 

întrebări. 
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      Trebuie să recunoaștem, fără falsă modestie, că profesorii sunt în primul rând acele  persoane care în mod 

altruist, fără să se gândească în primul rând la profitabilitate și câștig,  se dăruiesc pentru iluminarea și 

formarea celorlalți. De foarte mult timp deja, o largă paletă de sarcini care nu intră în fișa postului fac 

obiectul responsabilității profesorilor, fără să fie vorba niciodată de plătirea unor ore suplimentare sau de alte 

compensații financiare. Nu vom intra în detalii despre modul în care profesorii își petrec timp prețios 

amenajând spațiul școlii în lipsa unui personal specializat în acest domeniu, despre multele ore petrecute 

pentru pregătirea unor materiale didactice sofisticate, despre timpul petrecut în școală în afara orarului cu 

părinți care doresc lămuriri, fiecare individual, despre problemele sau dificultățile propriului lor copil. Se 

consideră ab initio că profesorul român trebuie să le facă pe toate acestea, valoarea sa fiind dată și de cât 

timp suplimentar este dispus să investească pentru bunul mers al lucrurilor și al sistemului. 

      Dorim în cele ce urmează să amintim câteva activități organizate de profesorul de istorie în școală și în 

afara școlii, cu scopul creșterii calității actului educațional, pentru a ilustra modul în care profesorul devine 

voluntar, implicându-se fără să se aștepte la vreo răsplată, la îmbunătățirea, progresul și bunăstarea psihică și 

afectivă a elevilor săi. Toate activitățile enumerate pot deveni pentru unii elevi colacul de salvare de care au 

nevoie, pentru a se desprinde de alte activități extrașcolare consumatoare de timp și nu neapărat valoroase. 

De fapt, prin aceste inițiative, profesorul de istorie investește benevol în crearea unui context de utilizare 

sănătoasă a timpului liber de către elevi, prin atragerea acestora în cadrul unor activități educativ-formative, 

orientate spre cunoașterea și valorizarea trecutului. 

      În primul rând, trebuie spus că cercul de istorie reprezintă una din formele de activitate organizate în 

școală, dar în afara clasei, cu scopul stimulării elevilor pentru cunoașterea istoriei. Activitatea în astfel de 

cercuri duce la dezvoltarea interesului elevilor pentru cunoaștere, a spiritului de investigare, de cercetare a 

proceselor istorice, la însușirea tehnicilor de cercetare proprii științei istorice, la formarea unui profil moral și 

a spiritului de echipă, dar și la educarea simțului responsabilității. Un exemplu de utilizare a cercului de 

istorie îl constituie activitatea din cadrul șantierelor arheologice. Sub îndrumarea profesorului și alături de el, 

elevii pot deveni în timpul lor liber, părtași la descoperirea artefactelor îngropate și mici istorici pe teren. 

Munca de cercetare se poate finaliza în articole tipărite în revista școlii sau în alte publicații, în organizarea 

de sesiuni de comunicări științifice sau de excursii tematice. Tot în cadrul cercului de istorie, pot fi realizate 

expoziții legate de aniversarea sau comemorarea unor evenimente sau personalități istorice. 

      Alături de cercul de istorie, o altă formă de adâncire și consolidare a cunoștințelor de istorie o reprezintă 

concursurile pe teme de istorie și olimpiadele școlare. Pregătirea și selectarea elevilor revine strict 

profesorului de specialitate. Pregătirea pentru olimpiadă comportă mai multe aspecte: alcătuirea unui grup de 

elevi selecționați din timp, aprofundarea în cadrul unor ședințe de pregătire a tematicii cerute pentru astfel de 

concursuri, alcătuirea unei bibliografii și parcurgerea ei împreună cu elevii. 

      Vizitele și excursiile tematice reprezintă alte activități specifice aprofundării cunoașterii istorice, 

organizate și supervizate tot de către profesorul de istorie. Vizita reprezintă o deplasare de studiu de câteva 

ore sau cel mult o zi, la un obiectiv turistic din aceeași localitate cu școala sau dintr-o localitate învecinată. 

Excursia este o deplasare de studiu efectuată pe parcursul mai multor zile sau săptămâni, la obiective din altă 

localitate decât cea  a școlii sau în străinătate. Profesorul este responsabil de realizarea tuturor etapelor 

excursiilor si vizitelor: pregătirea (stabilirea traseului, stabilirea obiectivelor, efectuarea unui instructaj 

prealabil, etc.), desfășurarea vizitei sau a excursiei (asigurarea disciplinei în rândul elevilor, respectarea 

îndrumărilor oferite de ghizi, consemnarea de către elevi a datelor surprinse în timpul vizitei) și valorificarea 

rezultatelor obținute în timpul vizitei sau excursiei (discuții, referate, note de călătorie, panouri sau expoziții 

tematice). 

      Serbările școlare, menite a celebra sau a comemora evenimente importante din trecutul țării noastre sunt 

deseori sarcina exclusivă a profesorului de istorie. Ele au scopul de a instrui elevii și comunitatea în general, 

dar și de a oferi o altă perspectivă a factorilor implicați în procesul educațional asupra școlii. Pregătirea unor 

astfel de serbări școlare poate necesita câteva zeci sau sute de ore, dacă luăm în calcul aspecte ca: pregătirea 

unei recuzite cât mai autentice, găsirea unor costume tradiționale adecvate ca mărime și aspect, învățarea 
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unor poezii, cântece sau scenete istorice, invitarea comunității și autorităților locale, repetițiile și atragerea de 

fonduri și sponsorizări. 

      Luând în considerare toate aceste aspecte, putem afirma pe drept că profesorul de istorie efectuează, an 

de an, în afara orelor de predare efectivă, o intensă muncă de voluntariat. Benevol, fără să primească nimic în 

schimb, fără să existe vreo modalitate de a-l obliga să se implice în astfel de activități, urmașii lui Herodot se 

cheltuie ei înșiși pentru a pregăti generațiile viitoare în spiritul cunoașterii valorilor trecutului și a prețuirii 

moștenirii lăsate de înaintași. Activitățile de istorie desfășurate în afara școlii sau în afara orelor de curs 

reprezintă în același timp o alternativă sănătoasă de petrecere a timpului liber pentru elevi și comunitate în 

general. 

      Din experiență, pot afirma că elevii care sunt implicați în activități extrașcolare, devin la rândul lor mai 

responsabili, mai dispuși să se dedice ei înșiși comunității și nevoilor ei, fără să aștepte nimic în schimb. 

Celor îndemnați de profesori să participe la cercuri, olimpiade și serbări, nu li se promit recompense 

materiale. Ei sunt motivați de aspecte precum: propria formare, creșterea respectului de sine, civilizarea 

comunității din care fac parte sau pur și simplu setea de cunoaștere. Considerăm că aceste mobiluri sunt 

absolut necesare pentru dezvoltarea mentalității de voluntar.  

      Așadar, putem afirma că școala românească, prin contribuția adusă de profesorii de istorie care 

desfășoară activități benevole neremunerate și prin exemplul acestora, contribuie la responsabilizarea 

elevilor, la motivarea lor înspre a se implica în activități comunitare utile și la formarea în rândul tinerilor a 

spiritului de voluntar. 
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      Voluntariatul este activitatea desfașurată din proprie inițiativă, prin care o persoana fizică își oferă 

timpul, talentele si energia în sprijinul altora fără a aștepta o  recompensă de natură financiară, dar care poate 

deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată. 

      Patru principii definitorii, care stau la baza activitații de voluntariat și o deosebesc de alte activități 

similare, sunt: voluntariatul este o activitate desfașurată in beneficiul comunității / beneficiul public, este o 

activitate neremunerată sau care nu urmărește un câștig financiar, chiar dacă include decontarea unor 

cheltuieli derivate din activitatea respectivă, este o activitate desfășurată de bunăvoie, fara vreo constrângere 

de vreun fel sau altul. În plus, activitățile de voluntariat sunt de regulă derulate intr-un cadru organizat (sub 

tutela unei organizații sau a unui grup de inițiativă), spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere. 

      În ciuda a ceea ce cred multe persoane, voluntariatul nu este „muncă pe gratis”. Din contră, beneficiile 

pentru voluntar sunt nenumărate. Voluntariatul este un mod de a îți face prieteni noi, de a ajuta la corectarea 

unor probleme sociale, și de a te dezvolta ca individ. Prin voluntariat te asiguri personal că lumea se așază pe 

un făgaș mai bun dar investești și în tine, deoarece atunci când ești voluntar acumulezi o serie de competențe 

care te ajută atât în relația cu cei din jurul tău, dar şi la facultate sau la locul de muncă. În toată lumea sunt 

milioane de oameni care au nevoie de ajutor: sunt forțați să muncească, nu au acces la educație, sunt 

exploatați, nu au adăpost sau nu au ce mânca. Resursele autorităților și organizațiilor neguvernamentale sunt 

limitate atât din punct de vedere financiar cât și în ceea ce privește personalul. Și aici intervin voluntarii. Ei 

sunt cei care fac o anumită activitate pentru că așa își doresc, în folosul altcuiva, fără a primi bani. 

      Dacă ar fi să vorbim despre voluntariat în cadrul sistemului de educație românesc, atunci cu siguranță 

putem aminti o mulțime de activități de ajutorare, remediere și pregătire pe care profesorul le desfășoară de 

bunăvoie, din proprie inițiativă și fără să fie remunerat. Scopul acestei munci, care nu întotdeauna se vede, 

este asigurarea calității în educație, organizarea optimă și modernă a spațiului și a mijloacelor didactice care 

urmează a fi folosite în procesul de predare-învățare, dar și realizarea performanței în anumite domenii ale 

cunoașterii. Tot la capitolul ”muncă de voluntariat” ar putea fi incluse și activitățile desfășurate de profesor 

cu clasa de elevi în afara spațiului școlii și în afara orarului clasei. Aici pot fi incluse o serie de activități 

precum: vizite și excursii tematice, activități de ecologizare și împădurire, acțiuni umanitare (vizitarea unor 

instituții destinate întreținerii persoanelor cu nevoi speciale, adunare de fonduri, spectacole și târguri 

caritabile, etc.), dar și întâlnirile periodice, de tip masă-rotundă, cu părinții și elevii în cadrul unor activități 

non-formale. Așadar, putem afirma fără reținere că profesorii români realizează periodic, fără urmă de 

tăgadă, activități de voluntariat. Ei își pun deseori la dispoziție timpul și resursele pentru a construi în jurul 

lor o lume mai bună, mai frumoasă, pentru a corecta sau îmbunătăți anumite aspecte ale vieții sociale a 

comunității în care trăiesc, și pentru a-i învăța, prin propriul exemplu, pe elevi să dăruiască ei înșiși mai 

departe, în jurul lor, comunității,  bunătate, generozitate și altruism. Prin atragerea elevilor în activități de 

voluntariat, aceștia înțeleg că pot avea un rol activ în societate și că schimbarea pe care doresc să o observe 

în jurul lor trebuie să pornească în primul rând de la ei.  

      Dezideratul unui profesor modern, ancorat în realitatea zilelor noastre, care derivă chiar din obiectivul 

fundamental al invățământului românesc, trebuie să fie acela de a pregăti viitori tineri activi, implicați și cu o 

gândire independentă, dar constructivă. Având în vedere că școala trebuie să te pregătească pentru viață și 
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plecând de la premisa că în școală trebuie să se desfășoare activități care se doresc ulterior reiterate la nivel 

macro-social, dorim să exemplificăm în cele ce urmează o activitate desfășurată anual în școala noastră, prin 

care încercăm să punem în mișcare întreaga comunitate: profesori, părinți și elevi. 

      Astfel, în fiecare sezon al recoltei, porțile școlii noastre se deschid larg cu ocazia ”Târgului de toamnă”. 

Weekend-ul dedicat acestui festival al bunătăților este cel în care oricine poate călca pragul școlii, pentru a 

degusta din bunătățile naturii, pentru a se încărca de energie pozitivă, pentru a se familiariza cu munca 

noastră, dar și pentru a face bine în folosul celor care depind de ajutorul nostru. 

      Pregătirile încep cu mult timp înainte, încă din vacanța de vară. Băieții își ajută bunicii la recoltat, fetele 

amestecă în dulcețuri și zacuscă, iar în timpul liber cu toții dăm frâu liber imaginației și creăm diverse 

obiecte, bijuterii și chiar articole vestimentare ”hand made”. Toate acestea sunt așezate frumos pe mesele de 

prezentare, la ”Târgul de toamnă”, iar oricine dorește le poate achiziționa la un preț rezonabil. Ne-am 

perfecționat metodele în timp, am ajuns să învățăm strategii specifice de marketing, știm cum să sortăm și să 

expunem marfa, cum să stabilim prețul și ce fel de etichete îi atrag pe clienți. În plus, ne dezvoltam abilitățile 

de negociere și calculăm cu precizie maximă care este profitul obținut. Profesorii se implică și ei, 

organizându-i pe elevi din timp, ținând legătura cu părinții în acest scop, făcând publicitate evenimentului, 

dar și pregătind mâncăruri mai sofisticate sau delicioasa pâine tradițională, în cuptorul cu lemne. 

      Cel mai important aspect al acestui eveniment anual este legat de destinația banilor adunați de toți elevii 

participanți la târg. Câștigul nostru este mereu redistribuit unor familii nevoiașe din comunitate sau, în 

funcție de situația momentului, înspre elevii școlii noastre care au probleme grave de sănătate, probleme care 

necesită tratamente costisitoare. Spiritul acesta de solidaritate colectivă ne îmboldește pe noi, dascălii, să 

continuăm an de an să organizăm acest festival al generozității, deoarece bucuria de a ajuta se citește pe 

chipul tuturor celor care vin la târg.  

      Considerăm acest eveniment unul cu un scop didactic precis: acela de a-i învăța pe elevi că și ei, la 

rândul lor, pot deveni promotorii unor campanii umanitare sau că se pot implica, dăruind, în îmbunătățirea 

vieții unor persoane mai puțin privilegiate. De asemenea, încurajându-i pe elevi să se implice în treburile 

gospodărești, dar și să creeze cu mâinile lor obiecte tradiționale, artistice, considerăm că îi apropiem și mai 

mult de valorile și cultura strămoșească, ancestrală, a poporului român. Crearea unor punți peste veacuri și 

apropierea de ocupațiile tradiționale românești, de agricultură și meșteșugurile gospodărești, îi poate 

transforma pe viitorii adolescenți în adulți competenți, conștienți de bogăția simbolurilor și tradițiilor 

românești vechi, dar și de importanța perseverenței și a muncii asidue pentru obținerea unor rezultate 

îmbucurătoare. Putem afirma, fără să greșim, că voluntariatul este o parte consistentă a activității noastre 

școlare și că prin diversele activități întreprinse cu grupul de elevi și părinți, în fiecare toamnă, îi 

conștientizăm pe elevi de necesitatea de a se implica în ajutorarea celor defavorizați, în problemele societății, 

dar și de bucuria de a dărui fără să aștepți nimic în schimb. 

      În concluzie, putem spune că prin propriul exemplu, prin voință și dăruire, voluntariatul poate deveni 

parte integrantă a vieții școlii românești. Elevii, mereu receptivi la nou, pot învăța ce înseamnă volutariatul 

de mici, iar noi, dascălii, putem trăi având certitudinea că am dăruit societății exemple de bună-practică, 

demonstrând celor din jurul nostru ce înseamnă ”să fii om”. 
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PROCESUL DE VOLUNTARIAT ÎN EDUAȚIE 

                                                                                                ALECA ELENA 

                                                                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ BISTREȚ, JUDEȚUL DOLJ 

 

A face voluntariat este cu siguranță bine și apreciabil. A fi voluntar este cea mai pură preocupare pe 

care poți să o ai (după aceea de a fi părinte). Sunt convinsa că ar fi util să spun de ce e bine să fii voluntar și 

cum te ajuta asta. Plec de la premiza că vrei să fii voluntar. Însă pentru ce? Care este cauza pentru care vrei 

să ajuți? Ce crezi că este important să se schimbe? Unde crezi că poți ajuta cel mai mult? Sunt întrebări pe 

care mi le-am pus și eu și la care am un răspuns personal. Cel mai important este să faci voluntariat pentru 

împlinirea personală și nu pentru a aștepta ceva in schimb. Acum vă propun să discutăm despre voluntariatul 

în educație. 

În statele lumii civilizate, voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de 

categorii diverse de oameni și din diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta într-un anumit 

domeniu, de a cunoaște oameni sau chiar de a se distra, în sensul bun al cuvântului. În România, 

voluntariatul beneficiază de o minimă atenție și de o slabă informare. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din 

ce în ce mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din școala noastră, urmărindu-le 

evoluția și celor care și-au luat deja „zborulˮ. Activitățile realizate de noi la nivelul școlii i-a ajutat să vadă 

viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili societății, că marea 

schimbare poate începe cu ei. Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate 

reprezenta sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și 

chiar de a abandona școala. Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii 

ajung să cunoască viaţa grea a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să 

empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, 

schimbarea statutului personal în comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, 

competenţelor proprii. 

Educația este strategie naționala. Educația este prioritatea numărul unu. Reforma educației este 

obligatorie. Am auzit de prea multe ori aceste propoziții. Acestea și cu promisiunile de autostrăzi sunt cele 

mai des auzite. Eu acum mă refer la fapte, la acțiuni pe care le putem face fiecare dintre noi pentru o educație 

mai bună. Voluntarul din educație vrea să se implice pentru un viitor mai bun. Eu cred că voluntariatul în 

educație este o investiție în generațiile viitoare care vor fi mai bune, care vor găsi soluții mai potrivite la 

problemele noastre din sănătate, apărare, mediu etc. 

Există multe cauze pentru care merită să faci voluntariat. Multe lucruri pot fi îmbunătățite și multe 

nedreptăți pot fi ameliorate. Este clar că nu ducem lipsă nici de cauze sociale și nici de cele de mediu. Toate 

sunt la fel de importante, și la fel de important este să avem un viitor mai bun, implicându-ne în educație, 

cum este să avem un mediu mai curat, participând la reciclari selective sau plantări de copaci. La fel de 

important este ca toți copii să aiba șanse egale la viață și dezvoltare. Educația este cea în care oferi încredere 

generațiilor viitoare. Prin educație împărtășești din experiențele tale ca cei ce vin să nu mai repete greșelile și 

să se concentreze pe rezolvarea altor probleme. Faci asta pentru că ai încredere în ei, pentru că ai încredere în 

orice copil educat corect. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, 

elevii învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în 
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care trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât 

prin memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o 

parte din ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. 

În calitate de profesor, am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet 

pentru cei din jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu 

mare mulțumire schimbarea radicală care s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj 

principal al propriei vieți; cei din jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce 

l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă rezultate mult mai bune la învățătură. 

Un bun exemplu de voluntariat necesar in randul elevilor este educația antreprenorială. După parerea 

mea tot mai multi antreprenori ar trebui sa se implice in implemetarea ideii de gandire strategică care să ne 

aducă beneficii. Educaţia antreprenorială vizează mai multe competenţe, cum ar fi: utilizarea unor concepte 

specifice pentru explicarea și interpretarea unor procese și fapte din viaţa reală, aplicarea unor cunoștinţe 

specifice în anumite situaţii caracteristice economiei de piaţă și în analizarea posibilităţilor de dezvoltare 

personală etc. Educaţia antreprenorială este un demers de o mare complexitate, care, dat fiind specificul său, 

este mai adecvat unor discipline aferente ariei curriculare „Om și societate”, și anume cultura civică, întrucât 

problemele pe care această dimensiune a educaţiei le abordează sunt de natură preponderant economică și 

socială. Iniţierea și dezvoltarea unei afaceri ar putea fi puse în discuţie și de către profesorul diriginte în 

cadrul activităţilor specifice pe care el le realizează cu elevii de care se ocupă. Pentru ca elevii să poată în 

viitor, dacă vor dori, să iniţieze o afacere, ei ar trebui să primească informaţii despre cadrul legislativ care 

reglementează acest domeniu. Ei ar putea conștientiza faptul că într-o economie de piaţă oamenii au 

libertatea de a presta diferite activităţi aducătoare de venit, devenind astfel agenţi economici definiţi ca 

persoane sau grupuri de persoane fizice sau juridice care au comportamente economice similare. Din punct 

de vedere instituţional, agenţii economici s-ar putea grupa în: persoane fizice autorizate, care desfășoară o 

activitate independentă, fără a avea personalitate juridică; asociaţii familiale, constituite între membrii unei 

familii, nici ele neavând personalitate juridică; societăţi comerciale, constituite prin asocierea unor persoane 

fizice sau juridice. Ar fi bine ca elevii să înţeleagă faptul că iniţierea unei afaceri se cere a fi planificată în 

mod judicios printr-un plan de afaceri, care este un proiect profesional prin care se sintetizează obiectivele și 

strategiile necesare atingerii acestora în situaţia lansării sau dezvoltării unei activităţi economice. Un alt 

demers care precede iniţierea unei afaceri, dar care, totodată, însoţește întreaga derulare a ei este studierea 

pieţei. Din acest motiv, elevii să fie familiarizaţi cu unele elemente de marketing, care poate fi definit drept 

procesul de identificare a cerinţelor pieţei de elaborare a modalităţilor în care aceste cerinţe urmează a fi 

satisfăcute. 

Educaţia antreprenorială are un caracter aplicativ, căci el presupune formarea și dezvoltarea la elevi 

a unor competenţe specifice, pe care ei să le poată utiliza la nevoie, iar activitatea de predare-învăţare se cere 

a fi centrată pe elev și cât mai apropiată de realitatea economică imediată. O metodă în acest sens și care se 

poate aplica la orele de consiliere ar fi Dezbaterea, iar ea s-ar putea realiza cu participarea unor invitaţi care 

să le vorbească elevilor pe anumite teme, după care să răspundă întrebărilor adresate de ei.  

Astfel: 

– un întreprinzător din comunitatea locală le-ar putea vorbi elevilor despre specificul afacerii sale, despre 

felul în care a depășit dificultăţile și despre trăsăturile de personalitate care l-au ajutat în derularea și 

dezvoltarea afacerii (în prealabil, la lecţiile de consiliere, profesorul diriginte să le fi vorbit elevilor despre 

abilităţi și aptitudini care reprezintă talentele tale și la ce ești bun. Multe abilităţi și aptitudini se dezvoltă și 

se educă în școală și sunt folosite mai târziu în viaţă. A desena, a juca baschet, a rezolva probleme de 

matematică sunt exemple de abilităţi; la fel interesele sunt activităţi sau hobby-uri pe care îţi face plăcere să 

le faci. Anumite interese se pot confunda cu abilităţi, totuși poţi să fii bun la ceva, să ai o abilitate, dar să nu-

ţi placă să faci acel lucru, un interes. Pe de altă parte, poate că ţi-ar plăcea să faci ceva la care nu ești bun. 
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Exemple de preferinţe: să fii împreună cu prietenii, să vizitezi un mall, să practici un sport, să citești o 

carte…); 

– ar putea fi invitat în clasă un reprezentant al unei firme de consultanţă în domeniul afacerilor, care să le 

prezinte elevilor structura unui plan de afaceri, a unui proiect de finanţare, a unui contract de muncă etc.; 

– un reprezentant al unei societăţi de asigurări le-ar putea vorbi elevilor despre modalităţile concrete de 

transferare a riscurilor; 

– prezenţa în clasă a unui jurist ar putea ușura cunoașterea de către elevi a implicaţiilor legislative ale 

demarării, derulării și încheierii unei afaceri, inclusiv ale falimentului acesteia; 

– ar mai putea fi invitaţi în clasă reprezentanţi ai unor instituţii precum: Camera de Comerţ și Industrie, 

Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, acestea putându-le vorbi elevilor despre activitatea pe care 

o desfășoară instituţiile respective și despre felul în care îi pot ele sprijini pe întreprinzători. 

Așadar, voluntariatul presupune satisfacții pentru cel care il realizează, dar mai ales pentru cel care 

beneficiază de el. 
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Educația și voluntariatul 

Prof. Apetrăchioaei Alina Liliana 

Școala Gimnazială Nr. 1 Gorbănești, jud. Botoșani 

 

Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă 

timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără a aștepta o recompensă de natură financiară. Legea nr.339 

din 17 iulie 2006 dă următoarea definiție: "Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din 

proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; 

activitatea de interes public este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, 

protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, 

religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea."  

Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat:  

- Este o activitate desfășurată în beneficiul comunității și în beneficiul public.  

- Este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câștig financiar.  

- Este o activitate desfășurata de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul.  

- Este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de 

ințiativă), spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere.  

În epoca modernă, voluntariatul a devenit un element important al tuturor societăților. Celebra 

declarație a Națiunilor Unite “Noi oamenii avem puterea de a schimba lumea”’ s-a transformat în acțiuni 

concrete ale voluntarilor la nivel global. 

Avantajele muncii de voluntar pot fi numeroase, printre care se află: a. vei avea un CV mai valoros 

(angajatorii sunt interesați de oamenii care sunt dispuși să facă munca voluntară deoarece poate spune multe 

despre o persoană și se poate prezenta în câteva cuvinte: generozitate, responsabilitate și implicare); b. te vei 

bucura de oameni și experiențe noi (atunci când faci muncă voluntară, vei cunoaște oameni speciali, diferiți, 

de la care vei avea întotdeauna de învățat iar experiențele pe care le vei deprinde în urma muncii voluntare îți 

vor fi de un mare folos la un moment dat, nu doar în viață, cât și în carieră); c. vei avea satisfacții personale 

(foarte multe consideră că munca voluntară este o formă de terapie, unii se simt inspirați și stimulați psihic 

de faptul că reușesc să facă anumite lucruri bune pentru cei mai puțin norocoși). 

Lumea contemporană evoluează spre o democraţie participativă şi se dezvoltă socio-economic într-

un ritm alert. În acest context şcoala se află sub asaltul multiplelor iniţiative de tip educaţii noi care încearcă 

să pătrundă din zona nonformală/ informală, prin cooptarea principalilor actori ai procesului de educaţie, în 

activităţi comunitare. 

Diverse iniţiative europene sau ale ONU propun şcolilor să participe în proiecte, dincolo de 

curriculumul formal şi de spaţiul tradiţional al clasei. Astfel, sunt iniţiate transferuri multiple între achiziţiile 

provenite din educaţia formală şi acelea din educaţia nonformală / informală: 

• Se schimbă rolurile clasice ale profesorilor şi elevilor prin participarea la aceste proiecte; 

• Educaţia formală își schimbă cultura spațiului: implicaţi în activităţi semnificative în afara clasei, 

profesorii şi elevii dezvoltă învăţarea din lumea reală, astfel obiectul învăţării se modifică şi conferă 

dinamism achiziţiilor cognitive, comportamentiste şi atitudinale; 

• Voluntariatul devine o achiziţie din sfera valorilor şi a atitudinilor; 

• Profesorul își schimbă statutul devenid un facilitator, un mediator al învăţării nonformale/ informale. 

Profesorul însuşi îşi adânceşte înţelegerea asupra propriei sale învăţări şi deveniri prin intermediul 

activităţilor de educaţie nonformală / informală; 
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• Elevii devin stimulaţi să fie implicaţi în activitatea comunităţii locale, învăţând roluri sociale în mod 

direct; 

• Se dezvoltă un comportament acţional: înţelegere profundă (care permite luarea de poziţie şi 

acţiune), implicare (motivaţia de a participa în viaţa comunităţii), viziune (abilitatea de a merge 

dincolo de graniţele deja explorate şi de a gândi creativ), experienţa (elevii îşi construiesc un know-

how despre managementul schimbării); 

• Învăţarea devine atractivă, agreabilă, pe alocuri, chiar amuzantă. Este stimulată astfel motivaţia 

elevilor. Se dezvoltă o spirală motivaţională care construieşte cogniţia (observare, explorare, 

investigaţie), reflexivitatea (autoevaluare, deschidere, schimbul de roluri) şi sensibilitatea (stima de 

sine, expresivitatea). 

Voluntariatul în şcoli este o activitate de pe urma căreia adolescenţii au multe lucruri de învăţat: noi 

abilităţi, noi contacte, experienţă într-un anumit domeniu etc. Voluntariatul în şcoli este soluţia pentru o 

dezvoltare complexă a adolescentului. Voluntariatul în şcoli este un prim pas în conştientizarea tinerilor de 

rolul lor în societate, de importanţa lor ca individ, de nevoia societăţii de oameni ca el. Voluntariatul 

reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus 

aproapelui, de ataşamentul faţă de celălalt, acesta fiind un deziderat internațional. Misiunea 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. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Activitățile realizate la nivelul școlii îi ajută pe elevi să vadă viața dintr-o altă perspectivă, având 

sentimentul și conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare poate începe cu ei. Un aspect 

important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea elevilor cu 

privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Prin 

intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor 

copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la 

sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în 

comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. Elevii trebuie să 

învețe să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, 

să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru 

formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, 

tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de 

copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 
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Educaţie pentru voluntariat 

                                                                                                                                     Bîzanu Lavinia Flori 

                                                                                               Şcola Gimnazială Gura-Padinii,judeţul Olt 

                   Vorbim despre voluntariat ca despre o  activitate desfăşurată din proprie iniţiativă, prin care o 

persoana fizică îşi oferă timpul, talentele şi energia în sprijinul altora fără  o recompensă de natură 

financiară. 

Patru principii definitorii stau la baza activităţii de voluntariat : 

-Este o activitate desfăşurata în beneficiul comunităţii / beneficiul public. 

 -Este o activitate neremunerată sau care nu urmăreşte un câştig financiar, chiar dacă include decontarea unor 

cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile, etc.). 

 -Este o activitate desfăşurată de bunavoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul.  

-Este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizaţii sau a unui grup de inţiativă), spre 

deosebire de acţiunile spontane de binefacere. 

                  În epoca modernă, voluntariatul a devenit un element important al tuturor societăților. Celebra 

declarație a Națiunilor Unite “Noi oamenii avem puterea de a schimba lumea”’ s-a transformat în acțiuni 

concrete ale voluntarilor la nivel global. 

                 Voluntariatul a fost adus în România de organizaţiile neguvernamentale (ONG) care, prin definiţia 

lor, realizează acţiuni caritabile şi de ajutorare a unor categorii de persoane sau în sprijinul unor acţiuni. ONG-

urile lucrează cu voluntari deoarece resursele nu le permit angajarea unui număr mare de oameni. 

                 În şcoală voluntariatul este un proiect curajos, născut din dorința de a face o schimbare în rândul 

tinerilor din România , de a forma oameni care prin voluntariat și implicare civică să contribuie la o societate 

dreaptă, bazată pe valori, solidaritate. Nu în ultimul rând, știm că de multe ori lipsa de implicare este un 

rezultat al lipsei de informare a tinerilor cu privire la identificarea de oportunități de voluntariat potrivite 

profilului lor.Există de asemenea și beneficii psihologice pozitive pentru tinerii care se implică în activități 

de voluntariat. Un simț al apartenenței la grupurile de voluntari, creșterea încrederii de sine și a părerii 

despre sine, pot fi câteva din beneficiile sănătății mintale pe care tinerii le pot obține din activitatea de 

voluntariat.Cel mai important aspect care trebuie luat în vedere atunci când tinerii devin voluntari este dacă 

acele activități de voluntariat vor fi pe măsura intereselor și abilităților lor. Tinerii interesați de mediu ar 

putea să devină voluntari într-o acțiune de mediu, în timp ce tinerii atrași de o carieră în câmpul medical ar 

putea fi interesați să se implice într-o acțiune de voluntariat într-un spital, un centru de asistență medicală 

sau într-un centru de plasament pentru copii. 

Voluntar pentru mediu 

Tinerii care vor să protejeze mediul pot fi interesați să se implice în activități de voluntariat ale căror cauze 

relaționează cu mediul înconjurător . Există numeroase moduri prin care tinerii pot avea "activități eco" de 

voluntariat. Activitățile locale de voluntariat pot încuraja tinerii să ia atitudine și să se alăture eforturilor de 

voluntariat în comunități diverse. Colectarea selectivă poate fi una din cauzele pentru care tinerii pot deveni 

voluntari. 
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Activități de mentorat 

Tinerii cărora le place să fie în preajma copiilor pot ajuta în mai multe feluri prin activități de voluntariat. 

Una din modalitățile prin care pot ajuta este să petreacă timp alături de copii mai mici, care se pot confruntă 

cu probleme de citit, probleme de matematică sau alte subiecte disciplinare pentru școală. 

Voluntariat pentru oamenii săraci 

Tinerii care vor să protejeze mediul pot fi interesați să se implice în activități de voluntariat ale căror cauze 

relaționează cu mediul înconjurător . Există numeroase moduri prin care tinerii pot avea "activități eco" de 

voluntariat. Activitățile locale de voluntariat pot încuraja tinerii să ia atitudine și să se alăture eforturilor de 

voluntariat în comunități diverse. Colectarea selectivă poate fi una din cauzele pentru care tinerii pot deveni 

voluntari. 

Voluntariat în comunitate 

Poate că nu există activitate de voluntariat pentru tineri mai bună decât intenția de a face voluntariat în satul 

său. Un mod de a începe este participarea la îndeplinirea nevoilor din comunitate și asistarea oamenilor care 

trăiesc acolo. Sunt vecini care s-au ocupat de curățenia de primăvară în grădini? Consideră-l un punct de 

plecare bun. 

Tineri voluntari creativi 

Tinerii voluntari creativi își pot folosi talentul pentru a-și dezvolta propriile idei despre proiecte de 

voluntariat. Tinerii artiști pot dona colecțiile lor de artă către spitale de copii sau către centre de plasament, 

sau se pot folosi de talentul lor pentru a face o după amiază mai plăcută câtorva copii prin activități de 

desen sau sculptat. Lista ideilor din partea voluntarilor creativi este nelimitată. 

            Elevii sunt încurajați să participe activ la viața comunității. Aceasta îi ajută să pună în aplicare cele 

învățate la clasă în viața de zi cu zi. De asemenea, le dezvoltă simțul cetățeniei și abilitățile civice, stima de 

sine și încrederea în sine. Construirea unor relații cu adulții din comunitate, alții decât profesorii sau părinții, 

este un element important al dezvoltării elevilor. 

O școală comunitară încurajează părinții și membrii comunității să acționeze ca voluntari și le oferă sprijin și 

pregătire în acest sens. 
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ROLUL VOLUNTARIATULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ A TINERILOR 

Prof. Radu Camelia  

Liceul de Transporturi Auto „Traian Vuia”, Galați 

 Legea voluntariatului îl defineşte ca fiind activitatea de interes public desfaşurată din proprie iniţiativa 

de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială.  

 A te înscrie într-un voluntariat nu înseamnă a face muncă degeaba, ci a face primii paşi spre 

construirea unei cariere. Şi asta pentru că tot mai multe companii pun mare preţ pe activităţile 

extracurriculare. Acestea dau dovada unei persoane implicate şi active. 

 Organizaţiile create pe baza de voluntariat prezintă un mare avantaj, şi anume acela că pot acţiona 

mult mai prompt şi mult mai concentrat decât instituţiile guvernamentale. 

 Să alegi să militezi pentru o cauză în care crezi şi să fii în măsură să-ţi asumi consecinţele acestei 

acţiuni, fără să primeşti în schimb nici o recompensă materială, ci doar satisfacţia că ţi-ai atins un scop şi că ai 

salvat o idee este o dovadă de maturizare a individului. Voluntariatul este, de fapt, un mod de dezvoltare 

profesională şi personală.  

 In esenţă, cred că existenţa unui număr mare de organizaţii bazate pe voluntariat este un indicator 

extrem de bun pentru gradul de maturizare a unei societăţi. 

 Promovarea în rândul tinerilor în rândul tinerilor, valorile din sfera individualismului şi a eticii sunt 

mult mai importante (pondere aproximativ dublă) decât cele din sfera politicului care sunt mai pregnante la 

nivelul întregii societăţi. Tinerii au nevoie de toate cele trei tipuri de educaţie, acestea fiind : 

• educaţia formală (pentru dobândirea de cunoştinţe); 

•  educaţia informală (pentru dobândirea de abilităţi- agenţi: familie, timp liber); 

• educaţia nonformală (pentru dobândirea de valori şi atitudini sociale- agenţi: organizaţiile de tineret, 

tabere, conferinţe). 

 Implicarea tinerilor în activităţile de voluntariat reprezintă o metodă eficientă ca aceştia să pornească 

pe calea potrivită în ceea ce priveşte cariera. 

 Beneficiile activităţii de voluntariat sunt multiple porniind de la dezvoltarea diverselor abilităţi ce pot 

fi aplicate cu success la viitoarele locuri de muncă dar şi de natură psihologică cum ar fi: creşterea stimei de 

sine, a gradului de responsabilizare, a apartenenţei la un grup cu influenţe pozitive. 

 Încurajarea tinerilor pentru a desfăşura activităţi de voluntariat trebuie să pornească de la următoarea 

premisă: 

• Sprijinirea tânărului în dezvoltarea propriei individualităţi aflate în plin proces de formare; 

• Asistarea în procesul de autocunoaştere, sprijin în procesul de căutare/ formare a identităţii; 

• Dezvoltarea unei imagini de sine pozitive şi autoacceptare; 

• Dezvoltarea abilităţilor sociale, de interacţiune cu ceilalţi în cadrul unui porces organizat de dinamică 

de grup; 

• Formarea abilităţilor de rezolvare a problemelor şi de luare a deciziilor (dezvoltarea capacităţii de a 

dezvolta alternative şi de a alege între acestea); 

• Sprijinirea în formularea de scopuri şi obiective specifice şi măsurabile  care pot fi observate din 

punct de vedere comportamental. 
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Activitatea de voluntariat se poate desfăşura sub diverse forme astfel: 

 

• voluntariat într-un centru de plasament, cămin de bătrâni, cămin spital etc ; 

• voluntariat pentru mediu în diverse locaţii din oraşele, satele comunele unde locuiesc, activităţile 

fiind diverse de la curăţenie, colectare selectare deşeuri, reciclare a acestora ; 

 Aceste activităţi de voluntariat se întrepătrund deoarece una din modalitătile prin care pot ajuta este 

să petreacă timp alături de copii mai mici, care se pot confrunta cu probleme de citit, probleme de 

matematică sau la alte discipline. Deasemeni cu ajutorul acestor copii pot confecţiona diverse obiecte din 

materiale reciclabile pe care le pot vinde iar banii îi pot dona centrului de plasament sau de zi, căminului 

de bătrâni etc. În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în 

societatea românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

                                                      Bibliografie 
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Voluntari în acțiune! 
 

  Nanu Elena 

                                                                                                                   Școala Profesională Specială Nr.3 

 

             Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, 

în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

               Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează 

să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. 

Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile 

următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională 

cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților de 

voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc la o 

schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă de a 

explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane 

care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

                 Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport 

de valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, 

abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate 

Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, 

orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități 

diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța 

multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

                Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. 

Calitățile de conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a 

unor obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 

voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, 

gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin 

intermediul voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea 

comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

                  Ținând cont de cele menționate , putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și 

diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean 

activ.  

        Mai mulți elevi ai Școlii Profesionale Speciale Nr.3 din București au participat în urmă cu câteva zile la o 

acțiune de plantat copaci, a acțiune de voluntariat intitulată “Voluntari în acțiune”. 

Este vorba despre 17 elevi , cu vârsta cuprinsă între 15 și 17 ani, din clasele a IX-a A și a X-a B, care au 

plantat copaci și puieți în curtea școlii. 
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         Curtea școlii era neîngrijită de foarte mult timp, astfel că, elevii , au luat decizia de a amenaja spațiul 

verde. Și anul trecut elevii din clasele de a IX-a au fost la fostele școli unde, la fel, au ajutat la amenajarea 

spațiului  verde. 

 

         Mă bucur că acești elevi împreună cu noi, cadrele didactice, realizează astfel de activități care contribuie 

la dezvoltarea competențelor și abilităților de respectare a naturii, a mediului înconjurător. Susțin și încurajez 

acest tip de actiune, iar în continuare elevii vor planta flori și vor avea grijă de spatiul verde al școlii noastre. 

Și în săptămâna Școala Altfel avem programate activități de ecologicare a străzii unde se află instituția noastră 

de învățământ astfel încât să încurajăm elevii să se implice în bunul mers al comunității locale. 

 

De mai bine de 40 de ani, se celebrează Ziua Pământului, ziua când s-a născut mișcarea pentru protejarea 

mediului înconjurător. Astfel,  mai mulți elevi de la Scoala Profesionala Speciala Nr.3 vor planta copaci 

în Parcul Obor. În același timp, elevii vor planta și promisiunile lor de protejare a mediului și a Parcului Obor 

la rădăcina fiecărui copac plantat din partea fiecărui elev. 
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VOLUNTARIATUL VIRTUAL 

                                                                VICTORIA TOADER 

Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, București 

 

 

Voluntariatul este angajamentul de timp și energie în beneficiul societății și al comunității, al 

mediului sau al persoanelor din afara familiei imediate. Este întreprins în mod liber și la alegere, fără 

preocuparea pentru câștiguri financiare. 

Principiile care stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de activități similare pot fi exprimate 

astfel:  

• Voluntariatul aduce beneficii comunității. 

• Munca voluntară este neremunerată. 

• Voluntariatul este întotdeauna o chestiune de alegere. 

• Voluntariatul este un mod legitim în care cetățenii pot participa la activitățile comunității lor. 

• Voluntariatul este un vehicul pentru indivizi sau grupuri pentru a răspunde nevoilor umane, de mediu 

și sociale. 

• Voluntariatul este o activitate desfășurată numai în sectorul non-profit. 

• Voluntariatul nu înlocuiește munca plătită. 

• Voluntariatul respectă drepturile, demnitatea și cultura celorlalți. 

Voluntariatul virtual înseamnă sarcini de voluntariat realizate, în totalitate sau parțial, prin internet și un 

computer de acasă sau de la serviciu. Este, de asemenea, cunoscut sub numele de voluntariat online, servicii 

cibernetice, mentorat online, teletutoring și diverse alte nume. 

Voluntariatul virtual permite agențiilor să extindă beneficiile programelor lor de voluntariat, permițând 

participarea mai multor voluntari și utilizând voluntari în zone noi.  

De ce voluntariat virtual? Mulți oameni caută în mod activ oportunități de voluntariat pe care le pot 

realiza prin intermediul computerelor de acasă sau de la serviciu, din cauza constrângerilor de timp, a 

preferințelor personale, a unui handicap sau a unor obligații  care îi împiedică să facă voluntariat la fața 

locului. Voluntariatul virtual permite oricui să contribuie cu timp și experiență, de acasă sau de la birou, în 

beneficiul organizațiilor non-profit, al școlilor și al altor agenții care utilizează servicii de voluntariat,. 

Câteva exemple de voluntariat virtual cu țintă pe educație pot fi cele exprimate mai jos: 

- transformarea cărților din domeniul public în cărți online; 

- platforme online în care elevii pun întrebări despre carieră, la care răspund persoanele care lucrează sau 

care au lucrat în acest domeniu;  

- folosirea talentului vocal pentru a aduce la viață cărțile de ficțiune juvenilă;  

- oferirea de îndrumări antreprenoriale; 
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- traducerea textelor în diferite limbi; 

- apel video organizat de părinte între copilul propriu și un senior izolat:  seniorii pot citi cărți pentru copii 

celor mici sau copiii pot citi unui senior; această interacțiune virtuală poate îmbunătăți ascultarea, abilitățile 

sociale și de vocabular ale unui copil și poate sprijini persoanele în vârstă, aducând bucurie și o conexiune 

între generații. 

Mituri despre voluntariatul online 

Printre cele mai comune concepții greșite despre voluntariatul online se numără următoarele: 

1. Voluntariatul online este minunat pentru persoanele care nu au timp să facă voluntariat. 

Fals. Voluntariatul online necesită timp real, nu timp „virtual”. Dacă nu ai timp pentru a fi voluntar 

offline, probabil că nu ai nici pentru a te oferi voluntar online. Voluntariatul online nu ar trebui promovat 

niciodată ca metodă alternativă de voluntariat pentru persoanele care nu au timp să se ofere voluntar față în 

față. Mai degrabă, esența voluntariatului online pentru persoane poate fi tradusă astfel: 

• reprezintă o modalitate pentru cineva care nu poate face voluntariat la fața locului, deoarece, deși are 

timp să se ofere voluntar, nu își poate părăsi casa sau locul de muncă pentru a face acest lucru; 

• este o altă modalitate pentru o persoană de a ajuta o organizație pe care deja o ajută în activitățile față în 

față; 

• permite persoanelor cu dizabilități, care au probleme cu mobilitatea, sau persoanelor care nu pot călători 

ușor să se ofere voluntari; 

• permite unei persoane să ajute o zonă geografică în care nu poate călători. 

2. Persoanele care fac voluntariat online nu fac voluntariat față în față. 

Fals. Majoritatea covârșitoare a voluntarilor online se oferă voluntari și în împrejurări față în față, adesea 

pentru o organizație din același oraș sau regiune și adesea pentru aceeași organizație pe care o ajută online. 

3. Persoanele care fac voluntariat online fac acest lucru pentru organizații aflate departe de ele din punct 

de vedere geografic. 

Fals. Majoritatea voluntarilor online sunt persoane care fac voluntariat la fața locului, căutând oportunități 

care se află în aceeași zonă geografică. 

4. Oamenii care fac voluntariat online sunt în mare parte tineri și lipsiți de griji materiale. 

Fals. Voluntarii online provin din toate categoriile de vârstă care pot folosi internetul în mod independent 

(de obicei, începând cu vârsta de 14 ani), din diferite medii educaționale și profesionale și din diferite arii 

geografice și etnii.  

5. Oamenii care fac voluntariat online sunt foarte timizi și au probleme în interacțiunea cu ceilalți. 

Fals. De fapt, voluntarii online tind să fie excelenți în interacțiunea cu ceilalți - este foamea de 

interacțiune care le determină adesea voluntariatul, atât în mod online, cât și offline. 

6. Voluntariatul online este impersonal. 

Fals. Interacțiunile online sunt destul de personale. În multe circumstanțe, oamenii sunt adesea mai 

dispuși să împărtășească informații și sentimente online decât atunci când sunt față în față.  

7. Internetul este periculos și, prin urmare, voluntariatul online îi expune pe clienții săi multor riscuri. 
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Fals. Internetul nu este nici mai mult și nici mai puțin periculos decât lumea offline. Când oamenii, 

inclusiv copiii, au fost răniți ca urmare a activităților online, a fost din cauza faptului că ei sau părinții lor nu 

au luat măsurile de siguranță adecvate. Este uimitor că părinții care nu ar permite niciodată copiilor lor să 

meargă într-un loc neadecvat pentru a se juca – trotuar, stație de autobuz etc. - le permit să intre în camere de 

chat nesupravegheate. Există informații ample despre cum se poate asigura securitatea în programele de 

voluntariat online (și mentorat online).  

 Cheia succesului în lucrul cu voluntari online este aplicarea standardelor de bază pentru gestionarea 

voluntarilor - elementele fundamentale care fac ca orice program tradițional de voluntariat să funcționeze. Toți 

voluntarii, fie online, fie la fața locului, au nevoie de asistență, feedback, îndrumare și recunoaștere. 

Există o mulțime de oameni care doresc să facă voluntariat online, mult mai mulți decât există oportunități 

pentru ei! 

 

Webografie:  

www.volunteermatch.org / virtual – voluntariat 

www.pointsoflight.org/ virtual - voluntariat  

www.careeraddict.com/online- voluntariat 

virtualeducation .info 
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VOLUNTARIATUL - CONTEXT DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ 

Cernat Monica-Iuliana 

Scoală Gimnazială Luizi-Călugăra, Jud. Bacău 

 

 

Implicarea într-un program de voluntariat te poate ajuta să te descoperi pe tine, să tinzi către idealuri, 

să te dedici şi să progresezi. Experienţa voluntariatului e de departe un context de care îţi vei aminti cu drag 

mulţi ani de aici înainte. Te bucuri de oportunitatea de a-ţi pune în practică propriile proiecte, ai ocazia de a-i 

sprijini pe cei din jurul tău, interacţionezi cu persoane cu care vei putea să dezbaţi teme de interes şi participi la 

evenimente importante. În plus, îţi creezi relaţîi, conexiuni şi asta te vă ajuta enorm. Pe lângă asta, colecţionezi 

amintiri, zâmbete şi clipe memorabile. Fiind într-o armonie cu tine însuţi, vei vedea lumea cu alţi ochi. Te 

dezvolţi într-un mediu neconvenţional, alături de oameni energici şi creativi. Îţi îmbunătăţeşți aptitudinile, înveţi 

să analizezi într-un mod critic lucrurile, realitatea capătă alt sens. Înveţi, experimentezi şi îţi condimentezi viaţa 

cotidiană. Ieşi din zona de confort şi îţi prioritizezi activităţi care să te sprijine în viitorul tău drum, atât personal, 

cât şi profesional. Îţi organizezi activităţile şi îţi valorifici timpul. Voluntarii ştiu să ţintească acolo unde îşi 

doresc, iar pentru asta e nevoie de organizare, răbdare şi timp. Acestea vor fi elementele-cheie, care ar trebui 

să-ţi fie literă de lege în viitoarea ta carieră. Deasemenea, voluntariatul poate fi o bază solidă pentru viitorul job. 

Angajatorii din zilele noastre sunt tot mai pretenţioşi şi vor din partea tinerilor candidaţi o experienţă tot mai 

vastă.  

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, 

care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o 

contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este 

implicată. 

Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât că formă de educație nonformală, 

cât și informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că voluntariatul este un 

factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi 

formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţîi sociale. Se pot identifica mai multe tipuri de 

voluntariat din perspectiva modului în care este realizat:   

- voluntariat direct/ spontan – activități realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor persoane, 

- voluntariatul organizațional– activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană în cadrul unei 

organizațîi. Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizațîi cu scop lucrativ sau în cadrul 

unei organizațîi fară scop lucrativ sau în cadrul unei organizațîi de drept public (instituție) sau de drept privat 

(ONG, sindicat) 

- formal- pe baza unui contract de voluntariat sau informal/ fără o relație contractuală explictă între voluntar și 

organizația gazdă. 

Voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

- permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a dezvolta 

abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează să activeze 

sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. Deoarece abilitățile 

de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile următoare, dezvoltarea 

acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională cât și pentru cei care 

urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

- oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților de 

voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc la o 

schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă de a 

explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunitățîi, persoane care 

să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 
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- satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de valoare 

societățîi. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, abilitățile 

de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. Adesea, voluntariatul adună 

oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situațîi diferite de cele de zi cu zi. Acest 

lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, orientare politică sau persoane cu 

dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități diferite. Munca în echipă nu numai că 

favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și 

crește nivelul de toleranță. 

- prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități 

de a contribui și de atingere a unor obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul 

coordonării unui grup de voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a 

motiva și inpira pe ceilalți, gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării 

personale/ profesionale prin intermediul voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacitățîi 

empatice, calitatea comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

Voluntariatul constituie un context propice de dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin 

creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii 

față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean activ. 

Ca voluntar, poți să te implicit într-o varietate de proiecte și de domenii. 

- social - activități cu persoane defavorizate, campanii legate de dreptul copilului cât și de întrajutorare sau 

activități de informare sau consiliere pe teme socile. 

- economic - campanii de ecologizare a unor parcuri, păduri, trasee montane,  activități legate de reciclare, 

activități legate de protecția mediului, confecționarea diferitelor obiecte din material reciclabile 

- civic - campanii ce au că scop actele de caritate, campanii ce promovează principii legate de comunitate,  

- cultural - activități artistice, în campanii de promovare sau în organizarea de evenimente. 

- sănătate - campanii de promovarea a sănătății, poți asigura anumite servicii pentru pacienții din spitale. 

Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoana fizica își oferă 

timpul, talentele și energia în sprijinul altora fară o recompensa de natura financiara, dar care poate deconta 

cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicata. 

Principiile definitorii care stau la baza activității de voluntariat o deosebesc de activități similare precum 

internshipul sau practica, deoarece voluntariatul reprezintă o activitate: 

- desfășurată în beneficiul comunității / beneficiul public. 

- neremunerată sau care nu urmărește un câștig financiar, chiar dacî include decontarea unor cheltuieli derivate 

din activitatea respectivă (transport, consumabile, etc.). 

- desfășurată de bunăvoie, fară vreo constrângere de vreun fel sau altul. 

- derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de intiativa), spre deosebire de 

acțiunile spontane de binefacere. 

 În școala noastră s-au derulat, de-a lungul timpului nenumărate activități de tip voluntariat. Am observat 

cu bucurie faptul că elevii s-au implicat în număr mare și s-au declarant încântați de activitățile realizate. Noi, 

cadrele didactice, am remarcat o schimbare în bine a atitudinii comportamentale a elevilor implicați. Acesția au 

devenit mai responsabili, mai empatici și mai dornici de implicare. Unii dintre elevi au dovedit reale calități de 

lideri și buni organizatori. Cele mai semnificative dintre acestea au fost vizita la un azil de bătrâni, vizita la un 

centru pentru copii orfani, ecologizarea împrejurimilor scolii.  

 

 

   

 

 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

275 
 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

 În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp că aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

 

 

Bibliografie: 

 

Asociația VOLUM,2016, Ghid pentru măsurarea efectelor și impactului voluntariatului asupra organizației 

gazdă; 

Legea voluntariatului 195/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 25 aprilie 

2007. 
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Education and Volunteering 

         Constantin Ramona 

        Colegiul,,Spiru Haret “,Ploiesti  

 

 “Try to be a rainbow in someone’s cloud.” said Maya Angelou, a woman activist .We all know people 

who seem to be weighed down by life’s burdens. What can you do today to make their lives a little happier? 

 Why Volunteering in Education Matters? Volunteering with my students in school taught me the 

spirit of giving, no matter where you are from. Children are  an excellent example of giving and learning from 

each other without boundaries. To serve with your heart, because there are good examples and good leaders to 

follow who have great impact in vulnerable population in Romania . The warmth, the human quality and the 

spirit of service is contagious and inspiring. 

 Many students do not complete their studies and get involved in crime, illegal acts, or drugs. 

Volunteering in education can make a big change working with these communities. Education opens 

opportunities, changes lives, and encourages individuals to contribute to their communities, and ultimately to 

our world. I am very thankful for this wonderful opportunity and I am grateful for all my colleagues who were 

involved in an event “Magic Box”, last year ,that  helped us to make it come true. 

 With busy lives, it can be hard to find time to volunteer. However, the benefits of volunteering can be 

enormous. Volunteering offers vital help to people in need, worthwhile causes, and the community, but the 

benefits can be even greater for you, the volunteer. The right match can help you to find friends, connect with 

the community, learn new skills, and even advance in your career. 

 Giving to others can also help protect your mental and physical health. It can reduce stress, combat 

depression, keep you mentally stimulated, and provide a sense of purpose. While it’s true that the more you 

volunteer, the more benefits you’ll experience, volunteering doesn’t have to involve a long-term commitment 

or take a huge amount of time out of your busy day. Giving in even simple ways can help those in need and 

improve your health and happiness. 

 Benefits of volunteering might be : Volunteering connects you to others, volunteering is good for your 

mind and body, volunteering can advance in your career , volunteering brings fun and fulfillment to your life. 

 One of the more well-known benefits of volunteering is the impact on the community. Volunteering 

allows you to connect to your community and make it a better place. Even helping out with the smallest tasks 

can make a real difference to the lives of people, animals, and organizations in need. And volunteering is a 

two-way street: It can benefit you and your family as much as the cause you choose to help. Dedicating your 

time as a volunteer helps you make new friends, expand your network, and boost your social skills.  

 Volunteering is a great way to meet new people, especially if you are new to an area. It 

strengthens your ties to the community and broadens your support network, exposing you to people 

with common interests, neighborhood resources, and fun and fulfilling activities. 

 While some people are naturally outgoing, others are shy and have a hard time meeting new 

people. Volunteering gives you the opportunity to practice and develop your social skills, since you 
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are meeting regularly with a group of people with common interests. Once you have momentum, it’s 

easier to branch out and make more friends and contacts. 

 Volunteering provides many benefits to both mental and physical health. 

 Volunteering helps counteract the effects of stress, anger, and anxiety. The social contact 

aspect of helping and working with others can have a profound effect on your overall psychological 

well-being. Nothing relieves stress better than a meaningful connection to another person. Working 

with pets or other animals has also been shown to improve mood and reduce stress and anxiety. 

 Volunteering combats depression. Volunteering keeps you in regular contact with others 

and helps you develop a solid support system, which in turn protects you against depression. 

 Volunteering makes you happy. By measuring hormones and brain activity, researchers 

have discovered that being helpful to others delivers immense pleasure. Human beings are hard-

wired to give to others. The more we give, the happier we feel. 

 Volunteering increases self-confidence. You are doing good for others and the community, 

which provides a natural sense of accomplishment. Your role as a volunteer can also give you a 

sense of pride and identity. And the better you feel about yourself, the more likely you are to have a 

positive view of your life and future goals. 

 Volunteering provides a sense of purpose. Older adults, especially those who have retired 

or lost a spouse, can find new meaning and direction in their lives by helping others. Whatever your 

age or life situation, volunteering can help take your mind off your own worries, keep you mentally 

stimulated, and add more zest to your life. 

 Volunteering should be learnt in schools because we need kind human beings! Love and 

Kindness are never wasted. They always make a difference. Kindness is in our power, so be KIND! 
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Educația pentru voluntariat 

Prof Corciov Cornelia                                                                                                             

Colegiul „Spiru Haret” Ploiești 

 

 Faptul că tânăra generație se dezvoltă în contextul unei crize de ideal și de orientare într-o societate 

consumistă și secularizată, ne obligă pe noi, cadrele didactice, precum și pe celelalte instituții ale statului 

(familia, Biserica) să ne unim energiile în intensificarea lucrării de formare spiritual-creștină, pentru ca tinerii 

noștri să-și însușească și să promoveze valorile morale și spirituale, să învețe să cultive iubirea, prietenia și 

respectul față de sine și de aproapele. 

 Tinerii timpurilor actuale sunt singuri și neputincioși în a se apăra în fața agresivității și violenței, cât 

și a manipulărilor tehnico-economice. În sânul familiei se uită să se conjuge verbele esențiale „a fi”, „a locui”, 

„a gândi”, „a se îngriji”, „a se ruga”. În fața acestor provocări, tânărul se confruntă cu abandonul școlar, 

destrămarea familiei, sărăcia, șomajul, plecarea părinților în străinătate la muncă, toate aceste cauze 

aruncându-l într-un cerc nociv pentru el însuși și pentru ceilalți. 

 Pentru tânărul creștin, capabil să-și ajute semenii prin diferite proiecte sociale, esențiale și 

călauzitoare sunt cuvintele Sfântului Vasile cel Mare, părintele asistenței sociale: ”Tu ești sărac! Un altul este 

mai sărac decât tine. Tu ai pâine pentru zece zile, el nu are decât pentru o zi. Fă parte în chip darnic din 

prisosul tău celui ce nu are nimic. Nu sacrifica salvarea tuturor interesului tău personal” (Sfântul Vasile cel 

Mare, Omilii și cuvântări, Omilia a VIII-a, Rostită în timp de foamete și secetă, traducere din limba greacă 

veche și note de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR București, pag.130).  

 În acest sens, noi pedagogii și nu numai, trebuie să înțelegem că adevărurile fundamentale ale vieții se 

însușesc și se consolidează încă de la vârstele timpurii. Încă de la grădiniță este necesar să formăm la copilul 

de vârstă preșcolară, pe lângă competințele speciale, și o serie de atitudini ce țin de  

 Educația religioasă promovează în rândul elevilor valorile moral-creștine, precum: prieteniea, 

dragostea, pacea, responsabilitatea, solidaritatea, altruismul și cooperarea între semeni ca principii de bază ale 

vieții creștine. Scopul orei de religie este în primul rând acela de formarea a omului ca „om”, creat după 

chipul și asemănarea lui Dumnezeu. 

 Tinerii trebuie ajutați sa-și canalizeze în mod constructiv energiile de care dispun, să li se ofere toată 

susținerea și dragostea în demersul lor de cunoaștere a realității înconjurătoare. 
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Voluntariatul în scoala 
 

Hritac Rodica 

Scoala Gimnaziala ,,Teofil Valcu’’ Hanesti  

 

De ce voluntariat în scoala ? – o întrebare care îşi seşte răspunsul în chiar definirea acestui concept: ca 

acţiune cu motivaţie intrinsecă şi fără niciun fel de aşteptări de recompensă, de a veni în sprijinul celui care se 

află într -o situaţie de criză, o situaţie-problemă. În domeniul educaţiei pot fi identificate anumite crize, limite 

şi blocaje care intervin (generate de probleme economice sau de ordin social ce apar de-a lungul timpului) în 

vastul proces instructiv-educativ din şcoli şi care, în mod implicit, au rezonanţă în viaţa socială şi profesională 

a comunităţii de mai tȃrziu. Rata mare a absenteismului şi abandonului şcolar, situaţii materiale precare ş i 

imposibilitatea familiei de a susţine pregătirea educaţională a copilului, lipsa unor condiţii şi dotări materiale 

şi tehnice moderne în unităţile şcolare, lipsa de informare şi consilire parentală, posibilităţi limitate ale 

comunităţilor locale de a spijini actul educaţional, de a stimula şi recompensa eforturile celor implicaţi, etc – 

sunt doar cȃteva exemple de factori/probleme care frȃnează succesul în educaţie. 

Odată identificate aceste situaţii-problemă, putem contura şi formula şi ţintele pe care voluntariatul şi 

le propune: susţinerea egalităţ ii şanselor educaţionale a tuturor copiilor, sprijin în educarea şi consilierea 

familiei, dezvoltarea instituţională a unităţilor furnizoare de educaţie, susţinerea educaţiei pe tot parcursul vieţ 

ii pentru o dezvoltare integrală a personalităţii individului, promovarea şi susţinerea educaţiei de tip incluziv 

ş.a. 

Pentru a soluţiona problemele la care se raportează şi a-şi realiza scopurile fixate, voluntariatul trebuie 

să funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de către toţi factorii implicaţi în educaţie, şi anume 

familie-şcoală-comunitate. “într-o comunitate, mediul educaţional nu se rezumă la mediul şcolar (...) mediul 

educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să se coalizeze în procesul de educaţie continuă a 

cetăţenilor”1. Aşadar, cine sunt voluntarii şi cine sunt beneficiarii? Pentru a răspunde nevoilor şi cerinţelor 

educaţ iei şi pentru a obţine succesul, acest demers de voluntariat trebuie să realizeze permanent schimbul de 

roluri astfel ca fiecare să îşi asume atȃt rolul de voluntar, cȃt şi pe cel de beneficiar. Familia şi comunitatea îşi 

vor asuma responsabilităţi de susţinere (ca voluntari) a educaţiei din şcoală şi sprijin în soluţionarea şi 

depăşirea limitelor procesului instuctiv-educativ desfăşurat aici (şcoala= beneficiar), şi, invers, şcoala(ca 

voluntar) trebuie să răspundă şi să susţină nevoile societăţii (=beneficiar) de dezvoltare durabilă.În urma unor 

asemenea interacţiuni şi forme de voluntariat exersate pe rȃnd de actanţii principali din educaţie, rezultatele nu 

pot fi altele decȃt de un real cȃştig pentru toate părţile implicate. 

 

Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) şi 

este complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin 

educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul 

responsabil, capabil de acţiune şi schimbare. 

În primul rȃnd subliniem, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul educaţional al 

copiilor, întrucȃt plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolar ă a copilului, se asigură baza pe care 

va interveni ulterior şcoala. S-a demonstrat prin riguroase studii de cercetare2 

 

 
• Velea, L.S., Toderaş, N., Ionescu, M., “Participarea elevilor în şcoală şi în comunitate. Ghid pentru profesori 

şi elevi”, TEHNE Centrul pentru Inovare şi dezvoltare în educaţie, ed. Agata, Botoşani, 2006, pag. 76 
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• “(...)Based on our descriptive evidence, we assume that low-educated parents prioritize less education than 

high-educated parents. In this respect, there are two aspects of education: the time spent with children and the 

quality of this 

că reuşita şcolară a copilului este strȃns legată de concepţia asupra educaţiei a părinţilor, aş a cum şi 

insuccesul copilului, care creşte într-o familie ai cărei membri nu au beneficiat de servicii educaţionale şi prin 

urmare nu acordă interes nici în cazul educaţiei copilului. 

Şi într-un caz şi în altul, şcoala se alfă în obligaţia de a lansa părinţilor invitaţia la cooperare, la implicare în 

educaţie, oferind şanse egale tuturor: o bună informare, o strategie de consiliere a părinţilor inactivi iniţial, un 

program de sprijin alături de fundaţii sau organizaţii non-profit, şedinţe, întȃlniri, ateliere de lucru în comun 

etc., toate acestea pot aduce alături, ca parteneri şi voluntari părinţii. Amintim aici formula celor ş apte 

modalităţi de implicare a părinţilor în spaţiul educaţional, elaborată de Joiyse Epstein3, între care se regăseşte 

voluntariatul, ca manieră de implicare productivă a familiei în activităţile şcolii. 

 

Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experienţe educative – iar 

dacă nu este aşa, şcoala şi comunitatea trebuie să intervină ca voluntari în acţiuni de educaţie a părinţilor şi 

consiliere – , şcoala are, apoi, rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, 

angajarea responsabilă în indentificarea problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru 

soluţionarea acestora. Iar cadrele didactice, ca “facilitatori”/ “moderatori”, “ trebuie să manifeste foarte multă 

receptivitate, îngăduinţă şi să ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii”4. 

 

Aşadar, profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în 

comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, 

demararea de proiecte educaţionale, înfiinţ area de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea 

locală, implicarea ONG-urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele practici de sprijin, de 

voluntariat, elevii/tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă activă socială. 

Ca voluntari pentru obţinerea succesului şcolar, factorii sociali de bază – administraţia locală, 

instituţiile de cultură, ONG-urile, agenţii economici – pot susţine eforturile şcolii de dezvoltare prin acţiuni de 

amenajare/dotă ri cu materiale, echipamente tehnice moderne, extinderi ale spaţiilor şcolare, finanţarea de 

programe after-school, înfiinţarea unor centre de recreere, cluburi de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor 

copiilor. De asemenea pot fi aplicate programe de finanţ are prin atragere de fonduri, sponsorizări, prin care să 

fie promovată educaţia incluzivă, soluţionȃnd o parte din problemele identificate la nivelul grupurilor 

vulnerabile: grupuri dezavantajate din punct de vedere material şi social, copii cu nevoi speciale de educaţie, a 

căror integrare în învăţămȃntul de masă este necesară, şi de multe ori condiţionată de prezenţa şi sprijinul 

permanent al unei persoane specializate în acest domeniu, care să lucreze alături de profesorul de la clasă. 

Pentru a asigura un mediu cu condi ţii optime de formare a abilităţilor elevilor şi care să răspundă intereselor 

lor de dezvoltare, este necesară o implicare din partea reprezentanţilor comunităţii. De exemplu, învăţarea şi 

exersarea rolurilor profesionale poate fi realizată în cadrul unor activităţi la care să participe şi să impărtăş 

ească impresii specialişti din diverse domenii de activitate: cadre din domeniul medical, ingineri, manageri de 

companii. O astfel de experienţă va fi un punct de referinţă în orientarea profesională a elevilor, iar activităţile 

extraşcolare, şi parteneriatele educaţionale, răspund cu succes acestor nevoi. 

 

 

 

 

time.” – Patacchini, E., Zenou, Y., “Intergenarational education transmission: Neighborhooh Quality and/or 

Parent’s Involvement”, Institut for the Study of Labor, Bonn, 2007, pag. 3 
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• Godfrey, C., Parteneriat şcoală-familie-comunitate. Ghid pentru cadrele didactice, Proiect PHARE 2004. 

Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate, Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2007, pag. 103 

 

• Velea, L.S., Toderaş, N., Ionescu, M., “Participarea elevilor în şcoală şi în comunitate. Ghid pentru profesori 

şi elevi”, TEHNE Centrul pentru Inovare şi dezvoltare în educaţie, ed. Agata, Botoşani, 2006, pag. 49 

La rȃndul lor, elevii/tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze pe 

cont propriu, pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia chiar de la 

vȃrstele ş colarilor mici – problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi de 

voluntariat mai ample, elevii/tinerii sunt antrenaţ i în veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-un 

spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, pentru ca mai tȃ rziu, ca adul ţi respnsabili, să-l 

poată gestiona şi dezvolta. Un exemplu de acţiune voluntară, care dă răspuns, pe de altă parte ş i provocărilor 

educaţ iei intergeneraţionale, este sprijinul acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a înţelege şi învăţa să 

utitlizeze mijlocele şi tehnologiile moderne de comunicare din prezent. Sunt vizate astfel două grupuri ţintă: 

tinerii, care se implică în probleme actuale ale societăţii şi vȃrstnicii, care sunt reintegraţi în viaţa comunităţii 

moderne. Astfel de exemple pot completate de numeroase alte oportunităţi pe care atȃt şcoala cȃt şi societatea 

trebuie să le promoveze. 

Prin toate aspectele pe care le-am pus în discuţie, putem concluziona că posibilităţile de interacţiuni şi 

exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot fi multiple şi variate. Iar dacă aplicăm o abordare pe termen 

lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem observa că, deşi vorbim de voluntariat – acţiune care nu urmăreşte 

un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o şcoală care investeşte voluntari în societate, va beneficia în viitor de 

un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care îi va garanta condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, 

aşa cum, o societate care este partener voluntar în educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi 

capabile de acţiune, de forţă de muncă în raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială. Astfel, avȃ nd aceeaşi ţintă 

– “education as a Local Public Good”5 – şcoala, familia ş i comunitatea acţionează, în acelaşi spaţiu de 

comunicare, “camera comunităţii”6,una în favoarea celeilalte, exersȃnd şi aplicȃnd practica voluntariatului. 
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Educația civică : România, SUA... 

Studiu de specialitate 

prof. înv. primar Lavinia Mihăilescu 

Școala Gimnazială ”Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu 

 

 

Motivația subiectului aici studiat este stipulată de importanța problemei educației civice a tinerilor în 

societatea multiculturală modernă și în lume, unde respectarea drepturilor și libertăților omului, dezvoltarea 

conștiinței civice sunt direcțiile principale ale politicii educaționale. Scopul cercetării este de a dezvălui și 

caracteriza, în mod general și particular, abordări către formularea obiectivelor și obiectivele educației civice 

în România și în SUA, folosind metodele teoretice și comparative specifice analizei literaturii științifice 

asupra problemei.  

Formularea obiectivelor educației civice în România și în Statele Unite are accente diferite, care sunt 

manifestate prin înțelegerea cetățeniei active a elevului: în România este caracterizată prin disponibilitatea de 

a participa la viața școlii, comunității și societății; în Statele Unite accentul este pus  pe abilitățile elevului de a 

identifica și elimina orice formă de discriminare în școală și societate. Stabilirea obiectivelor pentru educația 

civică are, de asemenea, diferite priorități în aceste țări. În România este dorința de formare a unui ideal 

educațional național, care să dea obiectivelor un caracter oarecum declarativ. În Statele Unite ale Americii, 

prioritatea este formarea de cetățeni mai maturi și independenți, social capabili să realizeze justiție socială în 

societate. 

Rezultatele cercetării sunt aplicabile în procesul de elaborare a noilor tehnologii, metode și abordări 

din România. Există tendința pentru modernizarea programelor de educație civică  și să crearea  unei educații 

democratice, a unui  mediu în instituția de învățământ pentru prielnic favorizării dezvoltării civice, a  

conștiinței, ca o calitate personală esențială a personalității elevului. 

Cuvinte cheie: educație civică; cetățean ideal; ideal naţional educațional; competența civică a unei persoane; 

poziția civică activă; scopurile și obiectivele civice educaţie. 

Trebuie subliniat faptul că idei similare există în concepțiile americane și românești. În opinia noastră, 

o relație mai strânsă între educația civică, educația patriotică și lege este specifică României, în timp ce autorii 

americani subliniază caracterul multicultural al educației civice. Abordări diferite pentru a înțelege „poziția 

civică activă a unui elev” sunt dezvăluite. Oamenii de știință români evidențiază  disponibilitatea unui elev la 

o participare responsabilă și competentă în viața școlară, comunitară și socială. Teoreticienii americani 

completează „poziția civică activă a elev”cu abilitatea elevului de a rezista la orice formă de discriminare la 

școală, precum și în afară. 

Pentru a îndeplini obiectivele educației civice, oamenii de știință americani subliniază importanța 

dezvoltării unei atmosfere democratice la școală, stimularea cooperării școlare cu organizațiile sociale; 

dezvoltarea evaluării critice a informațiilor; cunoașterea dreptului și activitatea politică; cooperarea școlii și 

bisericii în procesul de educație morală și civică a unui copil. 

În general, conceptele oamenilor de știință americani și români conțin multe opinii comune asupra 

formulării obiectivelor educației civice, printre care menționăm: dezvoltarea responsabilității elevilor, 

angajamentul civic, urmărirea autorealizării; formarea unui sentiment de datorie civică; educație pentru 

toleranță; aprobarea valorilor patriotice, atitudini și credințe, respect pentru trecutul cultural și istoric al țării și 

sentimentele elevilor; formarea unui stil de viață sănătos, disponibilitatea pentru serviciul militar; formarea 

unei poziții de viață activă, disponibilitatea de a participa la viața publică și politică a țării; consolidarea 

activităților școlii, familiei și comunității. 

În opinia noastră, particularitatea conceptelor americane de educație civică constă într-un accent 

obligatoriu cu privire la realizarea justiției sociale în societate, care asigură o pregătire adecvată a elevilor ( 

capacitatea de a recunoaște acțiunile discriminatorii și de a le rezista activ; pentru a interacționa corect cu 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

283 
 

reprezentanți ai tuturor sectoarelor societății americane în perioada de voluntariat). Această abordare 

demonstrează accentul multicultural al educației civice (reflectă imaginea reală a societății americane și 

prescrie cunoștințele, atitudinile și abilitățile de comportament necesare care contribuie la relațiile sociale 

mature și independente ale cetățenilor săi).  

Experiența americană vă permite, de asemenea, să evidențiați funcția educațională a religiei în 

sistemul de prevenire a comportamentului deviant al tinerilor. 

În acest articol am încercat o comparare a concepțiilor românești și americane, legată de educația 

civică în termeni de scop și caracteristici obiective. În ciuda faptului că educatorii din cele două țări pun 

uneori accente diferite în educație, ideea generală este că progresul oricărei societăți depinde de cetățenia unei 

persoane, prioritățile sale în viață, valorile morale, cu ajutorul cărora  este ghidat în acțiunile sale. 
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Importanța voluntariatului în mediul școlar 

Prof. Feroiu Maria 

Liceul Tehnologic Tismana, Județul Gorj 

 

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestație materială.” (Definiție adoptată de Consiliul Național al Voluntariatului, 

iunie 2002) 

”Orice acțiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.” (Tracker) 

”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, dar care poate deconta 

cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată.” (definiția Pro Vobis). 

Acestea sunt câteva definiții ale voluntariatului, dar mai presus de orice definiție voluntariatul este 

atitudinea fiecăruia fată de societate. Vorbind despre atitudini ne gândim desigur la respectul pentru oameni, 

punctualitate, credibilitate, cinste, persevenenţă, consecvență, răbdare...tot ceea ce oamenii ar trebui să învețe 

încă de mici – o relație sănătoasă cu oamenii și cu mediul înconjurător. 

În epoca modernă, voluntariatul a devenit un element important al tuturor societăților. Celebra declarație 

a Națiunilor Unite “Noi oamenii avem puterea de a schimba lumea”’ s-a transformat în acțiuni concrete ale 

voluntarilor la nivel global. 

Serviciile de voluntariat s-au răspândit în întreaga lume în anii 1920 și 1930, voluntariatul fiind privit 

în acea perioadă ca o “modalitate de a forma prietenii între tineri din țări diferite”.  

Dar, de exemplu, în timpul crizei economice din 1929, în Statele Unite ale Americii și în Bulgaria, 

voluntariatul a fost o metodă de a ajuta tinerii ce nu aveau locuri de muncă, în sensul că pentru activitățile 

sociale desfășurate li se oferea un loc de cazare și mâncare. 

La sfârșitul anilor 1940 și în decursul anilor 1950, tinerii voluntari au fost un cei care au ajutat la 

reconstrucția unei părți a Europei și au stabilit relații de prietenie care depășeau granițele țărilor. În Macedonia, 

ca și în alte republici s-a practicat astfel de activități de voluntariat desfășurate în organizații umanitare precum 

Red Cross. Situația însă s-a schimbat odată cu apariția organizațiilor non-guvernamentale care organizau diferite 

activități bazate pe munca voluntară și angajament ce au dus la dezvoltarea voluntariatului. Apare o constrângere 

a studenților din Macedonia printr-un program educațional care îi obligă să practice voluntariatul pentru a 

câștiga experiență, însă această inițiativă nu înseamnă că voluntariatul se află la un nivel înalt. Practicarea 

scăzută a voluntariatului se datorează și faptului că nu există un cadru legal care să susțină munca voluntarilor. 

Mai bine de 100 de milioane de europeni sunt implicaţi în activităţi de voluntariat, trăiesc în solidaritate 

şi prin aceasta aduc o contribuţie în societate.  

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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența 

la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

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.  
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“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”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a 

fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

           Voluntariatul nu este o noțiune nouă românilor asa cum nu este nouă pentru niciun popor, pentru nicio 

colectivitate. Oamenii s-au ajutat mereu între ei, sau au muncit împreună pentru atingerea scopurilor pe care și 

le-au propus, fie că-și strângeau recoltele, își construiau o casă, ridicau o biserică sau o școală în comunitatea 

lor. Din păcate însă deceniile de totalitarism au marcat felul în care românii percep ideea de muncă voluntară. 

Adesea, în special după Revoluția din 1989, voluntariatul era confundat cu munca patriotică pe care mulți dintre 

români erau obligați să o facă în timpul regimului comunist, și în urma căreia nimeni nu era câștigat nici din 

punct de vedere material nici din punct de vedere spiritual. Iată motivul pentru care primele organizații 

nonguvernamentale care implicau voluntari au fost privite la început cu suspiciune. Românii trebuiau să-și 

descopere identitatea, să-și descopere valorile, să-și prețuiască semenii și să muncească împreună pentru 

construirea a ceea ce se dorește a fi o Românie modernă, țară a Uniunii Europene a secolului XXI. 

  În România organizațiile nonguvernamentale încep să implice voluntari în activități încă din 1990, o 

mare importanță având organizațiile internaționale (Peace Corps, Voluntary Service Overseas, World Vision, 

Habitat for Humanity) care trimit voluntari în România sau deschid filiale în țara noastră aducând astfel cu ele 

experiența în managementul voluntarilor.  

În 1997 ia ființă primul centru de voluntariat independent din România: Pro Vobis. Anul 2001 va fi 

declarat anul Internațional al Voluntariatului de catre Națiunile Unite, în același an se adoptă legea 

voluntariatului și se lansează pagina de web dedicată voluntariatului www.voluntariat.ro și prima revistă 

dedicată managerilor de voluntari, Voluntariat.ro.  În 2002 începe tradiția anuală a Săptămânii naționale a 

Voluntariatului. 

Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare un instrument 

esenţial în formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează abilităţi şi îşi extind 

reţelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea şi îmbunătăţirea ofertelor de angajare la 

dezvoltare personală şi socială.  

        Instituțiile de învățământ primar, secundar și terțiar încep să recunoască la rândul lor valoarea formativă 

a voluntariatului pentru elevi și studenți și inițiază acțiuni sau colaborează cu organizații în diverse proiecte 

comunitare. 

         Rolurile clasice ale profesorilor şi elevilor tind să se modifice prin participarea la aceste proiecte. 

Cultura spaţiului educaţiei formale se schimbă: implicaţi în activităţi semnificative în afara clasei, profesorii şi 

elevii învaţă/ potenţează învăţarea din lumea reală în care pot face diferenţele. În acest sens, obiectul învăţării 

se modifică şi conferă dinamism achiziţiilor cognitive, comportamentiste şi atitudinale. 

          Participarea într-un cadru formal la activităţi dă elevului, adolescentului în formare, sentimental de 

apartenenţă. Mai mult decât atât, adolescentul se simte valorificat şi realizează rolul lui în societate. Alte motive 

pentru care un adolescent doreşte să fie voluntar ţin de socializarea cu diferite persoane, în mod direct, un alt 

motiv este 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. 

Voluntariatul în şcoli este un prim pas în conştientizarea tinerilor de rolul lor în societate, de importanţa 

lor ca individ, de nevoia societăţii de oameni ca el.   

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate la un centru de educație incluzivă, în urma realizării unui 

parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a participa împreună cu elevi voluntari. 
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Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat 

împreună cu un grup de elevi entuziaști din clasele IX-XII, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii 

cu dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale.  

Cu toate că la început voluntarii au fost reticenți, chiar puțin speriați și emoționați, în cele din urmă s-

au adaptat și au creat o punte de legătură cu aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, 

sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, 

distincte, de laudă.  

La următoarele întâlniri, activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră 

directă, astfel că acești copii cu dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți 

că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând 

lucruri noi. 

De asemenea, nu este de neglijat nici motivul profesional, pentru că munca de voluntariat din 

adolescenţă asigură deseori o experienţă foarte utilă tinerilor, în momentul în care ajung să îşi caute un job. 

Companiile caută ca viitorii lor angajaţi să aibă un CV destul de bogat în proiecte, activităţi de 

voluntariat, diverse concursuri sau atestate ce pot compensa lipsa de experienţă din rândul tinerilor, pentru a fi 

sigure că nu riscă să colaboreze cu persoane mai puţin implicate şi ambiţioase.  

După terminarea liceului, şansele de a găsi un post acceptabil sau un internship sunt mai ridicate dacă 

ai fost un adolescent activ social, decât dacă nu ai fi fost niciodată implicat în astfel de programe. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere.                                    
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„Învățând din voluntariat” 

Deregán Szidónia 

Kulcsár Terza Réka 

 

Există adesea o critică legitimă la adresa educației școlare conform căreia elevii au foarte puține ocazii 

de a face cunoscută utilizarea practică, de a desfășura o activitate,  legată de viața cotidiană. Studiul prezintă 

conceptul de muncă pedagogică și învățare, funcțiile sale pedagogice și publică, de asemenea, câteva exemple 

de instituții școlare de succes ale fundației. 

În scurtul nostru studiu, putem contura succint o metodă care poate fi considerată relativ nouă, „învățare 

de serviciu” (service learning). 

Există multe aspecte ale acestui program extrașcolar, dar asociat școlii, care încurajează elevii și tinerii 

de astăzi să își pună în practică cunoștințele școlare și să conecteze aceste cunoștințe aprofundate, încercate și 

testate cu școlile lor și chiar să dobândească noi cunoștințe. 

 

Voluntariat 

La Summitul mondial pentru dezvoltare socială și alte inițiative din 1995, convocat de Națiunile Unite, 

aproximativ 117 țări și-au exprimat angajamentul de a lua măsuri pentru reducerea sărăciei, promovarea 

ocupării depline și asigurarea incluziunii sociale. În rezoluția summitului, participanții au subliniat importanța 

voluntariatului și rolul comunităților și organizațiilor care lucrează în spiritul său în progresul social și 

economic. (Beke 2001) 

Voluntariatul poate cuprinde grupe de vârstă și straturi sociale mult mai largi. Un obiectiv important în 

socializarea, educarea și creșterea copiilor este de a deveni membrii activi ai comunității lor mai târziu. Din 

punctul de vedere al tinerilor și al începătorilor de carieră, este benefic să efectueze primul lor stagiu într-un 

mediu care îi ajută pe ceilalți să își asume responsabilitatea. Având în vedere tendințele în creștere a șomajului 

pe termen lung în rândul tinerilor, responsabilitatea socială este chiar mai mare: mulți sunt forțați să devină 

pasivi ca primă etapă a carierei lor. 

  Voluntariatul, apariția voluntariatului într-o societate dată, depinde de situații istorice, politică, religie 

și cultură. Cu toate acestea, poate fi definit în general cu trei caracteristici: 

• Voluntariatul nu este în primul rând cu titlu oneros, dar rambursarea cheltuielilor sau plata simbolică 

este permisă. 

• Activitatea este „voluntară”. 

• Trebuie să fie în beneficiul altei persoane sau societăți (deși este bine cunoscut faptul că voluntariatul 

aduce și beneficii semnificative voluntarului). 

Voluntariatul este definit diferit în diferite țări ale lumii. (Czike 2001) 

 

Munca voluntară: 

• fără constrângere externă; 

• în beneficiul altora (de asemenea), dar nu neapărat recompensat de piață; 

• fără compensare financiară / în natură; 

• legal; 

• activități în cadrul organizatoric. 

Voluntariatul poate cuprinde grupe de vârstă și straturi sociale mult mai largi. Voluntariatul poate fi o 

etapă importantă în socializarea, educarea și creșterea copiilor și poate fi o experiență decisivă pentru tineri și 

începători de carieră, poate ajuta la înțelegerea și simțirea diversității societății, Nici nu trebuie exclus ca cei 

care dobândesc experiență cu acest tip de muncă la o vârstă fragedă să fie mult mai predispuși să ia parte la 

viața civică mai târziu, la vârsta adultă. 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

288 
 

Cu toate acestea, experiența cu voluntariatul tinerilor poate determina nu numai „civilitatea” lor 

ulterioară, ci și orientarea lor profesională. Dilema de unde să începem după absolvire. este foarte frecventă în 

rândul elevilor de liceu de astăzi. Mulți oameni se confruntă cu această problemă și, în educația lor ulterioară, 

cel mai adesea nu preferă propriile interese, ci media certificatului lor și carierele „la modă” din prezent ale 

instituțiilor de învățământ superior. Este riscant să afirmăm că interesul elevilor de liceu de astăzi este relativ 

restrâns. În plus față de responsabilitățile școlare, puțini elevi au activități pe care le aleg din propria voință și 

din plăcere. Ei iau o mulțime de lecții speciale (lecții de limbă, pregătire pentru admitere) pentru a fi 

„competitivi” la admiteri, dar acestea omit adesea factorul uman și sunt adesea prea specifice, cunoștințele 

acumulate aici sunt aproape doar cunoștințe suplimentare în competiția dată, dar  cunoștințele acumulate astfel 

nu mai sunt utile. (Czike 2001) 

Vedem voluntariatul ca un capital social care contribuie în multe moduri la funcționarea mai integrată 

a societății. O societate mai bogată în relațiile sale, alcătuită din indivizi și comunități mai colorate, este cu 

siguranță un loc mai uman pentru cei care trăiesc în ea. (Czike 2001) 

Aici, „învățarea prin serviciu” apare ca o opțiune, care poate fi utilizată mai mult în viața practică 

(socială), se concentrează pe cunoașterea civică și mai puțin pe cunoștințele academice. Potrivit unui sondaj din 

2001, elevii de liceu care se pregătesc pentru continuarea studiilor universitare preferă activitățile extra-

curriculare „clasice”  ăn locul activităților din afara școlii pentru a concura pentru admiterile menționate mai 

sus, în timp ce elevii la care miza examenului este mai mică, au mai multe șanse să aleagă această formă de 

învățare extracurriculară, adică învățarea de serviciu. 

 

„Service learning” - învățarea din munca voluntară 

Învățarea de servicii ca metodă sau filozofie a început în America. Învățarea de servicii utilizată în 

America vizează în principal dobândirea curriculumului școlar ca metodă pedagogică. 

Eficacitatea învățării experiențiale a fost cercetată și evaluată încă de la începutul secolului al XX-lea. Conform 

cercetărilor lui Dewey, învățarea se manifestă prin interacțiunea dintre acțiune și reacție. Elevii se familiarizează 

cu subiectul nu numai sub formă de lectură sau prelegere, ci și în procesul acțiunii lor. (Eyler-Giles 1999) 

Învățarea prin servicii poate fi interpretată și ca un program comunitar sau ca o filozofie pedagogică. 

Dacă ne gândim la el ca la un program comunitar, vorbim despre munca pe care elevii o fac în cadrul 

comunităților lor locale, în timp ce este procesată și în sesiuni organizate. Ca filozofie pedagogică, reflectă 

opinia că învățarea poate fi cea mai eficientă prin participarea activă și prelucrarea experiențelor. 

Învățarea de servicii inițiază învățarea despre subiecte sociale cuprinzătoare pe care elevii le realizează 

lucrând activ la ele. Această învățare implică înțelegerea mediului istoric, social, cultural, economic și politic și 

satisfacerea nevoilor care îi afectează. 

Efecte pozitive ale service learning 

Ce câștigă elevii? 

• Experiențe practice care întăresc și aprofundează cunoștințele subiectului. 

• Află despre diferite metode de predare. 

• Interacțiunea cu oameni din medii culturale diferite. 

• Creșterea stimei de sine, ajutându-i pe ceilalți. 

• Achiziționarea de cunoștințe profesionale. 

• Efectuarea de lucrări de dezvoltare comunitară în propriul loc de reședință. 

• Dezvoltarea unui sentiment de responsabilitate civică. 

 

 

Ce câștigă profesorii? 

• Află noi metode de predare. 

• Relație mai strânsă cu studenții, principii de predare centrate pe elev. 

• Învățarea unei noi definiții a învățării. 
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• Lărgirea curriculumului și utilizarea acestuia în practică. 

• Înțelegerea problemelor sociale care sunt strâns legate de curriculum. 

• Oportunitate de cercetare științifică și publicare, analizând procesele care au loc în comunități. 

Ce câștigă comunitatea? 

• Extinderea relației cu instituția de învățământ specială. 

• Un rol activ în schimbarea modului în care gândesc tinerii. 

• Remedierea problemelor sociale pe termen scurt și lung prin implicarea voluntarilor. 

• Legături mai strânse între școli și propriile comunități. 

Ce câștigă instituția de învățământ? 

• Extinderea oportunităților de studiu și profesionale, precum și un contact mai strâns cu oamenii care 

locuiesc în comunitate. 

• Participarea activă a profesorilor și elevilor la viața zonei. 

• Creșterea cunoștințelor elevilor și extinderea lor în domenii noi. 

• Ecou pozitiv din mediul școlar. 

• Studenți mai de succes în ceea ce privește admiterile și carierele. 

Iar acțiunea umană induce de obicei un fel de emoție. Pe măsură ce emoțiile intră în procesul de învățare, 

eficiența crește de multe ori. Cu toate acestea, în timpul activității de voluntariat, emoțiile, propriile experiențe 

apar în orice caz, deoarece cea mai mare parte a muncii este legată de oameni, într-un fel legată de comunitatea 

locală sau se termină în comunitate. 

Programele nu numai că discută problemele sociale și de altă natură ale comunității locale și învață de la acestea, 

dar încearcă și să găsească alternative și să formuleze ce se poate face la nivel local pentru a rezolva problema. 

Adesea, rezolvarea acestor probleme nu necesită expertiză specială, iar voluntarii o pot face singuri. În acest 

fel, nu numai că învață despre problemă, dar pot experimenta că pot găsi soluții pe cont propriu și chiar o fac 

cu propriile mâini pentru cauză. Acest lucru le sporește sentimentul de rol social. 

Prin munca lor voluntară, tinerii dobândesc cunoștințe și, mai presus de toate, abilități și roluri de care 

ar putea avea nevoie de multe ori în viața lor, dar care sunt mai greu de învățat în cadrul tradițional al școlii. 

Acestea includ abordări de rezolvare a problemelor, gândire critică, găsirea de idei creative, noi, încercarea de 

a-și asuma responsabilitatea pentru propriul rol social și așa mai departe. Acestea includ abilități care sunt 

însușite în mod specific pe parcursul unui anumit loc de muncă. (De exemplu: îngrijirea pacientului, cunoștințe 

informatice etc.) 

Conform unora dintre tendințele pedagogice de astăzi, principalul obiectiv al educației de astăzi este de 

a educa personalități  complete și complexe, astfel încât acești indivizi să își poată modela viața culturală, 

economică, politică și socială. Prin urmare, scopul este de a educa pentru „cetățenie activă”. (Comisia 

Europeană, 2002) 

Tinerii care se oferă voluntari sunt de obicei personalități deschise și solide și cu siguranță devin așa pe 

parcursul muncii lor. Această deschidere poate fi surprinsă în programele de învățare de servicii și este terenul 

perfect pentru educația pentru o „cetățenie activă”. Voluntariatul - și prin intermediul acestuia, în mod indirect, 

programe de învățare prin servicii - poate fi o bază imensă de resurse pentru ONG-uri. 
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EDUCAȚIE PRIN VOLUNTARIAT 

NOJE ADINA 

 Evoluția societății acuale depinde într-o foarte mare măsură de modul în care se realizează educația 

tinerei generații.  Deoarece în jurul nostru găsim persoane care au nevoie de atenția și ajutorul nostru, e necesar 

să le cultivăm copiilor de la vârste fragede interesul pentru implicarea în activități de voluntariat.  

 Voluntariatul înseamnă în primul rând să dăruiești fără să aștepți nimic în schimbul serviciilor tale, 

presupune empatie, bunătate, dragoste față de semeni, respect, toleranță, implicare, dezvoltarea unor relații cu 

cei aflați în nevoi, responsabilitate, curaj și, de ce nu, colaborare , încredere, respect și spirit civic deoarece 

zilnic, vedem sau auzim din media cazuri de oameni care au nevoie de toate acestea din partea noastră.  

 Pentru că cei mai sensibili și mai dispuși să ajute sunt copiii, am inițiat la nivelul clasei an de an , 

activități de voluntariat în care , sprijiniți bineînțeles de părinți, am oferit sprijin financiar și material unor 

copii/adulți cu diverse probleme de sănătate , am vizitat centre de bătrîni și copii cu nevoi speciale din localitățile 

învecinate cărora le-am dăruit alimente, obiecte confecționate de elevi în cadrul orelor de arte și pentru care am 

pregătit programe artistice cu ocazia diferitelor sărbători (Crăciun, 8 Martie, Paști). 

 Nu doar oamenii au nevoie de ajutor în aceste momente , ci și natura , care sub acțiunea celor cărora nu 

le pasă de ea, distrug spațiile verzi, defrișează pădurile , aruncă deșeuri la întâmplare, otrăvesc cu tot felul de 

substanțe chimice apele, etc. În acest sens , în cadrul proiectului ,,Prietenii naturii”, sprijiniți de Consiliul local 

din localitate și de Ocolul Silvic, am plantat aproximativ 2000 de puieți de salcâm într-o zonă accesibilă acestui 

tip de acțiune și am ecologizat Valea Brătcuței, zonă turistică de-altfel , adunând cu copiii zeci de saci de deșeuri 

aruncate de cei cărora le plac ieșirile în aer liber. 

 În urma acestor activități am observat o îmbunătățire a relațiilor dintre elevi, a colaborării dintre aceștia, 

aceștia au atras și pe alții pentru participarea la astfel de activități, au căpătat mai multă încredere în ei, au 

participat și au dezvoltat munca în echipă, dovedind încă o dată că voluntariatul este benefic în formarea unor 

deprinderi și cunoștințe civice. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ANTREPRENORIALE 

Prof. înv. Primar IANCU EMILIA 

Școala Gimnazială „NICOLE IORGA”, PITEȘTI 

 

După criza financiară din 2007 – 2008, omenirea a intrat în ceea ce economiştii numesc deja “Marea 

Recesiune Mondială”. Produsul intern brut planetar a scăzut dramatic, investiţiile s-au diminuat de la an la an, 

iar consumul populaţiei (în întreaga lume) a coborât la niveluri joase, nemaîntâlnite din perioada Războiului 

Rece. Deşi, aparent, totul a pornit de la o criză financiară generată de investiţiile proaste din sectorul imobiliar 

american, doar mijloacele de comunicare moderne şi ştiinţa marketingului au ferit planeta de o nouă criză a 

supraproducţiei şi de o depresiune economică de genul celei din 1929. În final, ceea ce ziariştii de la The 

Economist au numit “Colapsul manufacturilor” nu îşi are originea în altceva decât în faptul că, însumat la nivelul 

întregii planete, capacitatea de producţie este superioară necesarului de consum al omenirii. Omenirea are acum 

mijloace cât să producă autoturisme, computere, telefoane şi alte “commodities” cât pentru două sau trei planete. 

Iar în toate aceste fabrici, de la o zi la alta, progresul tehnic înlocuieşte din ce în ce mai mulţi oameni cu roboţi 

şi utilaje care nu intră niciodată în concediu medical. 

Economia mondială funcţionează pe principiile cererii şi ale ofertei şi istoria ne-a arătat deja că nu poate 

fi altfel, dar, uneori, oamenii de marketing, în loc să identifice nevoi noi, adică cerere nouă, şi să ofere bunuri 

şi servicii noi, preferă să meargă pe “calea bătătorită” şi să perfecţioneze ceea ce “se vinde”. Astfel, un 

smartphone se vinde la un preţ comparabil cu cel al unui aparat de măsurat tensiunea arterială, deşi 

complexitatea primului şi tehnologia înglobată este superioară celui de al doilea. 

Soluţia va veni, ca şi în mileniile care au trecut, de la omul creator, de la inovatorul care desfiinţează 

paradigme şi îşi duce semenii în lumea de mâine. Omenirea fără îndoială are resurse. Există sute de cercetări în 

domeniul ingineriei genetice care ne vor ajuta să nu murim de foame, există mii de cercetări în domeniul 

energiilor alternative care ne vor ajuta să nu murim de frig. Dar, singure, ideile nu înseamnă mare lucru, dacă 

nimeni nu le pune în practică. Thomas Alva Edison şi Henry Ford, înainte de a fi mari ing ineri inventatori, au 

fost mari antreprenori 

De aproape două decenii, la nivelul Uniunii Europene, tinerii îşi găsesc din ce în ce mai greu un loc în 

angrenajul economic. În prezent, statisticile ne arată că rata şomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani este de 

22%. Şi aceasta este media în Uniunea Europeană, nu situaţia dintr-o ţară amărâtă de la marginea lumii. În 

consecinţă, devenind din ce în ce mai evidentă nevoia de soluţii sustenabile pentru prosperitatea generaţiilor 

viitoare, încă din 2006, Parlamentul European a recomandat ca (alături de informatică, educaţie civică şi limbile 

străine) educaţia antreprenorială să fie considerată competenţă cheie în procesul de învăţare. 

Dar educaţia antreprenorială, ca disciplină de studiu, reuşeşte acolo unde există deja o cultură antreprenorială, 

acolo unde mentalitatea este pregătită să accepte principii şi modele de business. Ori, în România, nici măcar 

tinerilor care provin din familii cu afaceri nu li se transmite “de acasă” cultura antreprenorială; părinţii acestora, 

preocupaţi de afacerilor lor, preferând să se asigure doar că le oferă copiilor ceea ce, din punct de vedere 

material, le-a lipsit lor în copilărie. În Romania, în general, educaţia este lăsată doar în grija şcolii. 

Odată cu implementarea aquis-ului comunitar, România s-a grăbit să mai bifeze o realizare în agendă şi a 

introdus în programa de studiu a clasei a X-a şi disciplina “educaţie antreprenorială”. Iar, în prezent, această 

disciplină este predată (în majoritatea cazurilor) de dascăli care, lucrând tot timpul pentru stat, n-au interferat 

niciodată cu lumea afacerilor. 

Da, este nevoie de educaţie antreprenorială. Şi nu începând cu liceul ci încă din ciclul primar sau măcar din cel 

gimnazial. Da, şi copiii de şcoală generală au nevoie de competenţe specifice de business; desigur, adecvate 

vârstei lor. Un copil de 14 ani poate şi trebuie să înţeleagă ce este o afacere, trebuie să poată să-şi întocmească 

singur un buget, trebuie să ştie ce este un credit şi cum se calculează dobânda etc. Iar accentul ar trebui pus nu 

atât pe transferul de cunoştinţe cât pe dobândirea de către copil a abilităţilor antreprenoriale generale, cum ar fi: 

capacitatea de identificare a oportunităţilor, capacitatea de decizie şi de asumare a rezultatelor propriei decizii, 

stimularea capacităţii de autoorganizare, dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi de lucru în echipă etc. Şi 
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este nevoie neapărat să găsim modalitatea optimă prin care această educaţie antreprenorială să se realizeze cu 

eficienţă. 

ineri inventatori, au fost mari antreprenori! 

 

Învăţând şi înţelegând lumea afacerilor de mic, ajuns la maturitate, mentalitatea omului va fi alta. El nu va mai 

fi şovăielnic şi nu va căuta neapărat un loc de muncă de unde să iasă la pensie. Fiind înzestrat cu cultură 

antreprenorială, îşi va putea lua viaţa în propriile sale mâini şi va îndrăzni să schimbe lumea aşa cum va crede 

el de cuviinţă. Şi, în final, de asta cred că avem nevoie, de copii care, ajunşi la maturitate, cu curaj, să schimbe 

lumea nu “în bine” ci în ceea ce vor crede ei că e bine pentru ei. În final, pentru a depăşi momentul în care 

suntem, România (şi omenirea, în general) are nevoie de o generaţiede lideri care să îndrăznească să-şi asume 

riscuri, de o generaţie de creatori tenaci şi energici, de o generaţie de optimiști orientați spre rezultate. Pe scurt, 

lumea are nevoie de antreprenori! 
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ROLUL EDUCAŢIEI ANTREPRENORIALE ÎN ACTUALUL PROCES AL RELANSĂRII 

ECONOMICE GLOBALE 

Prof. înv. Primar CORBU GEORGIANA 

Școala Gimnazială „NICOLE IORGA”, PITEȘTI 

 

Actuala societate aduce sistemului educaţional cerinţe tot mai exigente, formulând o comandă socială 

inexistentă anterior. Aceste schimbări sunt generate, în special, de transformările considerabile din ultimele 

decenii, de necesitatea de cetăţeni activi, cu iniţiativă, capabili să se integreze în această societate şi să participe, 

la rândul lor, la continuarea progresului acesteia.  În acest context, pe lângă educaţia economică, cultivarea 

spiritului întreprinzător, la nivel educativ, vine să completeze o lipsă, de importanţă majoră, în sistemul 

educaţional, şi anume, formarea competenţelor antreprenoriale. Acestea, împreună cu spiritul de iniţiativă, se 

includ în categoria competenţelor sociale integratoare: consumator activ, abil, cunoscător al mecanismului 

formării preţurilor, al drepturilor sale, capabil să elaboreze şi să administreze bugetul personal sau cel familial. 

Pe de altă parte, se dezvoltă şi abilităţi specifice, foarte utile în prezent, precum: deschiderea unei afaceri proprii, 

obţinerea unui profit prin mijloace legale, asumarea riscurilor şi a responsabilităţilor pentru această activitate, 

ceea ce exprimă, de fapt, şi esenţa antreprenoriatului. 

 „Educaţia reprezintă problema numărul unu. Dacă nu vom educa oamenii, progresul va fi foarte dificil 

de realizat” afirma Oscar Arias Sánchez, preşedintele Costa Rica. Educaţia antreprenorială urmăreşte să ofere 

elevilor şi studenţilor aptitudini, cunoştinţe şi motivaţia corespunzătoare pentru a-i încuraja în obţinerea 

succesului antreprenorial, într-o varietate de direcţii. În prezent, educaţia antreprenorială este oferită, sub o 

diversitate de forme, la toate nivelurile de şcolarizare, începând cu nivelul gimnazial sau liceal până la 

programele universitare. Educaţia antreprenorială se diferenţiază de alte forme de educaţie prin faptul că aceasta 

se concentrează pe reacţia la oportunităţi, în timp ce educaţia de management este axată pe cea mai bună 

modalitate de a opera în structurile existente. În ambele abordări, interesul este acelaşi, şi anume obţinerea de 

"profit" sub orice formă (în cazul organizaţiilor non-profit sau guvernamentale, acesta poate lua forma fie a 

sporirii serviciilor, fie a diminuării costurilor sau a creşterii capacităţii de reacţie la solicitările clienţilor ori a 

cetăţenilor). Educaţia antreprenorială poate fi orientată spre diferite modalităţi de a reacţiona în faţa 

oportunităţii, şi anume:  

• Antreprenoriatul standard este cel mai întâlnit şi constă în deschiderea unei noi organizaţii (de 

exemplu, începerea unei noi afaceri).  

• Antreprenoriatul corporativ sau intraprenorial1 constă fie în promovarea inovaţiei, fie în introducerea 

de noi produse sau servicii, sau intrarea pe noi pieţe în cazul firmelor existente. Această abordare a fost 

consacrată de către Gifford Pinchot în lucrarea sa, Intra-Corporate Entreprenuership2. Cercetările recente indică 

faptul că, în prezent, clustering (gruparea) reprezintă un factor determinant. Clustering-ul apare atunci când un 

grup de angajaţi se desprinde din societatea-mamă, pentru a fonda o nouă companie, însă continuă să facă afaceri 

cu societatea-mamă. Silicon Valley este un astfel de grup, care a atins dimensiuni considerabile. 

 • Antreprenoriatul social sau întreprinderea socială reprezintă o abordare recentă, care implică crearea 

de organizaţii de caritate (sau participări la organizaţiile de caritate existente) şi care, pe lângă acţiunile benefice 

pe care le întreprind, sunt concepute pentru a se auto-susţine. O versiune a antreprenoriatului în sectorul public 

a luat fiinţă în cadrul guvernelor, cu un accent sporit pe inovaţie şi servicii pentru clienţi. Această abordare îşi 

regăseşte punctul de plecare în politicile doamnei Margaret Thatcher (în Regatul Unit al Marii Britanii) şi ale 

lui Ronald Reagan (în Statele Unite ale Americii). 
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Instituţiile de învăţământ, de la primele niveluri până la ultimele, trebuie să adopte metode şi 

instrumente specifice secolului XXI, pentru dezvoltarea mediului adecvat de învăţare, pentru încurajarea 

creativităţii, a inovaţiei şi a capacităţii de a gândi dintr-o nouă perspectivă ("out of the box"). Spiritului 

antreprenorial permite dezvoltarea abilităţilor de conducere şi a deprinderilor de viaţă, fiind din ce în ce mai 

recunoscut faptul că acestea reprezintă o competenţă cheie. Spiritului antreprenorial şi inovarea generează noi 

modalităţi de învăţare, viaţă şi muncă. Încorporarea spiritului antreprenorial şi a inovaţiei, abordările 

transdisciplinare şi metodele interactive de predare în învăţământ necesită modele, arhitecturi şi standarde noi. 

În Europa, se evidenţiază faptul că este momentul reconsiderării vechilor sisteme şi reaşezării fundamentale a 

procesului de învăţământ. Modificările din sistemul de învăţământ sunt necesare la toate nivelele şi ar trebui să 

abordeze procesul de învăţare continuă, precum şi legăturile esenţiale şi interacţiunile dintre nivele (gimnazial, 

liceal, superior şi educaţia continuă).  

În Europa, se evidenţiază ca o mare necesitate creşterea numărului educatorilor de antreprenoriat, 

precum şi dezvoltarea ulterioară a acestora, prin furnizarea de programe adecvate de training, în special în 

metodele de predare interactivă. Antreprenorii şi celelalte persoane cu experienţă în domeniul antreprenorial ar 

trebui să aibă acces, să fie încurajaţi şi instruiţi pentru a preda. Pe lângă valorile transmise în cadrul cursurilor, 

antreprenorii şi cei cu experienţă în domeniul antreprenorial vor intensifica, de asemenea, spiritul antreprenorial 

în întreaga instituţie şi vor crea şi întări legăturile cu comunitatea locală şi ecosistemul antreprenorial. Există 

mai multe modele noi testate în întreaga lume – atât în interiorul, cât şi în afara sistemelor formale de educaţie 

– care trebuie să fie împărtăşite la nivel mai larg, pentru a furniza abordări noi şi mai eficiente educaţiei 

antreprenoriale. În plus, trebuie facilitate colaborările, schimburile şi activităţile de cercetare în afara graniţelor.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

*** (2004) Dezvoltarea culturii antreprenoriale, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi 

Mediului de Afaceri, www.mimmc.ro/raport_anual/dezvoltare_cultura_antreprenoriala  

 *** Promovarea spiritului antreprenorial în sistemul de învăţământ, 

www.clubafaceri.ro/info_articole/282_dezvoltarea_unei_culturi_antrepre noriale    
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR DE VOLUNTARIAT ÎN EDUCAȚIA ȘI FORMAREA ELEVILOR 

VASILE IOANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 PIA BRĂTIANU 

 

Acțiunile de voluntariat au cunoscut în ultimul deceniu o ascensiune rapidă, motivele fiind diverse. 

Odată cu nevoia acumulării experienței în domeniul de activitate vizat, precum și cu nevoia de a experimenta 

diverse activități profesionale în scopul de a lua decizii privind cariera, tot mai mulți tineri participă la acțiuni 

și activități de voluntariat. Prin acțiunile de voluntariat se pot obține abilități și cunoștințe noi, competențe 

sociale, experiență concretă în domenii diverse, dar și poibilitatea de a începe o carieră în acel domeniu, în urma 

conexiunilor create.  

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, într-o  multitudine de domenii  precum asistență și serviciile 

sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc. Mișcarea de voluntariat se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Voluntariatul reprezintă un element deosebit de importatnt 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. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă 

ideile și credințele personale și să lupți pentru realizarea lor până la final, motivate intrinsec, nu extrinsec, 

respectiv financiar.  

Dacă analizăm termenul  “voluntar”, se observă că etimologia acestuia derive din latină “voluntarius”, 

și din 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”. Deduce astfel că voluntariatul cuprinde toate acele 

activități prin care oamenii participă și acționează în mod conștient, activ, depunând efort, timp și resurse fără 

existența unui acord bilateral de recompensare, respectiv fără a aștepta vreo remunerare sau orice alt înlocuitor 

al acesteia. Voluntariatul nu îți oferă decât experiență concretă, ”hands on”, asupra fenomenelor, activităților, 

domeniilor de activitate, profesiilor vizate.  

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, precum și din spiritul civic uman, voluntariatul devine 

din ce în ce mai atractiv și pentru școlari, nu doar pentru tineri din învâțământul universitar.  

Unul dinsre cele mai importante aspect ale voluntariatului este schimbul de experiență care se realizează 

la nivelul acestor activități, elevii învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine 

problemele comunității în care trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-

se într-un alt fel decât prin memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, 

la rândul lor, o parte din ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort 

psihic enorm.  

Elevii învață astfel să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări 

afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea 

într-un cadru formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult 

decât atât, tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând 

alături de copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 

În școala mea au loc numeroase activități de voluntariat, din cele mai diverse; pornind de la acțiuni ce 

cuprind plantarea de copaci, curățarea anumitor spații verzi, strângerea și donarea de bunuri, realizarea 

campaniilor de conștientizare, participarea la acțiuni sociale sau organizarea de târguri cu donații, copiii se 
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implică active în orice activitate propusă, fiind dornici să meargă și să exploreze cât mai multe domenii, cât mai 

multe locuri, să-și assume cât mai multe roluri, sarcini și responsabilități.  

Toate aceste activități au început timid, însă treptat fenomenul a luat amploare, tocmai datorită 

feedback-ului primit de la elevi către colegii lor. Mediul într-adevăr a fost favorabil, părinții și profesorii fiind 

foarte implicați în toate aceste activități și mijlocind toate acțiunile copiilor tocmai pentru a-i ajuta să depășească 

bariera temerilor primare, dar și pentru a le da exact impulsul necesar pentru a face primul pas. 

Acțiunile de voluntariat își dovedesc importanța de fiecare data, observându-se ușor și rapid schimbări 

evolutive asupra elevilor care încep să realizeze acțiuni de voluntariat. Dacă majoritatea activităților realizate 

în școală sunt axate pe dezvoltarea competențelor academice, într-un context formal, voluntariatul provoacă 

elevii să consolideze dezvoltarea abilităilor cognitive și afective în context cu care aceștia nu sunt familiarizați. 

Alte aspect demne de menționat sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului prosocial, 

creșterea gradului de conștientizare și dezvoltarea altruismului. 

Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, 

în acord cu cele menționate anterior, rolul activităților de voluntariat se vede reflectat în formarea de noi abilități 

și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a dezvolta abilitățile existente.  

Voluntariatul oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează să activeze 

sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. Totodată, în spectul 

acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane care să le ofere suport sau consiliere în 

alegerea carierei. 

Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta și abilitățile 

de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

Și, întrucât adesea voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, tinerii vor avea contact cu 

situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, 

religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități 

diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța 

multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

Având în vedere toate cele menționate mai sus, putem spune că voluntariatul constituie un context 

propice de dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, 

întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de 

cetățean activ. Elevii implicați în astfel de activități beneficiază de experiențe concrete, de oportunitatea de 

acces la cunoștințe, informații, precum și procese interne, pe care nu le învață la școală, dar și de o altă formare 

educațională, socială și afectivă  suplimentară față de ceilalți. 
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Suntem educați pentru voluntariat? 

Studiu  
Andreea-Oana Andrușcă 

Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamț, jud. Neamț  

 

 

 Într-o lume în care egoismul ne precede, oamenii altruiști devin, în mod paradoxal, din ce în ce mai 

vizibili, iar vocea lor capătă puterea excepției asupra normei. Declarația Universală cu privire la voluntariat, 

adoptată de Comitetul Director Internațional al IAVE – The International Association for Volunteer Effort, în 

cadrul celei de-a XVI-a Conferințe Mondiale, în Amsterdam, Olanda, în luna ianuarie a anului 2001 (în 

traducerea efectuată de o echipă de voluntari ai Centrului de Voluntariat Pro Vobis din Cluj-Napoca) definește 

voluntariatul ca „o componentă fundamentală a societății civile. El însuflețește cele mai nobile aspirații ale 

omenirii – pacea, libertatea, oportunitatea, siguranța și justiția pentru toate persoanele. În această epocă a 

globalizării și a schimbării continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai interdependentă, mai complexă. 

Voluntariatul – la nivel individual sau de grup – reprezintă o modalitate prin care: pot fi întărite și susținute 

valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui și de atașamentul față de aproape; persoanele pot să 

își exercite drepturile și responsabilitățile de membri ai comunităților, în timp ce învață și se dezvoltă pe 

parcursul întregii vieți, realizându-și astfel întregul potențial uman”4.  Această definiție „de caz” aduce în prim-

plan ideea că, în voluntariat, este imperios necesar ca spiritul de comuniune și dragostea de aproapele să 

prevaleze în fața intereselor personale. 

Mult din dogma creștină implică voluntariatul și acest fapt demonstrează înrâurirea celui din urmă în 

concepte precum smerenie, umilenie, dragoste necondiționată, jertfire de sine. Consider că acțiunile de 

voluntariat ar trebui să devină parte integrantă a educației timpurii, deoarece niciodată nu este prea devreme 

pentru copil să învețe să împartă nu atât din ceea ce are, cât mai mult din ceea ce este. Educația pentru voluntariat 

începe deci acasă. Mama și tata, bunicul și bunica ar trebui să fie primii care să infuzeze inima celui mic cu grija 

pentru celălalt, fără a-l împovăra însă cu durerile prea greu de dus ale celor mari. Astfel, jucăriile și hăinuțele 

pot fi sortate cu aportul direct al micului posesor și apoi donate unor cauze nobile, nu luate pe ascuns de părinți, 

caz în care descoperirea lipsei lor ar putea genera mici cruciade. Atunci când este actor al acestui proces, copilul 

nu numai că „se obișnuiește” cu bunătatea, dar începe să fie din ce în ce mai conștient, odată cu trecerea anilor 

spre adolescență și maturitate, de valoarea bunurilor materiale și spirituale. Va învăța, poate, să nu arunce atunci 

când poate repara, să împartă atunci când îi prisosește și să se ofere pe sine – prieten, ascultător, sprijin - atunci 

când nu are nimic material de oferit. Dacă bazele sunt puse de timpuriu, dezvoltarea interesului în domeniul 

voluntariatului poate fi armonioasă și prolifică.   

Școala românească a început să fie din ce în ce mai deschisă ideii de voluntariat, racordându-se la 

valorile educaționale extrașcolare din străinătate, acolo unde există o veritabilă tradiție a acțiunilor de 

voluntariat în instituțiile de învățământ preuniversitar, elevului fiindu-i facilitată admiterea la universitatea 

dorită și pe baza unui portofoliu care consemnează interesele formale și nonformale din timpul liceului. 

Contextul pandemic actual a determinat o schimbare a paradigmei voluntariatului, în sensul focusării interesului 

asupra mediului online în vederea îmbunătățirii unor situații problematice anume din mediul offline. Prin 

urmare, imaginea și cuvântul au devenit principalele instrumente de lucru. Dar întrebările legitime, pe care mulți 

dintre cei mai circumspecți dintre noi ar putea să le pună pe tapet ca un soi de laitmotiv al acestei perioade, sunt 

următoarele: cum (mai) putem face voluntariat în online și chiar în offline, din moment ce „legea de aur” a 

devenit cea a distanțării sociale? Își mai poate atinge voluntariatul ținta în aceste condiții vitrege pentru 

întreaga umanitate? Mai are valoare activitatea de voluntariat dacă, prin înfăptuirea ei, se riscă atât de mult? 

Consider că răspunsurile la aceste întrebări nu sunt unele universale, ci depind de fiecare comunitate și chiar de 

 
4 https://voluntariatcomeniusregio.wordpress.com/2012/04/27/declaratia-universala-cu-privire-la-voluntariat/, articol 
accesat la data de 11 octombrie 2020 

https://voluntariatcomeniusregio.wordpress.com/2012/04/27/declaratia-universala-cu-privire-la-voluntariat/
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fiecare individ în parte, căci, în unele cazuri, este de ajuns un singur om care să ofere, prin inițiativele pe care 

le ia, un plus de valoare comunității din care face parte. În mediul școlar, voluntariatul oferă elevului 

oportunitatea de a se dezvolta multilateral, atât la nivel spiritual și psihologic, cât și la nivel pur material, prin 

realizarea portofoliului personal pe care se pune, în ultima vreme, atât de mare accent. Am gândit, din 

perspectiva profesorului diriginte, câteva activități de voluntariat pe care elevii le pot realiza în mediul online, 

astfel încât aceștia să conștientizeze importanța mediului offline în evoluția lor ca oameni în adevăratul sens al 

cuvântului. Ofer, mai jos, câteva dintre aceste idei, toate cu aplicabilitate în cadrul programului Școala Altfel: 

▪ „Povești cu bunici”: această activitate oferă posibilități aproape nelimitate de a petrece timp de calitate cu 

seniorii, fie că sunt din familia proprie, fie că provin din centre de îngrijire a bătrânilor. Se știe că voluntarii 

sunt un fel de misionari ai iubirii de semeni și, de aceea, finalitatea nu trebuie să fie neapărat cuantificabilă 

din punct de vedere material/financiar. Elevii își pot înregistra audio-video bunicii și străbunicii sau îi pot 

convinge să își consemneze amintirile în scris. Se poate realiza astfel o punte între generații, un liant între 

suflete înrudite dar îndepărtate din cauza diferenței de vârstă. Timpul de calitate petrecut ascultându-i pe 

seniorii noștri este un timp câștigat de ambele părți, pentru că tinerii sunt puși, efectiv, în fața istoriei, în 

timp ce dragii noștri (stră)bunici pot și ei intra în lumea adesea mult prea încifrată a nepoților. Cei cu un 

spirit civic mai pronunțat pot realiza vizite în centrele de bătrâni fie pentru a le duce, în limita posibilităților, 

alimente și alte lucruri de maximă necesitate, fie pur și simplu pentru a le ține companie, pentru a le citi ori 

a asculta o muzică bună, „de pe vremuri”, împreună. De cele mai multe ori, asta căutăm cu toții: înțelegere 

și căldură sufletească, afecțiune și o îmbrățișare venită din inimă.  

▪ Meditații online: sunt un mijloc foarte la îndemână de a-i ajuta fie pe colegii de clasă, fie pe cei mai mici. 

Liceenii sunt cei mai în măsură să întreprindă această acțiune, deoarece se află la vârsta la care știu cum să 

fructifice device-urile și resursele astfel încât informația pe care vor s-o transmită să fie înțeleasă în mod 

corect de cel căruia îi este destinată. Meditațiile pot fi realizate atât față în față, cât și online. Sunt un mijloc 

neprețuit de „a da ceva înapoi” comunității școlare.  

▪ Club de carte online: poate fi o importantă „sursă” de prietenie, chiar dacă are loc online. Schimbul de păreri 

cu privire la cărți nu înseamnă altceva decât un mijloc educativ de a avea acces la opinia celuilalt într-un 

mod civilizat, care nu impune nimic.  

▪ Cauze umanitare: internetul abundă în campanii umanitare realizate de oameni inimoși, care își rup din 

timpul personal, adesea din cel pe care ar trebui să și-l petreacă împreună cu persoanele dragi sufletului lor, 

pentru a strânge fonduri, pentru a pune la punct licitații, totul cu scopul de a strânge bani fie pentru cei aflați 

în suferință, fie pentru cei nevoiași. Experiența mi-a arătat că adolescenții se pot mobiliza foarte ușor pentru 

a-și ajuta colegii din școală, atunci când situația o impune, prin organizarea de spectacole caritabile, 

strângeri de fonduri sau chiar donații de bunuri materiale (haine, cărți, jucării ș.a.) 

▪ Campanii pentru conștientizarea unor aspecte problematice: protejarea naturii, defrișări, igienizarea naturii. 

▪ Ateliere de lucru online (pictură, gătit, diverse meșteșuguri: cusut, brodat, împletit, croșetat): principalul 

punct forte al acestor ateliere îl constituie facilitarea întâlnirii dintre generații. În acest caz, destinatarii 

acțiunilor de voluntariat sunt chiar elevii, iar „furnizorii” sunt fie meșteri pictori locali sau, de ce nu, chiar 

celebri, scriitori, bucătari renumiți, meșteșugari, oameni de valoare!  

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am învățat până acum este acela că, atunci când 

suntem puși în situații problematice, găsim, de fiecare dată, resursele de a ne mobiliza exemplar, de a ajuta, 

chiar și printr-o vorbă bună, pe cel care are nevoie de noi atunci și acolo. Îndemnul Carpe diem! capătă alte 

conotații atunci când dai piept cu greutățile vieții prin intermediul problemelor celuilalt, câștigând puterea și 

înțelepciunea de a acționa cerebral și demn în orice postură te-ar aduce viața.  
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VOLUNTARIATUL ÎN EDUCAȚIE 

Toth Dimcea Alina Paula 

Școala gimnazială nr.11 ”St.O.Iosif” Brașov 

 

           Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă                 

să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin 

acțiunile        de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul 

rămâne o activitate       demnă de a fi practicată și sprijinită în școală, o activitate care aduce multiple beneficii 

educației. 

 

             În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Este clar că 

această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la 

colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup 

pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

          Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 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”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și 

înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi voluntar 

înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Activitatea de voluntariat îți dă 

posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a 

obține în viitor susținerea lor fără rezerve.  "Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din 

proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea 

de interes public este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția 

drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea." 

           Cea mai întâlnită formă de voluntariat este organizația nonprofit. Cele mai multe organizații de acest tip 

sunt cele de și pentru tineret. Exemple: Youth Can Do It, BEST - Board of European Students of 

Technology, AIESEC , Pentru Voi, AEGEE, LSFI,ATEFS. Totodată, există organizații neguvernamentale care 

își desfășoară activitățile (total sau parțial) cu sprijinul echipelor de voluntari: Fundația Tineri pentru Tineri, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bie_f%C4%83r%C4%83_scop_lucrativ
https://en.wikipedia.org/wiki/Board_of_European_Students_of_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Board_of_European_Students_of_Technology
https://ro.wikipedia.org/wiki/AIESEC
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bie_nonguvernamental%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Funda%C8%9Bia_Tineri_pentru_Tineri
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Asociația Română Anti-SIDA, Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, Asociația Young Initiative, 

Asociația Salvați Copiii, AGLT - Asociația Grupurilor Locale de Tineret. 

          Unul dintre cele mai bune moduri de a cunoaşte noi persoane şi de a crea o relaţie de prietenie durabilă 

este prin voluntariat. În funcţie de organizaţia în care alegi să faci voluntariat, vei cunoaşte persoane care au 

aceleaşi interese, care luptă alături de tine pentru o cauză comună. De asemenea, voluntariatul te poate ajuta să-

ţi depăşeşti timiditatea şi să îţi dezvolţi abilităţile de socializare. 

           Fie că ai sau nu deja un loc de muncă, voluntariatul te responsabilizează, te învaţă cum să îţi gestionezi 

timpul, îţi dă anumite competenţe care te vor ajuta la un moment dat în carieră. Atunci când eşti voluntar trebuie 

să dedici un anumit interval de timp organizaţiei în care activezi, trebuie să lucrezi în echipă şi să înveţi să 

comunici deschis şi calm cu colegii tăi, trebuie să ajuţi la soluţionarea diverselor probleme, să contribui la un 

anumit proiect de la început până la final, ceea ce înseamnă că trebuie să fii organizat şi să ştii să gestionezi 

eficient sarcinile care îţi revin.Toate aceste competenţe sunt absolut necesare la locul de muncă şi te pot ajuta 

chiar să obţii jobul pe care ţi-l doreai sau să avansezi în carieră. Este uşor să trăieşti într-o bulă, deconectat de 

ce se întâmplă în lume, însă mai devreme sau mai târziu tot ne vom lovi pe părţile urâte ale lumii în care trăim. 

Şi nu putem aştepta ca lumea să devină mai bună de la sine, trebuie să ne implicăm. Atunci când eşti voluntar 

descoperi punctele vulnerabile ale lumii în care trăim şi putem ajuta să le fortificăm. De asemenea, voluntariatul 

te ajută să înţelegi de ce deşi o problemă nu te afectează pe tine personal, afectează societatea ca întreg şi este 

nevoie de toate eforturile noastre să o găsim soluţie. Ar trebui să se facă muncă voluntară? Ați avut ocazia să 

auziți că cineva a obținut un loc de muncă datorită voluntariatului sau că experiența sa de voluntar l-a ajutat să-

și găsească un loc de muncă? Chiar dacă voluntariatul sau lucrul fără un câştig poate părea lipsit de sens pentru 

cineva, de fapt nu este. Voluntariatul reprezintă munca sau realizarea unor anumite activități de o importanță 

socială. O astfel de activitate nu implică remunerarea sub formă de salarii sau comisioane, ci o angajare 

personală gratuită pentru o anumită organizație de afaceri. Beneficiile pe care voluntariatul le poate oferi sunt 

multiple şi asta nu doar pentru organizaţia care nu plăteşte serviciile voluntarului, ci și pentru voluntarii care 

dobândesc experiență. 

Elemente esențiale pentru voluntariatul de succes 

      Compasiunea, smerenia, mintea deschisă și atitudinea pozitivă sunt calitățile cheie ale unui voluntar. Ai 

cele mai mari șanse și vei aduce o contribuție bună dacă: 

– ești bine pregătit și organizat 

– ești stabil emoțional 

– ești un bun ascultător 

– ai încredere în tine, ești adaptabil și rezistent la efort 

– ești răbdător și cooperant 

– ai o pasiune pentru a-ți împărtăși abilitățile și cunoștințele 

         Dacă ești voluntar pentru prima dată, misiunile pe termen scurt îți pot oferi cele mai bune șanse de a vedea 

dacă această muncă este potrivită pentru tine. Voluntariatul pe termen scurt este deosebit de valoros dacă poți 

compensa lipsa acută de ajutor, oferind asistență într-un domeniu cu deficit de angajați.  Însă voluntariatul pe 

termen scurt nu este cel mai rentabil pentru instituțiile care trebuie să facă o investiție considerabilă în screening, 

transport sau cazare pentru voluntarii lor. Atunci când găsești un program de voluntariat potrivit, implicarea pe 

termen mai lung îți va oferi posibilitatea de a te dezvolta mult mai bine, la un nivel mai ridicat.  Voluntariatul 

începe la nivel local, iar cea mai mare parte a muncii bine făcute de cei care doresc să îi ajute pe ceilalți este 

coordonată de organizații locale sau oficii locale ale organizațiilor naționale. În comparație cu voluntariatul 

local, oportunitățile de voluntariat național sau internațional necesită de obicei angajamente pe termen mai lung, 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Asocia%C8%9Bia_Young_Initiative&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Salva%C8%9Bi_Copiii
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=AGLT_-_Asocia%C8%9Bia_Grupurilor_Locale_de_Tineret&action=edit&redlink=1
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uneori până la un an sau mai mult. Organizațiile acoperă, de obicei, transportul și alte cheltuieli. Există, însă și 

unele programe, unde se cere ca voluntarii să își asume o parte din costuri. Voluntariatul internațional necesită 

suplimentar, o pregătire lingvistică și interculturală specifică proiectului. 

          De câte ori ai fost ajutat de cineva atunci când îţi era greu? Poate că a fost vorba de cineva cunoscut, dar 

simplu fapt că a fost cineva alături de tine, într-un moment în care aveai probleme, a fost suficient ca să te ajute 

să te pui din nou pe picioare. Atunci când eşti voluntar oferi înapoi o parte din bunătatea care ţi s-a arătat unor 

persoane care au mare nevoie de acest lucru. De asemenea, voluntarul contribuie la corectarea unor probleme 

ale societăţii care afectează multe persoane. România este țara europeană cu cel mai mare număr de victime ale 

traficului de persoane, iar 38% dintre persoanele care ajunge pe mâinile traficanţilor sunt minore. Nu putem să 

avem pretenţia ca lucrurile să se rezolve de la sine, sau că autorităţile să fie atât de eficiente încât să rezolve 

toate problemele lumii fără ajutor. Singurul mod de a te asigura că se lucrează la soluţii pentru cauza care te 

preocupă e să îţi sufleci mânecile şi să te implici personal. La finalul zilei, vei adormi cu gândul că ai contribuit 

la soluţionarea unei probleme care afectează mii de oamenii. Sunt sute de cauze sociale care merită timpul tău, 

fie că este vorba despre persoane care nu au adăpost, victime ale violenţei domestice sau persoane care sunt 

forţate să cerşească. Iar voluntarii sunt o parte esenţială a mecanismului de corectare a acestor nedreptăţi. 

        În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat.  Cu siguranță, 

voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, deoarece 

se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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                                                                       Educație  pentru  voluntariat 

„Baza oricărei formații intelectuale, civice, morale, trebuie pusă în anii școlii primare”  

 Prof. Enculescu Daniela 

 Școala Gimnazială comuna Orțișoara,jud.Timiș 

Educația reprezintă totul pentru societate și doar așa putem forma deprinder și putem transmite cele mai alese 

valori. 

În societatea contemporană pare că individualismul a pus stăpânire pe toată lumea și de cele mai multe ori 

uităm, în cursa noastră nebună spre a ne atinge obiectivele superficiale să fim deschiși spre nevoile celorlalți  

ale comunității și ale societății. 

Din păcate, există astăzi, cel puțin în societatea românească numeroase probleme ce nu-și găsesc rezolvarea și 

care pun în dificultate autoritățile locale ce se dovedesc incapabile să găsească soluții viabile.Soluții există, 

dar trebuie să ne implicăm cu toții.Implicarea începe prin conturarea unei mentalități care să promoveze 

acțiunile de voluntariat încă din copilărie, de pe băncile școlii.Poate că nu este tocmai ușor să facem asta, 

pentru că actualele generații de copii sunt învățate, cel puțin în cadrul familiei să primească imediat o 

recompensă pentru tot ceea ce întreprind și atunci derularea unei activități prin care să-i ajute pe ceilalți fără să 

primească ceva în schimb pare ceva imposibil de realizat.Pornind de la ceea ce înseamnă voluntariatul – 

activitate de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a 

primi o contraprestație materială;activitatea de interes public este activitatea desfășurată în domenii cum sunt: 

asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de 

învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, a mediului social și 

comunitar și altele asemenea. 

Cei mici trebuie să înțeleagă că fiind voluntar te asiguri personal că lumea din jurul tău este mai bună și asta 

începe chiar cu tine; fără să-ți dai seama tu te schimbi însușindu-ți o serie de competențe sau evoluând în 

spiritul unor valori care te vor face fericit. 

Poate, ca și adolescent ce te confrunți cu eternul conflict dintre generații, vei avea șansa să descoperi că ești un 

om norocos, binecuvântat, un om care primește din partea familiei tot ce-și dorește și că nu ești în situația 

celor care nefiind în grațiile destinului nu au acces la educație, fiind obligați să muncească de la vârste fragede 

pentru a-și ajuta familia să supraviețuiască.Vei înțelege că șansa de a frecventa școala este o oportunitate, nu o 

corvoadă.Poți întâlni chiar copii, tineri și oameni fără adăpost, care nu au ce mânca, sunt exploatați sau nu au 

acces la medicamente vitale.Chiar dacă pare de neconceput să desfășori activități în folosul cuiva fără aprimi 

bani, totuși beneficiile peronale sunt inestimabile, de la faptul că îți faci prieteni noi, cunoști persoane care 

împărtășesc același sistem de gândire sau aceleași idealuri ca și tine și, mai ales, cu siguranță îți vei depăși 

timiditatea și convingerile limitative. 

Dezvoltarea unor competențe absolut necesare ulterior precum spiritul organizatoric, lucrul în echipă, 

capacitatea de a comunica în mod eficient, de a colabora cu ceilalți pentru a descoperi soluții optime , 

toleranța, empatia reprezintă tot atâtea avantaje pentru a evolua spiritual și profesional. 

Voluntariatul este cu siguranță cel mai bun mod de a descoperi lumea din jurul tău așa cum este ea, de a o 

înțelege, de a-i descoperi frumusețea, dar și tristețea tămăduitoare. 

Suntem adulți și trebuie să conștientizăm că suntem modele în special pentru copii și că tocmai de aceea ar 

trebui să-i implicăm încă de mici în acte de voluntariat pentru a-i ajuta să-și formeze aceste deprinderi, aceste 

obișnuințe. 
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Educația pentru voluntariat se realizează pas cu pas, încă din frageda copilărie și se continuă prin înțelegerea 

sensului de a face bine. 

Am asistat la o astfel de acțiune în care erau implicați preșcolarii din grupa mare ai unei grădinițe care au ales 

ca alături de părinți, în preajma sărbătorilor de iarnă, să viziteze o grădiniță dintr-un cătun îndepărtat.Au venit 

animați de ideea de a-și face prieteni, dar și de dorința de a face o mică bucurie prin oferirea unor jucării, 

rechizite, dulciuri și hăinuțe unor copii ca și ei, dar care provin din familii mai puțin norocoase. Au oferit 

cadouri, dar au și primit pachețele cu fursecuri de casă și gogoși și au înțeles  cât de frumos este să-ți faci 

prieteni noi, să cunoști copii; de asemenea au văzut că indiferent de posibilitățile financiare pe care le ai , poți 

mereu să faci o bucurie celor care au mai puțin ca tine. Au văzut că și copiii din zonele sărace știu să se joace 

foarte frumos interacționând în natură și că în absența tehnologiei te poți juca la fel de frumos și interesant, 

devenind chiar mai creativ, mai curios, mai inteligent și mai îndrăzneț. 

Este datoria noastră să-i învățăm încă de mici că toți copiii și toți oamenii sunt egali și că dacă ne ajutăm unii 

pe alții putem fi cu toții fericiți. 

De asemenea, implicând copiii în acțiunea  Voluntariatul creștin , prilej pentru fiecare copil să aducă de acasă 

un aliment pe care să-l dăruiască pentru a face sărbătorile mai frumoase altcuiva, eleviii școlii au înțeles că 

dorința de a face bine și de a ajuta este suficientă pentru a construi o lume mai bună și că nu este necesar să 

dispunem de cele mai mari posibilități financiare din lume ca să ajutăm, ci trebuie doar să ne dorim să facem 

asta. 

Altădată, cu ocazia unei vizite întreprinse la una dintre familiile nevoiașe ale comunității unde există copii cu 

dizabilități, au văzut că puținul ajutor oferit prin gospodărie, interacțiunea cu minunații copii cu probleme de 

sănătate reprezintă tot atâtea gesturi ce produc o imensă bucurie și înseamnă doar disponibilitatea noastră și 

oferirea unui dar aparent nesemnificativ pentru noi, dar inestimabil pentru ei: atenția noastră.Cu certitudine, a 

oferi o parte din timpul tău celor care au atât de multe nevoi, pentru noi poate însemnă foarte puțin, dar pentru 

ei înseamnă enorm. 

Elevii de liceu au acceptat să-și învingă alături de curajosul lor diriginte „teama de ace” și au acceptat să 

doneze sânge, înțelegând că acest gest aparent banal poate însemna salvarea unor vieți.Atrăgând atenția asupra 

binelui care se întoarce, avem șansa să convingem tinerii și copiii că această valoare morală trebuie să ne 

conducă viețile. 

Așa cum spunea și Platon:” educația este arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile 

native pentru virtute ale celor care dispun de ele”, cu siguranță orice copil are un fond nativ bun și prin 

formarea deprinderilor bune, prin oferirea de exemple pozitive, trezirea dorinței de a-i ajuta pe cei din jur fără 

a primi recompense financiare poate deveni parte integrantă a existenței de adult de mai târziu.  

Așa cum arăta J. A. Comenius, omul nu poate deveni om decât dacă este educat, iar educația pentru 

voluntariat nu face excepție. Dacă ne dorim să avem adulți  implicați în acțiuni de voluntariat, trebuie să-i 

educăm în spiritul acesta încă din frageda copilărie. Aceste obișnuințe nu se vor forma dacă noi nu le 

promovăm. 

Vedem adesea în jurul nostru mulți oameni influenți, oameni din mediul de afaceri care se implică în acțiuni 

de voluntariat, în acțiuni umanitare, și încearcă să ofere astfel un exemplu, însă există și vedete care derulează 

astfel de acțiuni sub protecția anonimatului pentru a nu fi greșit înțelese și acuzate de interese precum 

promovarea și reclama.Cred că persoanele ce apar frecvent în mass-media și exercită o mare influență asupra 

copiilor și tinerilor pot influența într-o mare măsură implicarea în acțiuni de voluntariat prin exemple 

grăitoare. 
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Dincolo de exemplele oferite de școală, comunitate și societate, cele mai concludente sunt exemplele oferite 

de familie.Este adevărat că în societatea noastră cei mai mulți părinți sunt prea grăbiți și antrenați în tot felul 

de activități asfel încât nu mai dispun de timpul fizic pentru a le arăta copiilor importanța bunătății, a 

altruismului și generozității, însă este absolut necesar ca astfel de activități să se desfășoare prin implicarea 

familiilor.Însă implicarea nu presupune doar să-i cerem copilului să se comporte într-un anumit fel. Știm că 

faptele noastre ca și părinți au un impact deosebit asupra copiilor care în primii ani de viață învață 

comportamentele prin imitație, așa că, dacă devenim noi înșine un exemplu de generozitate , bunătate și 

toleranță și copilul va promova astfel de comportamente.Fără să conștientizăm, gesturile și reacțiile noastre 

devin automatisme pentru cei mici, iar implicarea naturală în acțiuni de voluntariat a adulților va asigura un 

viitor în care copiii noștri vor oferi aceleași exemple copiilor lor. 

În urmă cu câțiva ani, instituția în care lucrez a organizat un eveniment caritabil pentru a strânge fonduri și a 

contribui la achitarea tratamentului unor fetițe gemene, tratament prin care s-a încercat salvarea vieții acestora. 

Atât copiii, cât și părinții acestora s-au mobilizat și alături de toți membrii comunității au organizat un târg în 

care s-au vândut, în schimbul unor donații, dulciuri și prăjituri făcute în casă, ceaiuri, jucării.Evenimentul a 

fost un succes, iar familia fetelor a fost sprijinită ca să poată accesa tratamentul în străinătate pentru micuțe. 

Interesant a fost că oamenii și copiii au răspuns prompt acestei chemări și că s-au bucurat să poată ajuta și 

chiar au apreciat acestă inițiativă menținând în continuare legătura cu familia, oferindu-i sprijinul ori de câte 

ori  a fost nevoie. 

Cum putem vedea, oamenii răspund cu entuziasm chemării pentru a face bine și de cele mai multe ori doar 

este nevoie să avem inițiativă și să organizăm astfel de evenimente caritabile, umanitare, filantropice.Chiar și 

astăzi copiii își amintesc cu bucurie de acel eveniment și întreabă când se vor mai desfășura astfel de acțiuni; 

așa reușim să educăm copiii în spiritul acțiunilor de voluntariat. 

Cu alte cuvinte, bazele educației pentru voluntariat se pun din primii ani de viață prin modele de 

comportament oferite de părinți, cadre didactice și, de ce nu, chiar de idolii lor. 

Bibliografie: 

-https://books.google.ro>books 

https://ro.m.wikipedia.org>wiki 
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Un altfel de voluntariat 

Profesor Emilia Iancu 

Colegiul Național „Matei Basarab”, București 

 Odată cu închiderea școlilor începând cu 11 martie 2020, dar și cu începerea anului școlar 2020-2021, 

în cele trei scenarii specifice condițiilor de pandemie, toate activitățile pe care profesorii și elevii le desfășurau 

au fost profund afectate. O concluzie simplă și evidentă după perioda de timp scursă din 11 martie până acum 

este aceea că funcționarea, fie și măcar acceptabilă, a tot ceea ce a însemnat școala românească s-a bazat pe 

bunăvoința, devotamentul și efortul celor care sunt parte a sistemului educațional, sunt beneficiari ai acestuia 

sau colaboratori de orice fel. 

 Dacă până acum, atunci când vorbeam de voluntariat ne gândeam la acțiuni bine organizate în 

parteneriat cu varii instituții și organisme, cu obiective și modalități de acțiune clar stabilite, cu resurse bine 

alese, cu rezultate frumoase care să ofere satisfacție tuturor celor implicați, în ultima perioadă, putem extinde 

ideea voluntariatului și să-l vede într-o perspectivă mult mai largă și într-o abordare nouă. Multe din lucrurile 

bune care s-au întâmplat cu școala românească în ultimele luni se datorează unor eforturi remarcabile care 

depășesc cu mult „fișa postului” de profesor, de părinte, de director de școală, de angajat al unor instituții sau 

organizații partenere școlii în general. 

 Toți aceștia au facut mai mult decât făceau de obicei, decât erau obligați să facă de îndatoririle lor 

firești, pentru că au vrut ca școala să meargă mai departe, copiii să beneficieze de educație, profesorii să aibă 

acces la o instruire adaptată vremurilor dificile și nu au căutat recompense materiale. Ce înseamnă toate aceste 

eforturi? Voluntariat! Adevărat că într-o altă formă decât cea bine cunoscută, dar eu aș spune că este tot o 

formă de voluntariat. Fiecare din cei care au făcut astfel de lucruri, au ales ei, de bună voie, cu bune intenții și 

dorința de a ajuta, să se implice astfel și, sublinez încă o dată, fără altă recompensă decât satisfacția binelui 

făcut. Dacă prezentăm și analizăm toate exemplele pe care le știm și care se înscriu în această idee, am umple 

un număr impresionat de pagini și nu am putea spune care din aceste fapte este mai valoroasă. 

 Voi prezenta mai departe o inițiativă pe care eu am pus-o în practică pentru elevii mei. Eu aș descrie 

aceasta ca pe o activitate de voluntariat apărută spontan și pusă în paractică fără o planificare și o organizare 

temeinic elaborate. Acest exemplu nu se referă la o școală sau la copii dintr-o zona defavorizată, copleșiți de 

lipsuri materiale, ci la copii dintr-o școală bine administrată și care au un nivel de trai bun și foarte bun. Chiar 

și așa, accesul lor la o instruire de calitate în contextul închiderii școlilor nu era garantat. Am considerat că 

ceea ce se întâmpla în mod obișnuit în așa-zisa școală online nu este suficient. 

 Trebuie să menționez că lecția de matematică (eu predau matematică) nu ajunge la elev așa cum ar 

trebui și nu-l ajută să-și formeze competențele necesare dacă nu conține explicații clare, suficiente și plasate 

exact acolo unde este locul potrivit. Matematica, în majoritatea cazurilor, nu se poate învăța de unul singur, 

fără suportul unui profesor. 

 În condițiile în care, cu toate eforturile depuse de ambele părți, adică școală și profesor, respectiv elev, 

am constatat că lecția online în format sincron nu se poate realiza mereu așa cum ar trebui, am căutat o soluție 

ca elevii să poată învăța asincron, eficient și temeinic. Aș vrea să explic, pe scurt, de ce lecțiile online sincron 

nu au fost și nu sunt la un nivel corespunzător. În perioada din anul școlar trecut, de după 11 martie, am avut 

nevoie cu toții de timp ca să ne organizăm activitatea și am făcut acest lucru cu ce s-a putut. Asta înseamnă că 

nu am avut mereu condițiile tehnice de lucru potrivite: au fost perioade cu semnal slab de internet, când 

sunetul sau imaginea nu mai erau inteligibile sau se întrupea complet conexiunea; au fost și întreruperi de 

electricitate; elevii nu puteau să se conecteze la lecția video pentru că erau în situația în care și frații lor 

trebuiau să facă același lucru simultan și atunci foloseau telefonul nobil în locul computerului, dar imaginea 

de pe ecranul telefonului nu e potrivită când vrei să urmărești o lecție de matematică. Și nu în ultimul rând, cei 

mai mulți dintre noi – elevi și profesori – aveam diverse stângăcii în lucrul cu toate instrumentele pe care le 

foloseam acum, în noile condiții. După începerea noului an școlar, lucrurile s-au mai îmbuătățit: am devenit 

mai experimentați în utilizarea instrumentelor IT, ne-am achiziționat echipamente mai bune (multe familii au 
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cumpărat computere astfel încât fiecare copil să-l aibă pe al său, să nu-l împartă cu frații), am profitat de 

experiența acumulată să ne organizăm munca mai bine. Dar și acum sunt probleme: în școală conexiunea la 

internet este sub parametrii necesari, computerele pe care le are școala fie sunt prea uzate, fie nu corespund cu 

nevoile unei lecții în format videoconferință și nu există accesoriile necesare calculatoarelor pentru astfel de 

lecții, inconveniente legate de conexiunea la internet apar și la elevii care sunt acasă și trebuie să urmărească 

lecția. Iar una din dificultățile majore cu care ne confruntăm acum este cea legată de organizarea activității 

preponderent în sistem hibrid. Timpul alocat activității didactice în clasă propriu-zise este mult diminuat și 

fărâmițat, deci nu mai putem parcurge conținuturile complet și într-un ritm adecvat capacității elevilor de a le 

asimila. 

 Nu am putut să mă resemnez și să spun „Asta e! Atât putem face, să se descurce fiecare cum poate.” 

Cronologic, lucrurile s-au petrecut astfel: mi-am amintit, când s-a dat anunțul de închidere a școlilor, că 

făcusem în urmă cu vreo patru ani un curs de utilizare a aplicațiilor Google pentru educație și am format, de 

pe contul personal de Google, clasele virtuale, pe care le foloseam în paralel cu grupurile de Whatsapp. Nu a 

fost simplă înrolarea elevilor pentru că ei nu mai făcuseră asta, iar eu experimentam din mers lucrul cu 

aplicațiile respective. Partea bună a fost că școala a activat în 20 martie platforma G-suite și lucrurile au 

început să funcționeze mai bine. Primele lecții video le-am făcut cu ajutorul unei camere foto pusă pe un 

trepied desupra foii de hârtie și în timp ce scriam, dădeam și explicații elevilor. Apoi am trecut la lecția cu 

ajutorul tabletei grafice. Cel mai frustrant era când elevii spuneau că nu se aude bine sau s-a blocat imaginea, 

sau veneau mesajele pe whatsapp ca unul sau altul s-au deconectat și nu se mai pot reconecta și au pierdut o 

parte din lecție. O soluție care rezolva într-o anume măsură lucrurile a fost postarea pe platforma școlii a 

lecțiilor sub forma unor pdf-uri, după încheierea orei de curs.  În prima etapă, scanam foile pe care scriam la 

cameră (și erau în jur de 20 de pagini, pentru că scriam mai mare ca să vadă și cei care lucrau pe telefon) și le 

încărcam în format pdf, iar apoi salvam lecțiile lucrate cu tableta grafică, în același format și le urcam pe 

platformă. 

 O vreme, lucrurile au funcționat așa, dar apoi, treptat, am început să văd neajunsurile. Copiii care nu 

puteau participa la lecția prin videoconferință aveu dificultăți să recupereze lecțiile. Aici au fost două categorii 

de elevi: cei care din motive tehnice nu puteau participa și încercau cât de repede să recupereze și cei care, 

știind că nu-i mai constrânge nimic să participe la lecții, au preferat să nu lucreze, dar care, ulterior, au vrut să 

recupereze. Eu nu am considerat că aceștia din urmă trebuiau pedepsiți, ci mai curând ajutați să revină la 

studiu (specificul vârstei, specificul familial, lipsa reglementărilor oficiale erau cele care conduceau la o astfel 

de atitudine). Lecțiile postate pe platformă nu erau în așa fel scrise astfel încât să furnizeze informația 

completă unui copil care nu a fost la lecție. Erau diferite chestiuni care nu apăreau scrise (nu ar fi fost posibil 

să scriem tot pe foaie, în timpul alocat unei lecții) și acest lucru fractura înțelelegerea materiei. Au apărut 

astfel întrebări ale copiilor care aveau nevoie de explicații suplimentare, sau care făceau trimitere la alte 

conținuturi pe care nu le găseau cu ușurință. 

 După aceste experiențe, am decis ca, pornind de la materialele pe care mi le realizasem în decursul 

anilor și pe care le aveam în calculator, să asamblez și să șlefuiesc cât mai multe lecții, pe care să le pun pe 

platformă, în ordinea programei școlare. Lecțiile acestea am dorit să fie complete, dar fără a fi prea stufoase și 

să-i ajute pe elevi să învețe să opereze cu elementele teoretice și cu metodele de rezolvare. Aceasta era în 

esență problema: parcurgem niște conținuturi (din varii surse: manuale – care din păcate nu mai corespund 

actualității școlare, fișe, pagini web, notițele colegilor etc.), dar le înțelegem pe deplin și putem opera cu ele? 

 Am considerat că acesta este un moment prielnic, chiar și într-un context defavorabil și grav, pentru a-

i aduce pe elevii mei la un nivel superior al învățării, la un grad ridicat de autonomie în învățare. Fiind liceeni 

și având o pregătire școlară bună și capacități de învățare superioare, aveau toate datele necesare pentru a-și 

dezvolata capacitățile de învățare autonomă. Am petrecut la calculator un număr foarte mare de ore și am 

lucrat lecții așa cum am spus mai sus, le-am încărcat pe platformă și le-am explicat tuturor ce trebuie să facă 

cu ele, cum să procedeze concret în parcurgerea lor. Principul de bază în folosirea acestor lecții era acesta: 

elevii trebuiau ca înaintea lecției sincrone (videoconferința) să parcurgă acel material scris, iar în cadrul lecției 

video aplicau ceea ce au studiat în exerciții clarificând, fixând și consolidând cunoștințele. Rezultatele au 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

307 
 

apărut în diferite moduri și momente: cei conștiincioși se apucau de studiu imediat ce primeau lecția și 

încercau să rezolve exercițiile propuse ca să vadă dacă au înțeles materia prezentată, iar la lecția sincron se 

descurcau foarte bine; alții răsfoiau materialul înainte de lecția sincron și pe parcursul ei reușeau să urmărască 

lucrurile prezentate acolo; cei care nu au studiat în perioada respectivă au povestit după reluarea cursurilor în 

noul an școlar că și-au descărcat toate lecțiile și s-au apucat să le studieze cu vreo două săptămâni înainte de 

începerea școlii, pentru că știau că vor fi câteva ore de recapitulare și apoi vor da testul inițial (și la acest test 

s-au descurcat bine); tot dinte cei care în prima perioadă au participat foarte puțin la lecțiile online, au fost 

câțiva care au venit la începutul anului școlar cu un dosar în care își adunaseră toate lecțiile postate de mine, 

printate și spuneau că le folosesc frecvent căutând în ele elemente de teorie sau modele de rezolvare. 

 Pe toată perioada vacanței de vară am încercat să mă documentez și să învăț cât mai multe lucruri 

despre instrumente pe care le-aș putea folosi în realizarea lecțiilor. Sursele din care m-am documentat au fost 

de tot felul: cursuri online, webinarii, tutoriale, canale de YouTube, plus discuții cu colegi sau alte persoane 

care știau câte ceva din ceea ce îmi trebuia mie.  

După toate acestea, pentru noul an școlar, am considerat că pot organiza și gestiona și mai bine 

materialele suport și accesul elevilor la ele, completând modul de transmitere a acestora cu ajutorul unui 

google-site. Am decis să fac acest lucru din mai multe motive: au fost câțiva elevi care au avut dificultăți în 

accesarea platformei pe timpul vacanței (au uitat parole, au fost defecțiuni temporare sau perioade de 

menetenanță a platformei, nu au știut cum să găsească materialele după arhivarea claselor), mici 

disfuncționalități temporare au apărut la unele conturi de pe platformă și după începerea anului școlar, iar, nu 

în ultimul rând, am primit solicitări din partea elevilor pentru a le trimite diferite alte materiale suport care să-i 

ajute să reactualizeze anumite cunoștințe. Am decis că aceasta este modalitatea potrivită pentru ceea ce îmi 

doream eu să realizez pentru elevii mei, după ce am urmărit un webinar realizat de lector universitar Svetalana 

Cojocaru de la facultatea de Calculatosare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice a 

Moldovei, în cadrul unei suite de evenimente desfășurate sub denumirea „Academia de vară a cadrelor 

didactice Viitorul educației este Astăzi”, organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din 

Republica Moldova. Am descoperit, urmărind webinarul care a fost deosebit de clar și bine realizat, că am 

priceperea necesară ca să realizez un google-site și acesta este foarte potrivit pentru scopul urmărit. 

 Așadar, am considerat că postarea materialelor pe un google-site poate să le asigure elevilor accesul la 

diferite informații atunci când au ei nevoie, înlesnindu-le realizarea unui program de învățare cu un grad sporit 

de autonomie, prin care să depășească vechea modalitate în care ei așteptau să li se aducă informația de către 

profesor, fără a ajunge la ea pe vreo altă cale sau în alt ritm. Site-ul este la început și din zi în zi încerc să-l 

îmbogățesc. Următorul pas la care doresc să trec este cel în care va avea suficiente materiale astfel încât elevii 

cu un ritm mai rapid de învățare să poată parcurge lecții în avans față de momentul în care vor fi studiate la 

clasă. 

 În plus față de cele prezentate anterior, site-ul are și o secțiune în care pot să apară articole pe teme de 

matematică realizate de elevi, întrucât eu consider că aceasta este o bună modalitate de a le stimula interesul 

pentru disciplină, creativitatea și rigoarea în învățare și în rezolvarea unor sarcini de lucru. În acest mod, pot 

contribui chiar elevii la instruirea colegilor lor, publicând pe site articole care să le fie utile tuturor și care să le 

ofere autorilor ocazia să experimenteze învățarea din altă perspectivă. 
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Voluntariatul- cel mai nobil proiect pentru școala viitorului 

Drăguș Georgeta 

Liceul Tehnologic de Vest, Timișoara 

Motto: Copiii trăiesc ceea ce învață  

   de Dorothy Law Nolte 

„ Dacă un copil trăiește într-o atmosferă critică, 

Învață să condamne pe toată lumea. 

Dacă un copil trăiește într-o atmosferă ostilă, 

Învață să fie violent. 

Dacă un copil trăiește într-un mediu ridicol, 

Învață să fie timid.  

Dacă un copil trăiește în rușine,  

Învață să se simtă vinovat. 

Dacă un copil trăiește într-un mediu stimulativ, 

Învață să fie încrezător. 

Dacă un copil trăiește auzind laude, 

Învață să aprecieze. 

Dacă un copil trăiește în corectitudine, 

Învață să fie drept. 

Dacă un copil trăiește în siguranță, 

Învață să aibă încredere. 

Dacă un copil trăiește primind încurajări, 

Învață să aibă încredere în el. 

Dacă un copil trăiește în acceptare și prietenie, 

Învață să iubească lumea.”  

 

 În aceste momente dificile, neașteptate, uneori insurmontabile, prin care trece umanitatea, începem să 

înțelegem cât de egoistă e ființa umană și că pentru capricii inutile, omul este gata să îl sacrifice pe celălalt. Și 

totuși, ca o formă bizară de compensație, avem în noi nevoia de a ne face utili unii celorlalți. Faptul de a face 

lucruri doar pentru noi, dintr-un punct al vieții, devine insuficient. 

Încă nu știm dacă lumea de azi e mai crudă sau doar pur și simplu mai sinceră, dar constatăm faptul că, 

în ciuda distanțării fizice impuse de pandemie, omul nu trebuie să părăsească echipa sau comunitatea din care 

face parte. Orice dascăl, elev, părinte trebuie să-și cultive calitățile și să se instruiască în direcția dorită de 

societate, pentru că vei fi acceptat, dacă ai ceva de oferit. În statele capitaliste, cu cât individul este mai util, cu 

atât imaginea sa socială este mai puternică și mai elevată. 

În SUA și Canada, multe organizații sociale se bucură să aibă voluntari în mod regulat. Elevii de liceu 

sunt încurajați „să adopte” un bunic (sau o bunică), de la un azil de bătrâni, să-i facă vizite regulate, să-i facă 

curățenie sau să-i repare lucrurile din preajma casei, să-i citească și/sau să-i facă cumpărături. Unele școli 

vizitează închisorile locale, iar elevii planifică de două ori pe săptămână activități sportive și recreative de care 

deținuții mai tineri și elevii se pot bucura împreună. Instituțiile cum ar fi: căminele pentru oameni cu nevoi 

speciale, refugiile pentru cazuri de forță majoră, hanurile dintre localități și centrele pentru vizitatori neașteptați 

pot profita de pe urma programărilor pentru păstrarea ordinii și curățeniei în incinta lor. Elevii care nu excelează 

în activitatea academică își asumă deseori roluri de lideri, conștienți în astfel de activități. Primăvara se 

organizează cel mai bine zile sau săptămâni de prestări de servicii în comunitate. Elevii ajută la îngrijirea și 

curățarea parcurilor, a curților și grădinilor, la întreținerea caselor și distrarea copiilor, activități care au loc și 

în România, mai ales în perioada ,,Săptămâna altfel”. 
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În contextul actual, voluntariatul își găsește mai greu un loc. Voluntariatul presupune sacrificarea unor 

resurse fără niciun beneficiu material. Este o sfidare a egoismului și egocentrismului personal, a închistării 

mizantrope. Și totuși, dincolo de tot și de toate, voluntariatul îți poate oferi cea mai importantă lecție de viață. 

Voluntariatul înseamnă dăruire, iar a dărui înseamnă să primești, Dăruiește din ce ai spre a primi ceva 

ce îți lipsește. Altruismul aduce raiul mai aproape de noi. A face pentru societate ceva înseamnă să faci viața, 

în general, mai frumoasă, să oferi o parte din armonia lumii. 

Prin voluntariat, discipolii noștri își dezvoltă aptitudini și abilități pe care greu le-ar dezvolta în alt 

context. O carieră începe adeseori prin acțiuni de voluntariat. Faci lucrurile doar ca să reușești, să demonsteazi 

că poți, că nu ești mai prejos decât alții. Emoțiile încercate sunt cele pozitive, care te vor însoți toată viața. 

„ Pe de altă parte, trebuie spus că oamenii care se implică în viața comunității descoperă o mare 

satisfacție în însăși această activitate. Așa reiese dintr-un studiu realizat de sociopsihologul englez Michael 

Argyle. Majoritatea celor chestionați au afirmat că nimic nu se poate compara cu bucuria pe care le-o dă 

implicarea benevolă în problemele comunității. S-a observat că partea cea mai plăcută a implicării constă în 

cunoașterea altor persoane cu aceleași interese, în bucuria pe care ți-o aduce rezultatul efortului tău și în 

acumularea de experiență. Fie că faci parte dintr-o trupă de teatru, fie că ești membru într-o organizație pentru 

protecția mediului, implicarea e recomandabilă nu doar din considerente morale, ci și pentru binele propriu.”5 

 „ Educația prin experiență” este un termen utilizabil pentru a indica implicarea elevilor în activități 

active și utile, unde își pot utiliza cunoștințele, făcând un serviciu direct celorlalți sau comunității căreia îi 

aparțin. E o manifestare practică și a empatiei care ia forma dedicării pentru cauza celorlalți sau a schimbului 

social ce are cu adevărat valoare pentru participanți. 

 „ Dacă mergeți la grădinița Barnumbi Steiner din statul Victoria, Australia, veți vedea cum copiii așază 

masa pentru ceaiul de dimineață și ajută personalul să-l prepare. Apoi unii dintre copii lucrează în grădină, 

plivind sau recoltând salata și legume pentru prânz. La ora prânzului, alți copii sunt la bucătărie, spălând vasele, 

tăind legumele și pregătind mâncarea(...) Scopul este de a construi un comportament automat, astfel încât să 

devină o a doua natură pentru copii, așa încât aceștia să aibă grijă de mediul în care trăiesc, de comunitate, 

precum și unii de alții. Acțiunea în sine de a oferi poate fi obiectivul final, ca o modalitate practică de a introduce 

în viața copiilor sentimentele de empatie, grijă și respect față de ceilalți, dar și majoritatea valorilor pe care le 

prețuim.”6 

 În lucrarea sa Putem crește copii buni într-o lume negativă, Zig Ziglar pomenește de Thelma Boston, 

considerată în Dallas o adevărată Maica Tereza atunci când era vorba de iubire și credință.7 În 1984, Thelma se 

ocupa de vreo două sute de copii abandonați, și în decembrie 1984 avea paisprezece la ei acasă. Ea îi luase pe 

cei pe care nu-i voia nimeni. Unii aveau probleme psihice, iar alții aveau probleme fizice serioase, încât doar 

văzându-i ți se frângea inima. Și totuși, când Thelma, îi lua pe copii aceștia, se întâmplau tot felul de minuni. 

Mulți proveneau din medii în care fuseseră grav maltratați- fizic, sexual, psihic și mental. Erau și băieți și fete 

și erau de culoare, albi sau orice altă rasă. Despre acești copii, Thelma vorbește cu optimism, încurajează și 

impresionează pe toată lumea. Plină de grație, modestie și credință, Thelma răspunde: „Îi iubesc și am încredere 

în bunul Dumnezeu.” „ Atunci când încerci să o lauzi pe Thelma, ea zâmbește și spune <<Dumnezeu are grijă 

de toate .>>Da, Dumnezeu, are grijă de toate, dar în cazul acestor copii <<speciali>>, el o face prin sufletul și 

mâinile unei femei remarcabile, ce demonstrează că iubirea și credința devin o forță imbatabilă în formarea unor 

copii buni într-o lume rea. Copilul care nu a fost disciplinat prin dragoste în micul univers (familia), va fi 

disciplinat fără dragoste în marele univers.”8 

 
5 Stefan Klein, Formula  fericirii. Minunatele descoperiri ale neuropsihologiei de azi, București, Humanitas, 2008, 

p.230. 
6 Jerry Olsen, Thomas W. Nielsen, Noi metode și strategii pentru managementul clasei, București, Didactica Publishing 

House, 2009, pp. 25-26.  
7 Cf. Zig Ziglar, Putem creşte copii buni într-o lume negativă, Bucureşti , Editura Curtea veche, 2013, pp.294-295. 
8 Ibidem, pp. 261-266. 
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 La Liceul Tehnologic de Vest din Timișoara, am desfășurat numeroase acțiuni de voluntariat venite în 

sprijinul persoanelor defavorizate din punct de vedere socio-material, cultural și afectiv. 

 În fiecare an, de Sărbătorile de Crăciun, elevii școlii susțin spectacole cultural-artistice pentru aceste 

categorii dezavantajate. De Mărțișor și de Ziua Femeii se confecționează în atelierul nostru de creație, cadouri 

care sunt vândute elevilor din școală și banii sunt donați diferitelor ONG-uri care au în grija lor mulți 

defavorizați ai sorții. De asemenea, cu ocazia diferitelor sărbători, ducem dulciuri și hăinuțe noi copiilor cazați 

în regim de urgență în cadrul DGASPC Timiș. 

 Unii profesori, printre care și eu, donăm 2% din impozitul pe salariu organizației APFR (Asociația 

Promovării Femeii din România)-asociație venită în ajutorul femeilor victime ale violenței domestice. 

 Recent, în data de 22 septembrie 2020 am încheiat un Acord de Parteneriat național cu Școala 

Gimnazială nr.1 „Vlad Țepeș” din localitatea Vlad Țepeș, județul Călărași, Crucea Roșie- filiala Călărași și 

Asociația EM, un ONG din județul Călărași, care are ca deviză „Împarte-Educă-Donează”. 

Prin acest proiect, școala noastră a donat bani, cărți și rechizite școlare copiilor defavorizați din județul Călărași. 

 La fel, în perioada „Săptămâna altfel”, am susținut spectacole artistice la Penitenciarul din Timișoara, 

lucru foarte apreciat de acești deținuți, alt tip de defavorizați ai sorții sau ai unor circumstanțe și contexte de 

viață negative. 

 „A-i face pe tineri să se angajeze în proiecte sociale este o nouă tehnică pedagogică pe care o propun. 

Angajamentul social trebuie să fie marea țintă a educației. Participarea la campanii de prevenire a SIDA, a 

drogurilor și a violenței, de luptă împotriva foamei, poate contribui la sănătatea psihică și socială a tinerilor. 

Care este școala visurilor noastre? Pentru mine, este școala care îi educă pe tineri pentru a extrage forță din 

fragilitate; siguranța planetei din frică, speranță din dezolare; zâmbet din lacrimi și înțelepciune din eșecuri. 

Școala visurilor mele unește seriozitatea unui conducător, cu veselia uni actor, forța logicii cu simplitatea iubirii. 

Dacă societatea ar plasa educația în centrul atenției, închisorile ar deveni muzee, poliţiştii ar deveni poeţi, iar 

psihiatri ar deveni muzicieni...”9 
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Bucuria de a fi voluntar 

Glavaschi Romica 

Şcoala Gimnazială Nr. 7, Galaţi 

 
Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, prin care o persoană fizică îşi oferă 

timpul, talentele şi energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta 

cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată. 

     Ca voluntar, poţi să te implici într-o varietate de proiecte şi de domenii. 

      Social  te poti implica în activităţi cu personae defavorizate în masura în care organizaţia către care te 

îndrepţi are astfel de activităţi în aria ce te poate pregăti în acest sens.   Te poţi implica în campanii legate de 

dreptul copilului, cât şi în campanii de intrajutorare sau poţi să te implici în activităţi de informare sau 

consiliere pe teme sociale. 

    Economic te poti implica în campanii de ecologizare a unor parcuri, paduri, trasee montane,  poţi 

derula activităţi legate de reciclare, poţi desfăşura activităţi ce au legatură cu protecţia mediului, astfel 

dezvoltând creativitatea prin confecţionarea diferitelor obiecte. 

     Civic te  poţi  implica în campanii ce au ca scop actele de caritate, în campanii ce promovează 

principii legate de comunitate,  

     Cultural te poţi implica în activităţi artistice, în campanii de promovare sau în organizarea de 

evenimente. 

      Din punctul de vedere al sănătăţii, te poţi implica în campanii de promovare aunei vieţi sănătoase, 

poţi asigura anumite servicii pentru pacienţii din spitale. 

        Patru principii definitorii stau la baza voluntariatului  şi îl deosebesc de alte practici similare: 

- Este o activitate desfăşurată în beneficiul comunităţii / beneficiul public. 

- Este o activitate neremunerată sau care nu urmăreşte un câştig financiar, chiar dacă include decontarea 

unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile, etc.). 

- Este o activitate desfăşurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul. 

- Este, de regulă ,derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizaţii sau a unui grup de 

inţiativă), spre deosebire de acţiunile spontane de binefacere. 

   În urma activităţilor de voluntariat obţii anumite avantaje : 

a.  Un CV mai valoros 

Angajatorii sunt interesaţi de oamenii care sunt dispuşi să facă munca voluntară. Voluntariatul poate spune 

multe despre o persoană şi poate prezenta în câteva cuvinte: generozitate, responsabilitate şi implicare. 

b. Te vei bucura de oameni şi experienţe noi 

Atunci când faci munca voluntară, vei cunoaşte oameni speciali, diferiţi, de la care vei avea întotdeauna de 

învăţat. Experienţele pe care le vei deprinde în urma muncii voluntare îţi vor fi de un mare folos la un moment 

dat, nu doar în viaţă, cât şi în carieră, 

c. Vei avea satisfacţii personale 

Foarte multe persoane consideră că munca voluntară este o forma de terapie. Unii se simt inspiraţi si stimulaţi 

psihic de faptul că reuşesc să facă anumite lucruri bune pentru cei mai puţin norocoşi. 

Să fii voluntar înseamnă să ai puterea de a schimba lumea, să ai provocari, realizari şi un sentiment de 

implinire inegalabil. Schimbarea începe cu tine! Ia atitudine! Fii mai bun! Luptă pentru ceea ce crezi şi o să ai 

câştiguri nebănuite. Voluntariatul îţi oferă şansa de a te descoperi sau redescoperi. O astfel de experinţă e una 

complexă, dinamică, cu perioade în care simţi că e posibil să priveşti neputincios cum proiectul la care 

munceşti se prabuşeşte din cauza celor care nu mai cred în altruism, în necesitatea de a face bine, de a întinde 

o mână de ajutor celor care nici nu mai îndrăznesc să spere la un cadou de Crăciun pentru ca Moşu’ vine rar şi 
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aduce prea puţine. Dar speranţa reapare când primesti un răspuns pozitiv, plin de entuziasm şi euforia îţi 

năpădeşte sufletul. 

Mă bucur că am fost voluntar al Asociaţiei Emotii. Mă bucur că am avut şansa de a cunoaşte pe 

colegii şi elevii mei, oameni îndrăzneţi sau timizi, frumoşi, entuziaşti şi muncitori. Am împărţit momente de 

fericire, stres sau clipe tensionate, dar cel mai important, am legat prietenii. Astfel de oameni te schimba, îşi 

lasă amprenta asupra ta.  

A fi voluntar nu înseamnă doar organizarea evenimentelor de responsabilizare socială, ci şi participarea în 

cadrul unor proiecte finantate prin proiecte europene.  

M-am înscris într-o perioadă foarte frumoasă, de Crăciun. Cei de la asociaţie, în colaborare cu 

Sindicatul Liber al Reviziei de Vagoane din Galaţi, au reeditat acţiunea caritabilă ,, Moş Crăciun vine ... cu 

trenul ! “.  25 de copii cu vârste cuprinse între 7 - 10 ani din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 16 Galaţi, au 

beneficiat de cadouri ( îmbrăcăminte, jucării, dulciuri ) împărţite de Moş Crăciun, dar şi de o plimbare ... cu 

trenul ! Întrând pe uşa Asociaţiei am descoperit persoane sociabile şi dornice de a petrece timpul cu alţi 

oameni, cu chef de râs, dar şi de muncă.  ,, Dãruiesti… şi primeşti ! ” a fost o altă activitate demnă de 

mentionat. În cadrul acestei acţiuni, am solicitat sprijinul familiilor care dispun de îmbrăcăminte, încălţăminte, 

jucării , jocuri, rechizite care nu mai sunt folosite, dar în stare bună, să le doneze copiilor cu vărste între 2 -12 

ani . Răspunsul a fost promt şi oamenii au venit cu deschidere. 

,, Arta de a trăi sănătos ”- un proiect complex la nivel naţional care a implicat aprox. 191 cadre didactice din 

22 de judete şi mun. Bucureşti, 29 de scoli şi grădiniţe din jud. Galaţi,cu 

aprox. 625 elevi înscrişi în concurs .  O acţiune interactivă care a pus în valoare talentele copiilor pe plan 

artistic, cunoaşterea şi contactul cu mediul încojurător ... o acţiune plină de zâmbetele şi bucuria copiilor 

!Organizator : Şcoala Gimnazială nr. 7 ,, Constantin Brâncoveanu" Galaţi, iar ca  parteneri  am avut:  

Palatul Copiilor din Galaţi,                           

Complexul Muzeal Ştiinţele naturii,, Răsvan Angheluţă" Galaţi , 

Clubul Spotiv ,,United " Galaţi ,                      

 Asociaţia ,, Constantin Brâncoveanu " Galaţi ,                      

C.J.R.A.E. Galaţi                                                 

 

 ,, Vreau să văd ... CORECT !”-  acţiune de suflet în parteneriat cu Cabinetul oftalmologic ,, Opticas, 

prin care ne-am propus să asigurăm consultaţii gratuite pentru 250 de copii, cu scopul de a 

identifica  posibile probleme de vedere nediagnosticate şi nesesizate de părinţi . 

,, Importanţa comunicării şi a emoţiilor in relationarea cu ceilalţi . “- o sesiune-pilot interactivă 

organizată de Asociaţia Emoţii în colaborare cu Şcoala Gimnazială nr. 7 – ,, Constantin Brâncoveanu " Galaţi 

. Conţinutul sesiunii pregătit de dna psiholog Carmen Draguşu si dna psiholog Gaiu Maria, a mobilizat elevii 

claselor VIII-a , asistaţi de dna prof.Romica Glavaschi , într-o discutie liberă despre modalităţile de exprimare 

şi manageriere a emoţiilor . Activitatea a inclus şi jocuri de rol, a căror protagonişti au fost elevii participanţi . 

Acestea sunt alte două, din suita de activităţi care au continuat. 

Bucuria de pe chipurile chinuite ale copiilor orfani şi multumirea părinţilor, bunicilor care au primit 

ajutorul voluntarilor noştri , ne-au dat un imbold în a acţiona pe mai departe la fel spre a a oferi sprijin şi a 

ajuta. Mă pot declara o voluntară norocoasă. Am avut cea mai tare echipă de voluntari alaturi de mine si un 

singur lucru este cert: devii mai bun, atunci când ai alături de tine oameni şi mai buni, de la care într-adevar ai 

ce învăţa. Au fost zile pline de provocări, experienţe şi acţiune. Au fost zile în care mi-am învins temerile şi  

emoţiile, am pătruns în necunoscut, reusind să depaşesc propriile limite de până atunci. Acest lucru m-a făcut 

să lupt pana la capăt şi să mă declar, o persoană fericită şi împlinită sufleteşte. 
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Avand modele demne de urmat, tinerii pot să-și dorească să facă voluntariat în timpul lor liber, 

începând cu vârstă de 13 ani. Beneficiile voluntariatului sunt numeroase, iar tinerii, care se hotărăsc să facă 

voluntariat, realizează că acest tip de activitate poate fi o metodă bună pentru a-și dezvoltă abilitățile pe care le 

pot pune în practică la locul de muncă. 
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ROLUL  VOLUNTARIATULUI   IN   DEZVOLTAREA 

 

PERSONALITATII  ELEVILOR 

                                                                                  ARON  VASILICA 
                                                                                            Lic.Tehn.,,Ion Creanga’’Pipirig 

 

            Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, 

dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în 

școala. 

           În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând 

de la nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și 

serviciile sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară 

într-un cadru legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de 

voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

           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. 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), devenind astfel mai 

conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

           Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă 

să te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, 

înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

             Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este 

etimologia 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”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că 

mă repet, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

         Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să 

colaborezi și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În 

acest context, m-am implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator 

voluntar la un centru de educație incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde 

activez și această organizație, în ideea de a participa împreună cu elevi voluntari. 

Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat 

împreună cu un grup de elevi entuziaști din școala gimnazială, care s-au oferit voluntari pentru a-i 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

315 
 

ajuta pe copiii cu dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la 

început voluntarii au fost reticenți, chiar puțin speriați și emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și 

au creat o punte de legătură cu aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, 

sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, 

clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, 

sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, 

iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe semenii lor lucrând în 

echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

         O altă activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține de data aceasta 

domeniului cultural, un domeniu total diferit de cel prezentat mai sus, activitate care s-a desfășurat 

după încheierea unui parteneriat între școala în care profesez și Alianța Franceză. La inițiativa acestei 

organizații, s-a creat, în urmă cu un an, un club de limbă franceză pentru copiii cu vârste cuprinse 

între 7 și 12 ani, la care am participat în calitate de profesor voluntar împreună cu câteva colege. O 

dată pe lună, ne întâlneam cu copiii la acest club, unde realizam de fiecare dată activități ludice, 

practice și interesante, astfel că feed-back-ul copiilor era unul pozitiv mai tot timpul. Prin acțiunile 

clubului se încuraja participarea și implicarea tinerilor elevi la tot felul de activități ce țineau de 

cultură. 

Extrem de reușită a fost și colaborarea pe care am avut-o cu o organizație non-guvernamentală 

ecologistă. Personalul acestei instituții s-a prezentat la școala noastră pentru a instrui voluntarii 

participanți, oferindu-le informațiile necesare și trasându-le sarcini precise. În urma unui program 

dinainte stabilit, unui grup format din șapte elevi observatori, coordonați de profesorul voluntar, li s-

a dat sarcina de a verifica, prin rotație în anumite zile plajele de la Marea Neagră, cu scopul de a 

monitoriza delfinii eșuați. Activitatea aceasta s-a desfășurat de două ori pe lună timp de trei luni. Prin 

această acțiune copiii au învățat să lucreze în echipă, să fie solidari și să-și asume responsabilitatea 

protejării acestor mamifere. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

           În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în 

societatea românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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                                   Voluntariatul în școala românească – exemple de bune practici  

                                                                                                                       Prof. Angelica Soare 

                                                                                                           Liceul Tehnologic Dacia Pitești 

 

              Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

          În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

          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. 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), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru..  

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi 

la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un 

grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber.Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar 

înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei 

pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste 

calități sunt de neprețuit.Alaturi de educatia ecologica, consider ca educatia pentru voluntariat este o 

componenta esentiala a noilor educatii si este datoria noastra de dascali sa ne asiguram ca elevii adopta noi 

sisteme de gandire si isi dezvolta competente in acest sens.  In calitate de coordinator al Consiliului Scolar al 

elevilor din liceul in care imi desfasor activitatea, preocuparea mea permanenta este sa ii atrag pe elevi in 

activitati de voluntariat si an acest sens, in fiecare an am desfasurat diverse activitati in preajma sarbatorilor, 

dar nu numai. Am grija permanenta de a le explica cat de important este fiecare gest de a face bine, voluntar, 

ce sentiment de multumire sufletească ai când știi că ai ajutat, ai făcut bine, ai muncit, fără să primești nimic 

material la schimb, căci rasplata spirituală este incomensurabilă.  
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1. ATELIER DE CREAȚIE “ Ucenicii lui Moș Crăciun” – Elevii voluntari  creează ornamente de Craciun  

timp de două săptamâni ( felicitări, ornamente de  brad, machete) și organizează o  expoziție cu vânzare în 

holul central al școlii. Colegii profesori, părinți, dar si elevii școlii cumpără produse, încurajând elevii 

voluntari să continue acțiunile de acest fel. De la an la an, ni se alătură tot mai mulți elevi. 

 Din fondurile obtinute am luat cadouri pentru copiii dintr-un centru de plasament si batrânii dintr-un 

cămin social, iar in saptamâna premergătoare am mers în vizită, am colindat, ne-am jucat cu cei mici si le-

am citit povești. Acela este momentul când elevii ințeleg importanța acestor gesture. 

2. O JUCARIE…O BUCURIE.  Elevii din Consiliul Școlar al elevilor popularizează în școală campania 

organizata în jurul zilei de I Iunie. Elevii sunt invitați sa doneze  o jucarie de pluș dragă copiilor mai puțin 

norocoși. Jucariile strânse, aproximativ 200, au fost duse la un centru de zi frecventat de copii din familii 

defavorizate. 

3. CLASA MEA – In Săptamâmna Altfel, elevii fiecarei clase alocă o zi igienizării si infrumusețării sălii de 

clasă. În frunte cu profesorii diriginti si echipati corespunzator, an de an, ei  realizează lucrări ce nu par 

potrivite vârstei lor, însă spre surprinderea tuturor, se descurcă foarte bine.  De exemplu, au dat peretii cu 

vopsea lavabilă, au vopsit băncile, au lustruit parchetul și au adus flori, intelegând ca spațiul unde petrec 6 

ore pe zi este și responsabilitatea lor.  

4. NATURA – CASA MEA DE MÂINE –  Primăvara, elevii din Consliliul Școlar al Elevilor ingrijesc 

spațiul verde din curtea scolii ( planteaza flori,  pomi, arbusti ornamentali si apoi ii ingrijesc. Planul de 

viitor include constructia unei minisere pentru a putea cultiva legume ce vro fi folosite la cantina scolii). 

 

Toate aceste activități, deși presupun sacrificarea timpului liber si multe zile de muncă, nu sunt vazute ca 

o corvoadă de  catre elevii participanți. Ei au inteles rolul de voluntari si și l-au asumat bucuroși, fiind 

mândri ca pot contribui cu ceva la bunul mers al lumii in care traim. Cu aceste ocazii, ei leaga prietenii, isi 

exersează abilitățile si inclinațiile și sporesc stima de sine.  

Elevii-voluntari de azi vor fi cu siguranță adulții-voluntari de mâine, căci este o deprindere care se 

exersează in timp.  
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EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT 

ȘTEFAN MARILENA  

Școala Gimnazială GEORGE POBORAN   

 

Avem nevoie de voluntariat în educaţie? – o întrebare care îşi găseşte răspunsul  chiar definirea 

conceptului: ca acţiune cu motivaţie intrinsecă şi fără aşteptări de recompensă, de a veni în sprijinul 

celui care se află într-o situaţie de criză, o situaţie-problemă. În domeniul educaţiei pot fi identificate 

anumite crize, limite şi blocaje care intervin (generate de probleme economice sau de ordin social ce 

apar de-a lungul timpului) în vastul proces instructiv-educativ din şcoli şi care, în mod implicit, au 

rezonanţă în viaţa socială şi profesională a comunităţii de mai tȃrziu. Rata mare a absenteismului şi 

abandonului şcolar, situaţii materiale precare şi imposibilitatea familiei de a susţine pregătirea 

educaţională a copilului, lipsa unor condiţii şi dotări materiale şi tehnice moderne în unităţile şcolare, 

lipsa de informare şi consilire parentală, posibilităţi limitate ale comunităţilor locale de a spijini actul 

educaţional, de a stimula şi recompensa eforturile celor implicaţi, etc – sunt doar cȃteva exemple de 

factori/probleme care frȃnează succesul în educaţie.  

Odată identificate aceste situaţii-problemă, putem contura şi formula şi ţintele pe care 

voluntariatul şi le propune: susţinerea egalităţii şanselor educaţionale a tuturor copiilor, sprijin în 

educarea şi consilierea familiei, dezvoltarea instituţională a unităţilor furnizoare de educaţie, 

susţinerea educaţiei pe tot parcursul vieţii pentru o dezvoltare integrală a personalităţii individului, 

promovarea şi susţinerea educaţiei de tip incluziv ş.a.  

Pentru a soluţiona problemele la care se raportează şi a-şi realiza scopurile fixate, voluntariatul 

trebuie să funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de către toţi factorii implicaţi în educaţie, 

şi anume familie-şcoală-comunitate. “într-o comunitate, mediul educaţional nu se rezumă la mediul 

şcolar (...) mediul educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să se coalizeze în 

procesul de educaţie continuă a cetăţenilor”10. Aşadar, cine sunt voluntarii şi cine sunt beneficiarii? 

Pentru a răspunde nevoilor şi cerinţelor educaţiei şi pentru a obţine succesul, acest demers de 

voluntariat trebuie să realizeze permanent schimbul de roluri astfel ca fiecare să îşi asume atȃt rolul 

de voluntar, cȃt şi pe cel de beneficiar. Familia şi comunitatea îşi vor asuma responsabilităţi de 

susţinere (ca voluntari) a educaţiei din şcoală şi sprijin în soluţionarea şi depăşirea limitelor procesului 

instuctiv-educativ desfăşurat aici (şcoala= beneficiar), şi, invers, şcoala(ca voluntar) trebuie să 

răspundă şi să susţină nevoile societăţii (=beneficiar) de dezvoltare durabilă.În urma unor asemenea 

interacţiuni şi forme de voluntariat exersate pe rȃnd de actanţii principali din educaţie, rezultatele nu 

pot fi altele decȃt de un real cȃştig pentru toate părţile implicate.   

Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai 

simpliste) şi este complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de 

învăţămȃnt (implicit prin educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul 

comunitar al societăţii, de către adultul responsabil, capabil de acţiune şi schimbare.  

În primul rȃnd subliniem, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul 

educaţional al copiilor, întrucȃt plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolară a copilului, 

se asigură baza pe care va interveni ulterior şcoala. S-a demonstrat prin riguroase studii de cercetare11 

că reuşita şcolară a copilului este strȃns legată de concepţia asupra educaţiei a părinţilor, aşa cum şi 

 
10 Velea, L.S., Toderaş, N., Ionescu, M., “Participarea elevilor în şcoală şi în comunitate. Ghid pentru profesori şi elevi”,  

TEHNE Centrul pentru Inovare şi dezvoltare în educaţie, ed. Agata, Botoşani, 2006, pag. 76  
11  “(...)Based on our descriptive evidence, we assume that low-educated parents prioritize less education than 

higheducated parents. In this respect, there are two aspects of education: the time spent with children and the quality of 

this  
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insuccesul copilului, care creşte într-o familie ai cărei membri nu au beneficiat de servicii educaţionale 

şi prin urmare nu acordă interes nici în cazul educaţiei copilului.  

Şi într-un caz şi în altul, şcoala se alfă în obligaţia de a lansa părinţilor invitaţia la cooperare, 

la implicare în educaţie, oferind şanse egale tuturor: o bună informare, o strategie de consiliere a 

părinţilor inactivi iniţial, un program de sprijin alături de fundaţii sau organizaţii non-profit, şedinţe, 

întȃlniri, ateliere de lucru în comun etc., toate acestea pot aduce alături, ca parteneri şi voluntari 

părinţii. Amintim aici formula celor şapte modalităţi de implicare a părinţilor în spaţiul educaţional, 

elaborată de Joiyse Epstein3, între care se regăseşte voluntariatul, ca manieră de implicare productivă 

a familiei în activităţile şcolii.  

Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experienţe educative 

– iar dacă nu este aşa, şcoala şi comunitatea trebuie să intervină ca voluntari în acţiuni de educaţie a 

părinţilor şi consiliere – , şcoala are, apoi, rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea 

de iniţiativă, angajarea responsabilă în indentificarea problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii 

de acţiune pentru soluţionarea acestora. Iar cadrele didactice, ca “facilitatori”/ “moderatori”, “ trebuie 

să manifeste foarte multă receptivitate, îngăduinţă şi să ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor 

şi ale comunităţii”4.  

Aşadar, profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în 

comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, 

demararea de proiecte educaţionale,  înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la 

comunitatea locală,  implicarea ONG-urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele 

practici de sprijin, de voluntariat, elevii/tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă activă socială.  

Ca voluntari pentru obţinerea succesului şcolar, factorii sociali de bază – administraţia locală, 

instituţiile de cultură, ONG-urile, agenţii economici – pot susţine eforturile şcolii de dezvoltare prin 

acţiuni de amenajare/dotări cu materiale, echipamente tehnice moderne, extinderi ale spaţiilor şcolare, 

finanţarea de programe after-school, înfiinţarea unor centre de recreere, cluburi de dezvoltare a 

abilităţilor şi talentelor copiilor. De asemenea pot fi aplicate programe de finanţare prin atragere de 

fonduri, sponsorizări, prin care să fie promovată educaţia incluzivă, soluţionȃnd o parte din 

problemele identificate la nivelul grupurilor vulnerabile: grupuri dezavantajate din punct de vedere 

material şi social, copii cu nevoi speciale de educaţie, a căror integrare în învăţămȃntul de masă este 

necesară, şi de multe ori condiţionată de prezenţa şi sprijinul permanent al unei persoane specializate 

în acest domeniu, care să lucreze alături de profesorul de la clasă. Pentru a asigura un mediu cu condiţii 

optime de formare a abilităţilor elevilor şi care să răspundă intereselor lor de dezvoltare, este necesară 

o implicare din partea reprezentanţilor comunităţii. De exemplu, învăţarea şi exersarea rolurilor 

profesionale poate fi realizată în cadrul unor activităţi la care să participe şi să impărtăşească impresii 

specialişti din diverse domenii de activitate: cadre din domeniul medical, ingineri, manageri de 

companii. O astfel de experienţă va fi un punct de referinţă în orientarea profesională a elevilor, iar 

activităţile extraşcolare, şi parteneriatele educaţionale, răspund cu succes acestor nevoi.   

La rȃndul lor, elevii/tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le 

gestioneze pe cont propriu, pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce 

se pot iniţia chiar de la vȃrstele şcolarilor mici – problema mediului înconjurător care necesită 

ecologizare, şi pȃnă la activităţi de voluntariat mai ample, elevii/tinerii sunt antrenaţi în veritabile 

exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-un spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l 

investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi respnsabili, să-l poată gestiona şi dezvolta. Un exemplu 

de acţiune voluntară, care dă răspuns, pe de altă parte şi provocărilor educaţiei intergeneraţionale, este 

sprijinul acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a înţelege şi învăţa să utitlizeze mijlocele şi 

tehnologiile moderne de comunicare din prezent.  Sunt vizate astfel două grupuri ţintă: tinerii, care se 

implică în probleme actuale ale societăţii şi vȃrstnicii, care sunt reintegraţi în viaţa comunităţii 

moderne. Astfel de exemple pot completate de numeroase alte oportunităţi pe care atȃt şcoala cȃt şi 

societatea trebuie să le promoveze.  
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Prin toate aspectele pe care le-am pus în discuţie, putem concluziona că posibilităţile de 

interacţiuni şi exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot fi multiple şi variate. Iar dacă aplicăm 

o abordare pe termen lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem observa că, deşi vorbim de 

voluntariat – acţiune care nu urmăreşte un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o şcoală care investeşte 

voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care îi va garanta 

condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa cum, o societate care este partener voluntar în 

educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de muncă în 

raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială. Astfel, avȃnd aceeaşi ţintă – “education as a Local Public 

Good”12 – şcoala, familia şi comunitatea acţionează, în acelaşi spaţiu de comunicare, “camera 

comunităţii”13,una în favoarea celeilalte, exersȃnd şi aplicȃnd practica voluntariatului.  
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Importanța acțiunilor de voluntariat în dezvoltarea personalității elevilor 

Profesor Ostaș Nastaca 

 Liceul tehnologic, loc. Ruscova, jud. Maramureș 

 

Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care orice persoană fizică 

își oferă timpul, cunoștințele, talentele și energia în sprijinul altora fără a primi în schimb o recompensă de 

natură financiară. Motivele pentru care cineva poate practica voluntariatul sunt: pentru distracție, pentru a 

câștiga experiență în vederea obținerii unui serviciu mai bun, pentru a-și face noi prieteni, pentru a învăța 

lucruri noi si de a-și  forma deprinderi utile, pentru a fi parte a unei organizații sau pentru simplu fapt de a face 

lucruri bune pentru cei nevoiași. 

In intreaga lume, milioane de oameni se implică în fiecare an în acțiuni și programe de voluntariat. In 

România, voluntariatul a început să se dezvolte după 1990, cand organizații internaționale precum Peace 

Corps au început să plaseze voluntari străaini în țară, iar altele precum World Vision sau Save the Children au 

început să-și stabilească filiale în Romania aducând totodată și experiența în acțiuni  cu voluntarii și 

coordonarea acestora. În aceeași perioadă, ONG-urile din România,  încep la rândul lor, să implice voluntari 

locali în activitățile lor, iar in 1997 încep să apară și primele centre de voluntariat. 

Voluntariatul este  definit  în  surse  legislative  şi  în alte  surse  în  funcţie  de  unghiul  de abordare,  

fără  a  pretinde,  în  acest  sens,  la  o  „mulare”  perfectă  în  calitate  de  concept.  

Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte voluntariatul din perspectiva oamenilor și a 

manifestărilor:  voluntari sunt  considerate  persoanele care acţionează de bunăvoie, din proprie iniţiativă, în 

mod conștient, care iau parte la o campanie militară din proprie iniţiativă sau care se oferă să facă un serviciu 

de bunăvoie și dezinteresat, fără constrângere  (din fr. volontaire,  lat.  voluntarius). Nu există nicio restricţie 

referitoare la cine anume poate să desfăşoare activităţi de voluntariat: tineri sau persoane vârstnice, copii sau 

persoane cu dizabilităţi, angajaţi sau şomeri, femei  sau  bărbaţi,  indiferent  de  religia  lor,  persoane  cu  stare  

materială  bună  sau  precară, persoane aparţinând oricărei minorităţi etc.  

  Conform Legii Voluntariatului (legea nr.78/2014), ”voluntariat se consideră orice activitate de 

interes public intreprinsă în domenii precum: artă și cultură, sport și recreere, educație și cercetare, protecția 

muncii, sănătate, asistență socială, religie, activism civic, drepturile omului, ajutor umanitar și/sau filantropic, 

dezvoltare comunitară și dezvoltare socială”. 

Principiile  definitorii care stau la baza activității de voluntariat sunt : 

1. Este o activitate desfășurată in beneficiul comunității / beneficiul public. 

2. Este o activitate neremunerată sau care nu urmareste un câștig financiar, chiar dacă include 

decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectiva (transport, consumabile, etc.). 

3. Este o activitate desfășurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul. 

4. Este de regulă derulată într-un cadru organizat,sub tutela unei organizații sau a unui grup de 

ințiativă. 

    Principalii actori ai mișcării de voluntariat din România sunt:  

• voluntarii;   

• ONG-urile și instituțiile publice care implică voluntari;  

• centrele de voluntariat care intermediază, acolo unde ele există, legătura dintre voluntari și nevoia de 

voluntari a organizațiilor;  

• companiile sau instituțiile care susțin sau inițiază proiecte de voluntariat pentru angajații lor;   

• mecanisme europene precum programele de schimburi internaționale de voluntari, 
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In prezent, numeroase organizații din țară implică zilnic voluntari în programele și actiunile lor in 

beneficiul comunitatii, in domenii foarte diverse. Centrele de voluntariat din țară  acționează ca o interfață 

necesară între cei dornici să se implice și nevoia de voluntari în diferite programe derulate în comunitate. O 

serie de instituții – direcții de asistență socială care au în grijă centre de zi și aziluri de copii și vârstnici, 

direcții de mediu sau de sănătate, muzee, diverse institute culturale, de istorie, departamente ale unor 

universități - au început la să colaboreze cu organizații non-guvernamentale, sa fie mai deschise la a implica 

voluntari pentru a imbunătăți serviciile pe care le oferă populației sau altele au început să fie mai deschise să-

și stimuleze proprii angajați  să se implice în acțiuni de voluntariat în comunitate.  

Instituțiile de învățământ primar, secundar și terțiar încep să recunoască la rândul lor valoarea 

formativă a voluntariatului pentru elevi și studenți  și inițiază acțiuni sau colaborează cu organizații în diverse 

proiecte comunitare. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din 

ce în ce mai atractiv pentru tineri . În perioada şcolarizării se oferă posibilitatea elevului să experimenteze 

voluntariatul.  Acţiunea Comunitară se implementează în cadrul unui program naţional, denumit  Strategia 

Naţională de Acţiune Comunitară (SNAC). În prezent, coordonatorii locali au raportat un număr de circa 

80.000 voluntari şi beneficiari la nivel naţional. Iniţiat şi coordonat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice, programul se desfăşoară în parteneriat cu Asociaţia „Children High Level Group” şi a fost susţinut 

încă de la început de baroneasa Emma Nicholson, europarlamentar britanic care ocupă, începând cu anul 

2009, funcţia onorifică de înalt reprezentant pentru protecţia şi îngrijirea copilului în cadrul Secretariatului 

General al Guvernului României.  

Strategia Naţională de Acţiune Comunitară a fost aprobată prin Ordinul MECT nr. 1734/08.08.2007. 

În anul 2012 ordinul a fost reactualizat (3477/2012). Astfel, fiecare elev poate face parte din echipele de 

voluntari constituite la nivelul unităţii de învăţământ în care este şcolarizat şi poate organiza şi desfăşura 

activităţi specifice acestei strategii. De regulă, aceste activităţi vizează susţinerea persoanelor aflate în 

dificultate, în special a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Beneficiarii direcţi ai activităţilor pot fi: 

copii/tineri/adulţi cu dizabilităţi, abandonaţi sau fără locuinţă, bătrâni, bolnavi şi, în general, orice persoană 

aflată în dificultate. 

Scopul acţiunii comunitare este creşterea calităţii vieţii voluntarilor şi a beneficiarilor.  Obiectivele 

acţiunii comunitare sunt  

✓ Implicarea elevilor voluntari în activităţi desfăşurate cu persoane aflate în dificultate; 

✓ Îmbunătăţirea experienţelor de viaţă ale voluntarilor; 

✓ Creşterea şanselor de integrare educaţională şi socială a copiilor şi tinerilor beneficiari; 

✓ Depăşirea barierelor legate de procesul de învăţare; 

✓ Crearea unei punţi de legătură între învăţământul de masă şi cel special, atât în timpul cât şi în afara orelor 

de şcoală; 

✓ Dezvoltarea la voluntari a următoarelor calităţi: iniţiativă, angajament, ingeniozitate, 

✓ responsabilitate, creativitate, flexibilitate, empatie.  

✓ Implicarea personală în găsirea şi aplicarea de soluţii la problemele comunităţii locale. 

Ca voluntari, elevii vor interacţiona cu copii şi adulţi izolaţi de viaţa normală a comunităţii (copii şi 

adulţi cu dizabilităţi, copii din centrele de plasament, copii şi adulţi din spitale, bătrâni din instituţiile de 

ocrotire etc.) .Activităţile desfăşurate în cadrul SNAC sunt foarte importante pentru elevi deoarece învaţă 

multe lucruri noi, utile pentru devenirea lor ca adulţi şi pe care nu le întâlnesc în manuale: 

 • Învaţă să comunice şi să se relaţioneze cu oamenii din comunitate, copii şi adulţi, cu persoane fizice şi cu 

instituţii; 

   • Învaţă că, deşi toţi oamenii sunt egali în faţa legilor şi în faţa lui Dumnezeu, nu toţi oamenii se nasc egali 

din punct de vedere fizic, intelectual şi social; 
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 • Învaţă să se implice în viaţa comunităţii, să descopere care sunt problemele oamenilor şi care ar putea fi 

soluţiile de rezolvare ale acestor probleme; 

   • Îşi asumă responsabilităţi faţă de oamenii cu care interacţionează; 

   • Învaţă să respecte oamenii şi valorile sociale; 

   • Dăruiesc din timpul, afecţiunea şi atenţia lor celor care au nevoie de sprijin; 

Cea mai de succes activitate din cadrul S.N.A.C este „Săptămâna fructelor şi legumelor  donate” (în 

luna noiembrie a fiecărui an, în funcţie de structura anului şcolar). Zeci de tone de alimente se strâng în fiecare 

an şi ajung la instituţii de protecţie socială sau la familii defavorizate.  La această activitate sunt implicați și 

elevi ai școlii noastre. Scopul acţiunii este sensibilizarea copiilor şi adulţilor cu privire la situaţia dificilă în 

care se află persoanele afectate de lipsa alimentelor. Prin acest demers se intenţionează consolidarea 

abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o societate unită şi solidară  în care contează valenţele 

umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea. Beneficiarii au fost persoane din categorii 

defavorizate: elevi cu dizabilităţi din şcoli speciale sau din Centre de plasament, familii aflate în dificultate din 

comunităţi apropiate şcolilor, bătrâni din instituţii de ocrotire socială. 

 O altă activitate de succes desfășurată de un grup de elevi și tineri din localitate sub deviza ”Niculaș 

cu zâmbete”. Te îmbogăţeşti prin ceea ce dăruieşti şi îţi îmbogăţeşti însăşi putinţa de a dărui”. Aşa spunea 

marele Antoine de Saint- Exupery despre arta de a dărui şi bucuria ce-ţi umple inima când ajuţi pe alţii în 

nevoie. Cu gândul și sufletul la aceste cuvinte, un grup de elevi și tineri inimoși au creat evenimentul "Niculas 

cu zâmbet", s-au mobilizat și în câteva zile au reușit să strângă o sumă considerabilă de bani . 140 de pachete 

cu alimente și dulciuri au fost impărțite la copii și familii nevoiașe din localitățile de pe Valea Ruscovei, 

Maramureș. Bucuria si zambetele au fost de ambele parti: bucuria celor care au daruit si bucuria celor care au 

primit. 

 Aşadar,  profesorii  sunt  cei  care  conduc  şi  orientează  actele  de  voluntariat  ale  elevilor/şcolii în  

comunitate  şi  tot  ei  trebuie  să  aducă  soluţii  la  problemele  şcolii  prin  atragerea  de  sponsori/  parteneri, 

demararea de proiecte educaţionale,  înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea 

locală,  implicarea ONG-urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele practici  de  sprijin,  de  

voluntariat,  elevii/tinerii  vor  realiza  tranziţia  de  la  şcoală  la  o  viaţă  activă socială. Ca  voluntari  pentru  

obţinerea  succesului  şcolar,  factorii  sociali  de  bază  –  administraţia locală,  instituţiile  de  cultură,  ONG-

urile,  agenţii  economici  –  pot  susţine  eforturile  şcolii  de  dezvoltare prin acţiuni de amenajare sau dotări 

cu materiale, echipamente tehnice moderne, extinderi ale spaţiilor şcolare, finanţarea de programe after-

school, înfiinţarea unor centre de recreere, cluburi de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor copiilor.  Pentru  a  

asigura  un  mediu  cu  condiţii  optime  de  formare  a  abilităţilor  elevilor  şi  care  să răspundă  intereselor  

lor  de  dezvoltare, este necesară o implicare din partea reprezentanţilor comunităţii. De exemplu, învăţarea şi 

exersarea rolurilor profesionale poate fi realizată în cadrul unor activităţi la care să participe şi să 

împărtăşească  impresii  specialişti  din  diverse  domenii  de  activitate:  cadre  din  domeniul  medical,  

ingineri,  manageri  de  companii.  O  astfel  de  experienţă  va  fi  un  punct  de  referinţă  în  orientarea  

profesională a elevilor, iar activităţile extraşcolare, şi parteneriatele educaţionale, răspund cu succes acestor 

nevoi.   

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. 

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  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. 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

324 
 

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. De 

aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă în modul cel mai concret 

cu putinţă cu viitoarea lor meserie.  

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să 

ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: 

„dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să 

pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii 

învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, 

să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru 

formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, 

tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de 

copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 
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Modalităţi de schimbare a standardelor legate de voluntariat  

                                                                                Prof. inv.primar TOADER  CARMEN 

                                                                      Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Ploiești                       

             “Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” (Gandhi). 

             Voluntariatul poate fi o sursa foarte bogata de învățare deoarece implicându-te în diverse proiecte și 

activități, lucrând în echipă sau singur, confruntându-te cu diverse situații și probleme, dobândești implicit noi 

abilități, noi cunoștințe, noi atitudini - într-un cuvânt, noi competențe. Şi în şcoala în care îmi desfăşor 

activitatea se face voluntariat, în special în cadrul SNAC. 

               “Există două modalităţi de a împrăştia lumină: să fii lumânarea sau oglinda care o  reflectă.” 

(Edith Wharton) 

              Oamenii sunt diferiți în privința aspectului exterior și personalității. Modul în care  

fiecare dintre noi înțelege și respectă aceste lucruri contribuie la dezvoltarea și consolidarea  

societății civile. 

Standardele reprezintă seturi de trăsături atribuite membrilor unui grup social. Cum putem noi să 

luptăm împotriva standardelor? Considerăm că participarea este modalitatea  concretă de a ajunge la 

acceptarea diversității de către copii. Includerea acestor elevi în diverse activități de voluntariat, sportive, 

culturale ar conduce la o mai bună cunoaștere a acestora de către ceilalți, astfel încât aceste standarde să 

dispară. 

Iată câteva din beneficiile voluntariatului desfăsurat în școala noastră: 

 • câștigi experiență de munca, înveți lucruri noi și deprinderi utile; 

 • ești mai activ în timpul tău liber și-l petreci în mod util, provocator și, de ce nu, distractiv; 

 • socializezi mai mult: îți faci noi prieteni, cunoștințe și contacte care îți pot fi utile în viață 

 • te alături și tu prietenilor tăi care sunt deja implicați în acțiuni sau programe de voluntariat; 

 • dai înapoi comunității și celor din jur o parte din ajutorul primit la rândul tău în viață; 

 • devii parte a unei echipe sau organizații a cărei munca și viziune o respecți și vrei să o sprijini;  

• poți testa practic dacă ai abilitățile necesare pentru a urma o anumită carieră sau pentru o reorientare 

în carieră; 

 • ai ocazia să îi ajuți pe cei mai puțin norocoși ca tine sau, dimpotrivă, poți fi alături de cei care trec 

prin aceleași probleme ca tine; 

 • ai oportunitatea de a lucra cu o categorie de persoane cu care ti-ai dorit să ai contact sau ai ocazia de 

a întâlni persoane importante din comunitate; 

 • înveți să îți asumi o responsabilitate și să realizezi ceva cu propriile tale mâini; 

 • contribui la dezvoltarea comunității în care trăiești și a înțelege mai îndeaproape problemele 

comunității în care trăiești.  
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Putem implica elevii în activităţi de voluntariat  cum ar fi: 

-îngrijirea bolnavilor la domiciliu; 

-meditarea la diverse materii a copiilor fără posibilităţi financiare; 

-distribuirea de bunuri si colectare de fonduri; 

-amenajarea spațiilor verzi; 

-orice altă activitate pentru care au chemare; 

-ampla activitate de strângere de deșeuri din oraș. 

-activităţi de popularizare a zonei în care locuiesc etc. 

 

        Studiile în domeniu arată că atunci când există o relație foarte bună între familie și școală, copiii au de 

câștigat. Colaborarea cu familia este un element important al școlii incluzive, în calitate de parteneri 

educaționali. Familiile trebuie să-și încurajeze copiii, să vorbească cu ei despre ceea ce se întâmplă la școală, 

să îi convingă despre importanța învățăturii, efectuării temelor și să îi susțină în proiectarea unor planuri de 

viitor. Implicarea familiei în sprijinirea copiilor lor în procesul nemijlocit de învățare are un efect determinant 

asupra prestației copilului, dar și unul protectiv (fiind sprijiniți de către părinți, copiii se simt mai siguri și mai 

protejați, dezvoltând calități importante în ceea ce privește respectul de sine). Voluntariatul este una din 

zonele de implicare a părinților în educația copiilor. Școala organizează sesiuni de formare și informare pentru 

a recruta părinți – voluntari cu scopul de a participa împreună cu elevii la acțiuni de voluntariat.  

 Valoarea voluntariatului se identifică pe doua dimensiuni: dezvoltarea individuală a elevilor implicaţi 

în activităţi de voluntariat şi dezvoltarea comunităţii locale. Elevii dobândesc cunoştinţe, competenţe şi 

abilităţi utile, se pune accent pe cultivarea încrederii, toleranţei, stimei de sine şi a respectului pentru 

diversitate. Voluntarul poate să soluţioneze unele probleme locale prin solidaritate, toleranţă şi coeziune 

socială, fiind o formă de cetăţenie activă.  

 

    Bibliografie: 

1. Dezvoltarea practicilor incluzive în şcoli - Ghid managerial, 1998, MEC, UNICEF). 

2. A. Gherguţ, “Sinteze de psihopedagogie special”, EdituraPolirom, 2005 

3. Ungureanu D. “Copiii cu dificultăţi de învăţare”.Bucureşti: EdituraDidacticăşiPedagogică, 1998.  
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VOLUNTARIATUL - RAZĂ DE SOARE PENTRU CEILALȚI 

                                                     prof. înv. primar Coman Călina 

Şcoala Gimnazială nr.8, Borşa 

„Voluntariatul este activitatea desfăşurata din proprie iniţiativă, prin care o persoană fizică îşi 

oferă timpul, talentele şi energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară. Se 

desfăşoară în domenii precum: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-

sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, sportiv, de protecţie a 

mediului, social şi comunitar şi altele asemenea.” 

Voluntariatul înseamnă responsabilitate, iar simplul fapt că nu suntem remunerati pentru 

activităţile prestate nu trebuie să ne determine să devenim iresponsabili.  

Viitorul și evolutia unei societăti sunt legate de dezvoltarea si educația copiilor, cei care, la 

un moment dat vor fi nevoiti să poarte pe umeri această uriașă responsabilitate. Plecând de la aceasta 

premisă, voluntariatul pentru copii este un mod eficient si altruist de a-ti aduce contributia la viitorul 

societatii din care faci parte. În calitate de cadru didactic, este recomandabil sa formezi copiilor 

gustul pentru activitati care să le facă bine din punct de vedere sufleteste si de pe urma cărora sa 

beneficieze si altii. Vizitele la centre de copii sau de bătrâni, serbări, concursuri, baluri mascate si 

evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi ocaziile potrivite pentru a-i implica pe copii, 

pe adolescenti şi a-i obisnui să se acomodeze în rolul de voluntari. 

Să nu uităm! Copilul, cu cât începe mai repede să facă astfel de activităti de voluntariat, cu 

atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl formează ca om și îi pregătesc 

pentru viața de adult. Îndemnul nostru, al adulţilor, pentru copii, ar fi: ,,cultivaţi un spirit de caritate; 

fiţi pregătiţi să faceţi pentru ceilalţi mai mult decât v-aţi aştepta ca ei să facă pentru voi, dacă situaţia 

ar fi inversă!” 

Am învațat elevii în numeroasele ore de educație civică ce însemnă sa faci voluntariat creștin, 

câte bucurii poți aduce copiilor care, în acesta perioadă au nevoie de iubire, afecțiune. Le-am explicat 

care este sensul voluntariatului, că voluntariatul se face pentru a-i sluji pe ceilalţi. De ce se face asta? 

Am abordat și sensul teologic al voluntariatului explicându-le că omul este făcut pentru a iubi, este 

zidit pentru a ieşi din sine spre întâlnirea cu celălalt. Acest fapt, într-un fel sau altul, se va manifesta 

în viaţa omului, deoarece are o putere foarte mare, putere ce există înăuntrul nostru, indiferent de 

presiunile, apăsările suferite, indiferent de caracterul fiecăruia sau de orice obstacole exterioare. 

Elevii trebuie învățați înca de la grădiniță în spiritual voluntariatului, să fie  cinstiţi, corecţi şi 

miloşi, să dea dovadă de un spirit de nobleţe şi evlavie în toate intenţiile şi angajamentele pe care le 

iau  faţă de ei, de ceilalți – în toate faptele şi preocupările lor. Elevii trebuie să conștientizeze nevoile 

celorlați, să participle în mod direct la acțiuni umanitare, prin mici surprize, nu neaparat de valoare 

materiala, cât din sufletul lor, prin obiecte realizate de ei, personalizate, pe care să le ofere cu drag 

celorlalti. 

 

   

Unul dintre cele mai bune lucruri pe care un tânăr băiat sau o tânără fată le poate avea în 

vedere, atunci când încearcă să fie măreţ sau măreaţă, este acela de a-i ajuta şi pe alţii să fie măreţi; şi 

să nu-i deranjeze să petreacă puţin timp ajutându-i pe alţii să fie mai buni. Cea mai bună cale de a ne 

îmbunătăţi pe noi înşine este aceea de a lucra asiduu pentru a le face bine altora. 
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Mai mult decât oricând, astăzi se simte necesitatea formării şi dezvoltării personalităţii 

elevilor cu accente deosebite pe latura altruistă, în stare să contracareze prin exemple vii de bună 

practică mentalitatea individualistă a societăţii. Şcoala are la îndemână un instrument auxiliar preţios 

- voluntariatul şi voluntariatul creştin, considerat de societate drept experienţă profesională, pârghie 

importantă pentru reconsiderarea priorităţilor vieţii şi dobândirea veşniciei alături de Dumnezeu. 

Toți avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine; așadar, toți avem ceva de 

pus în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau orașului în 

care trăim sau în folosul comunității în general. Important este să ne dorim acest lucru și să gasim 

organizația care să ne ofere oportunitatea de a face acest lucru pentru o comunitate mai bună, pentru 

a fi mai fericiți și mai împliniți. 

Tinerii își pot construi un CV atractiv, testează o posibilă carieră, își fac contacte care le vor 

fi utile în viitor, dar mai presus ajută la crearea unei societăți mai bune în care să trăiască în viitor. 

Pentru copii și adolescenți e distractiv să facă lucruri bune împreună cu prietenii, ei își formează 

astfel deprinderi și abilități adăpostindu-se de tentațiile periculoase ca drogurile, tutunul, violența. Ei 

au astfel șansa de a deveni adulți responsabili. 

Așadar, de ce să fii voluntar? Pentru că e distractiv; pentru a câștiga experiență; pentru a nu 

irosi timp prețios făcând lucruri lipsite de importanță sau chiar dăunătoare; pentru a-ți face noi 

prieteni din toată lumea; pentru a învăța lucruri noi; pentru a da înapoi ceva din ceea ce ai fost 

norocos să primești de la viață; pentru a ajuta pe cineva care n-a fost la fel de norocos ca tine; pentru 

a-ți face datoria de om; pentru a ajuta la crearea unei lumi mai bune. 

Oricine poate fi voluntar !!! ,,Dacă așteptăm să trăim într-o lume mai bună trebuie să 

contribuim la crearea ei. Pentru fi schimbarea, pe care ne-o dorim în lume." (Mahatma Ghandi).  
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IMPORTANŢA VOLUNTARIATULUI 

                                prof. înv. primar Grad Maria 

 Şcoala Gimnazială ,,Dragoş Vodă” - Moisei 

Voluntariatul este o activitate prin care îţi poti dezvolta abilităţile conversaţionale, poţi 

participa la diferite evenimente care te vor ajuta să îţi îmbogăţeşti cultura generală. Voluntariatul îți 

dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să închei relații de prietenie 

cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve.  

A fi voluntar înseamnă să dai dovadă de răbdare, compasiune și înțelegere, de grijă 

nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijini. A a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai 

valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Activitatea de voluntariat presupune, aşadar, 

interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și 

dinamism. 

Voluntariatul se deosebeşte de alte tipuri de activităţi prin faptul că: 

➢ este o activitate desfăşurată în beneficiul comunităţii / beneficiul public. 

➢ este o activitate neremunerată sau care nu urmăreşte un câştig financiar, chiar dacă include 

decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile, etc.). 

➢ este o activitate desfăşurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul. 

➢ este, de regulă, derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizaţii sau a unui grup 

de inţiativă), spre deosebire de acţiunile spontane de binefacere. 

Este o simplă prejudecată să gândim, că voluntariatul, este doar o activitate fără beneficii 

materiale. Trebuie să îl vedem ca pe un beneficiu social integrat, care îți deschide drumul 

networking-ului, instruirii și perfecționării în timp. Faci o muncă voluntară, pentru că așa simți, 

pentru că te regăsești în valorile și misiunea grupului respectiv, pentru că te integrezi în ansamblu 

acelui grup și simți că rezonezi cu proiectele implementate. Ești voluntar dintr-o cauză nobilă, pentru 

a ajuta și a împărtăși cu ceilalți. Fiind implicat într-o activitate de voluntariat vei  avea următoarele 

beneficii: 

➢ te dezvolţi şi interacţionezi cu o reţea socială nouă – atât personal cât şi profesional; 

➢ eşti parte din comunitate şi ajuti la îmbunătăţirea acesteia; 

➢ explorezi interese şi hobby-uri noi; 

➢ dai naştere unui simţ al împlinirii personale; 

➢ completezi CV-ul şi îmbunătăteşti oportunităţile de carieră; 

➢ îţi îmbunătăţeşti sănătatea – persoanele care se oferă voluntari pe o perioadă mai lungă de 

timp sunt cunoscute pentru o stare de sanatate mai bună întrucât nu sunt expuse bolilor de 

inima sau formelor de depresie, vizitează un cabinet medical din ce în ce mai puţin şi trăiesc 

cu mai mult de peste un an faţă de cei care nu cunosc această practică; 

➢ eşti un bun exemplu pentru copii tăi, pentru elevii tăi.  

Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiţie, investiţia în propria persoană. Creşti o 

dată cu proiectul tău, îţi asumi riscuri şi creezi legături durabile. Tu te ajuti pe tine, ceea ce este 

comparabil cu şcoala vieţii. Toate situaţiile care pot interveni în finalizarea proiectului de voluntariat 

înseamnă acumularea de experienţă profesională şi învăţarea gestionarii crizelor de orice fel. 

  Prin voluntariat se dezvoltă foarte uşor şi repede abilitatea de comunicare. Barierele ridicate 

de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile întâmpinate în crearea unor legături de prietenie 

http://www.imparte.ro/Voluntariat
http://www.imparte.ro/Stiri-si-evenimente-caritabile
http://www.imparte.ro/Stiri-si-evenimente-caritabile/173/Cursuri-gratuite-de-afaceri-pentru-copii-de-la-JAR.html
http://www.imparte.ro/Cum-sa-donezi-inteligent/105/O-nutritie-sanatoasa:-cat-de-greu-poate-sa-fie.html
http://www.imparte.ro/Cum-sa-donezi-inteligent/102/Depresia-de-vacanta---sfaturi-utile.html
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sunt spulberate. A voluntaria înseamnă apartentenţă la un grup, un grup care devine în scurt timp o 

familie, iar relaţiile deşi sunt de natură profesională, devin şi personale. Sub marea umbrela a 

comunicării, socializarea joacă un al rol foarte important. Voluntariatul creeaza punţi între oameni şi 

comunităţi. Fără să vrem, suntem nevoiţi să socializăm în viaţa de zi cu zi pentru a putea exista. 

Voluntariatul te învaţă tehnici şi metode de socializare astfel încât timiditatea, teama şi frica să 

dispară, toate acestea ajutând la creşterea ta din punct de vedere profesional.  

            Privită din perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea 

factorilor principali ai educaţiei: familia, şcoala, societatea. Interdependenţa acestora descrie un 

exerciţiu de sprijin reciproc, 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 

generaţii 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 

comunităţii, vor contribui la rezolvarea problemelor actuale ale societăţii. 

  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. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în 

societatea românească de astăzi și este doar o problemă de timp, ca aceasta să fie prețuită cu 

adevărat. 

 

Bibliografie: 

➢ Godfrey, C., Parteneriat şcoală-familie-comunitate. Ghid pentru cadrele didactice,  

Proiect PHARE 2004. Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate, Ed. Didactică şi 

            Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2007 
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➢ http://ro.wikipedia.org/wiki/Voluntariat 
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19 - IDEI DE ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT PENTRU ELEVI 

prof. Delia Elena Pintilie  

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău 

 

Copiii nu sunt doar o resursă extrem de valoroasă de energie, bunăvoință și creativitate, ci și cheia 

viitorului nostru. Serviciul de voluntariat îi ajută pe copii să-și dezvolte caracterul, să dezvolte empatie, să învețe 

obiceiuri sănătoase și să dezvolte noi abilități care îi vor ajuta să prospere la maturitate. 

Cu toate acestea, mulți copii se confruntă cu bariere în calea începutului. Unii pot fi timizi să caute 

oportunități sau să interacționeze cu străini. Este posibil să nu aibă acces la transport sau să nu se simtă calificat 

pentru anumite roluri.  

În plus, trebuie să recunoaștem că în România ideea voluntariatului a fost complet compromisă de 

perioada comunistă în care mulți dintre părinții de azi au crescut și au fost obligați la acțiuni impuse, fără a se 

dezvolta cu adevărat ideea de compasiune, ajutor, voluntariat.  De aceea mulți din părinți nu își încurajează 

copii în acțiuni de acest tip, iar modelele personale din familie lipsesc aproape cu desăvârșire.  

Timid, acest rol a fost preluat de unele organizații de tineri care gravitează în jurul bisericilor și în jurul 

unor ONG-uri. O mare parte din tinerii voluntari au început aceste acțiuni și din considerente personale pentru 

că se știe că aplicațiile la universitățile din afara țării au ca cerințe de admitere și activitățile de voluntariat. 

Indiferent de motiv, activitățile de voluntariat au început să prindă în jurul tinerilor, pentru că au găsit 

în primul rând posibilitatea de socializare, apoi oportunități de a-și explora oportunitățile în privința carierei. 

Munca neremunerată îi poate ajuta să învețe noi abilități, să înțeleagă mai multe despre locul de muncă și, cel 

mai bine, să ofere experiență  atunci când caută un loc de muncă plătit în viitor.  

Dacă este să privim în anumite medii sociale, în școli și licee în care elevii provin din familii cu 

posibilități materiale normale, se poate observa că majoritatea acestora își petrec timpul între activitățile de 

școală, teme, meditații particulare și activități de loisir (jocuri, întâlniri), iar societatea românească nu asigură 

alte posibilități de petrecere a timpului. 

În mod oficial, școlii îi revine sarcina de a organiza activități extrașcolare, printre care și activitățile de 

voluntariat. dar dincolo de ceea ce se face în cadrul școlii, trebuie ca elevii să fie încurajați în mici activități de 

voluntariat. 

Participarea acestora la acțiuni de acest tip îi dezvoltă ca oameni integri, empatici și pot asigura o 

societate mai sănătoasă și implicată Totuși este necesar ca elevii să consulte un adult înainte de a începe o 

activitate pentru a se asigura că sunt în siguranța. 

Iată o listă de idei pentru elevii care doresc acest lucru și care pot fi prezentate și discutate la o oră de 

dirigenție. 

1. Ajutarea elevilor mai mici cu temele după școală. Regulile și politicile din acest domeniu vor varia 

de la un loc la altul, dar dacă există un subiect în care excelează, pot lua în considerare oferirea de ajutor 

elevilor mai tineri care ar putea să nu aibă acces la tutori. Pe grupurile locale, între vecini, un profesor 

de la liceu sau preotul ar trebui să poată să îi conecteze  cu elevii care au nevoie. 

2. Plimbarea câinilor pentru vecinii în vârstă sau bolnavi. Dacă cineva nu poate temporar să aibă grijă 

de un animal de companie, pot face pasul suplimentar pentru a petrece ceva timp și cu acea persoană. 

Proprietarul animalului de companie se poate simți izolat, singur sau vinovat. 

3. Vizită la vecini în vârstă sau cu dizabilități. O biserică din apropiere poate fi capabilă să îi conecteze 

cu oameni din comunitatea care au probleme cu ieșirea din casă și care ar beneficia de vizite scurte și 

regulate. De asemenea, pot ajuta la greblarea frunzelor, deszăpezit sau efectuarea de diferite 

cumpărături. 

4. Pregătirea sau servirea unei mese. Pot contacta tot o biserica din apropiere pentru a ajuta la o cantină 

socială. Dacă sunt prea timizi pentru a interacționa cu destinatarii programului, ajutorul la pregătirea 

meselor în bucătărie este un alt rol important pe care îl pot îndeplini. 
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5. Cumpărături pentru o persoană în vârstă sau bolnavă. A ajunge la magazin alimentar poate fi 

costisitor și greoi. Această sarcină simplă poate dura mai puțin de o oră din timpul lor pe săptămână, 

dar va face o mare diferență în viața cuiva. 

6. Să ajute o persoană în vârstă cu tehnologie. Comunitatea locală, bibliotecă, biserica îi poate pune în 

legătură cu un cetățean în vârstă care are nevoie de ajutor pentru configurarea e-mailului, pentru a vorbi 

cu nepoții lor online sau pentru a îndeplini o sarcină pe care cred că este incredibil de simplă, având în 

vedere că au crescut cu tehnologia. 

7. Oferirea de îngrijire gratuită membrilor familiei sau prietenilor. Dacă sunt responsabili și 

experimentați cu copiii, a ajuta la îngrijirea copiilor poate fi un mod distractiv de a ajuta un membru al 

familiei lor sau al comunității. 

8. Strângerea de fonduri pentru o cauză care îi interesează. Multe colectări de fonduri implică curse 

sau plimbări, care au avantajul suplimentar al activității fizice. Pot să găsească o cauză apropiată inimii 

sale și să își roage și prietenii și familia să o susțină. 

9. Ajutor la un adăpost pentru animale. Multe animale predate au nevoie de atenția oamenilor. Pot 

căuta oportunități de voluntariat care pot include plimbarea câinilor, mângâiere pentru pisici, curățarea 

cuștilor, depunerea documentelor sau răspunsul la telefoane la un adăpost pentru câini sau un centru 

veterinar. 

10. Adunarea de cărți ușor folosite și duse la un spital local pentru copii. În plus față de spitalele pentru 

copii, școlile și din comunitățile defavorizate pot beneficia, de asemenea, de donații de carte. 

11. Voluntar la un spital local. Multe spitale au posturi de voluntari în cantină, magazin de cadouri sau 

efectuează supravegheri nemedicale în camerele pacienților. 

12. Donații de haine vechi sau jucării. Probabil că au câteva perechi de pantaloni sau jucării acumulate 

pe care nu le mai folosesc. Pot curăța aceste haine, jucării și apoi le pot oferi  

13. Decorarea unui borcan care dăruiește. Pot ruga colegii, prietenii și familia să contribuie și să decidă 

împreună unde ar trebui să meargă fondurile. 

14. Scrierea de mână a unor note străine străinilor și să le lase în cărți. Pot crea mesaje anonime pentru 

a face pe cineva să zâmbească: „Ești frumoasă”. „Vei fi în regulă”. „În cazul în care nimeni nu ți-a spus 

astăzi - ești o persoană bună”. Apoi pot lăsa notele în cărți aleatorii la o bibliotecă sau magazin, sau 

colegilor. 

15. Ajutor într-o grădină comunitară. Dacă le place să fie în aer liber, susținerea unei grădini comunitare 

este o modalitate excelentă de a da înapoi, în timp ce întâlnesc oameni noi. Grădinile comunitare pot 

varia de la paturi de flori la grădini de legume până la case pentru puii vii!  

16. Implicare în politica locală. Deși este posibil să nu aibă vârsta suficientă pentru a vota, pot începe să 

afle despre procesul democratic oferindu-se voluntari pentru aleși în timpul campaniei lor sau la o secție 

de votare în ziua alegerilor. 

17. Antrenează alți copii mai mici. Copiii mici se uită la adolescenți. Dacă le place un sport, le putem 

recomanda să petreacă ceva timp cu jucătorii mai tineri pentru a le îmbunătăți încrederea și abilitățile. 

18. Oferă lecții gratuite de muzică sau de pictură. Pentru multe familii, lecțiile de muzică nu se 

încadrează în bugetul gospodăriei. Totuși, expunerea copiilor la artă îi poate ajuta să identifice un nou 

talent sau pasiune. 

19. Să facă jucării sau diverse lucruri din materiale reciclabile. Apoi să le doneze la un adăpost local, 

la un cămin de bătrâni. 

Pot vedea ce fac alți tineri voluntari din întreaga lume, se pot inspira și cel mai important e sentimentul că 

fac ceva pentru altcineva.  
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Într-o cultură atât de înconjurată de „dorințe” și „realizări”, este ușor pentru copiii noștri să crească fără un 

sentiment de recunoștință pentru ceea ce au și empatie pentru nevoile celor mai puțin norocoși din jurul lor. 

Voluntariatul în proiecte de servicii comunitare și ajutarea altora pot fi foarte satisfăcătoare și, dacă îi poți arăta 

copilului/adolescentului cât de îmbogățitor este de la o vârstă fragedă, vor începe să facă o asociere între a ajuta 

pe altcineva și propria lor bucurie. 
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VOLUNTARIATUL ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR 

EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ- LICEUL SANITAR ,,ANTIM IVIREANU”, RÂMNICU-

VÂLCEA 

Prof. Fîrtățescu Paula 

Liceul Sanitar ,,Antim Ivireanu”Râmnicu-Vâlcea 

Liceul Sanitar ,,Antim Ivireanu” din Râmnicu-Vâlcea prezintă o nouă abordare a educaţiei prin 

derularea parteneriatelor și a proiectelor educaţionale. În cadrul acestora au loc activități care implică multă 

dăruire, talent și muncă și au rolul de a-i pregăti pe elevi pentru viață, nu doar pentru examene. 

Voluntariatul a devenit o tradiție, elevii Liceului Sanitar ,,Antim Ivireanul” își dedică o parte din timpul 

liber și se implică în astfel de acțiuni ori de câte ori au ocazia.  

Prin campania Zilele Bucuriei desfășurată în perioada sărbătorilor de iarnă, elevii au dăruit jucării 

copiilor din Centrul şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, pornind de la ideea că nicio copilărie nu ar fi 

completă fără jucării. 

În proiectul Solidaritate pentru sănătate! realizat în parteneriat cu farmaciile Catena și Consiliul 

Județean Vâlcea,  elevii voluntari de la Școala Postliceală Sanitară au testat gratuit tensiunea arterială și glicemia 

râmnicenilor dornici să afle cum stau cu aceste valori ale sănătăţii. 

Stilul de viață sănătos a fost promovat și de elevii claselor a XI-a în campania Mai multe fructe și 

legume. 

Proiectul de caritate ,,Alături de Alexandra” inițiat de Consiliul Elevilor a cuprins mai multe acțiuni și 

a urmărit strângerea de fonduri pentru o tânără din Vâlcea, studentă la Facultatea de Medicină Veterinară, 

diagnosticată cu o formă rară de cancer. În parteneriat cu Teatrul Municipal Ariel din Râmnicu-Vâlcea au fost 

puse în scenă două spectacole: Conu Leonida față cu reacțiunea și Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea. Sala a 

devenit plină până la refuz, iar banii obținuți din vânzarea biletelor au fost direcționați către Alexandra. A doua 

acțiune organizată a fost Expoziția foto caritabilă. 24 de artiști fotografi din mai multe județe, s-au alăturat 

acestei cauze, și au donat în total 162 de fotografii ce au fost înrămate. Printre fotografi s-a numărat și Dragoș 

Asaftei, fotograful administrației prezidențiale. Elevii au organizat expoziții cu vânzare la Ceainăria Veche din 

Rm. Vâlcea, în Piața Mică din Sibiu și în Mall Shopping Sibiu. În urma parteneriatului cu o firmă de curierat, 

multe tablori au fost vândute online, transportul fiind gratuit. La River Plaza Mall din Rm. Vâlcea pe durata a 3 

zile a fost organizat un târg handmade caritabil. În cadrul atelierelor de lucru, elevii au confecționat diverse 

obiecte decorative, dar și o colecție de vaze din sfoară. Produsele au fost vândute și online, firma de curierat 

implicându-se în continuarea în proiectul elevilor. Pentru că boala Alexandrei a recidivat elevii au dorit să îi fie 

în continuare alături. Expoziția vestimentară caritabilă a fost următoarea acțiune și a constat în pictarea unor 

tricouri. Acestea au fost vândute în Parcul Tineretului din Sibiu, în mall-ul din Sibiu, în București pe strada 

Lipscani, dar și online.  

Pentru evenimentul Târgul de toamnă caritabil ce a avut loc la River Plaza Mall din Râmnicu- Vâlcea, 

elevii au pregătit o mulțime de bunătați! Pe parcursul a trei zile, au fost vândute toate cele 700 de borcane, 

întreaga sumă obținută fiind donată. După ce boala Alexandrei a recidivat a doua oară Consiliul elevilor a 

inițiat  o nouă campanie. La casele de marcat ale unui cunoscut supermarket din oraș, timp de două luni, au fost 

amplasate urne de donații. 

Al doilea proiect caritabil, inițiat de elevii Liceului Sanitar ,,Antim Ivireanu, s-a numit Împreună pentru 

Eva și a avut drept scop strângerea de fonduri pentru o fetiță de patru ani, bolnavă de cancer la ambii rinichi. 

Pentru a contribui la însănătoșirea ei, elevii clasei a XI-a, profil filologie, au scris o carte de povești, 

pentru copii, cu titlul „Când îngerii își scutură aripile”.  

Lansarea a avut loc în data de 4 decembrie 2017, la Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul” din Rm. 

Vâlcea. Demersul elevilor a fost sustinut de Clubul Rotary Râmnicu Vâlcea și editura Conphys. 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

335 
 

Cartea a fost vândută și la Târgul de iarnă caritabil de la River Plazza Mall, alături de o expoziție ce a 

cuprins ilustrațiile înrămate.  În urma tratamentului, micuța Eva s-a însănătoșit. 

La târgul de iarnă caritabil au fost expuse și numeroase decoraţiuni  de iarnă: potcoave norocoase, 

magneţi pictaţi, felicitări cusute, coroniţe, 1.000 de globuleteţe, toate realizate de elevii Liceului Sanitar Antim 

Ivireanu în cadrul atelierelor handmade. Cu o parte din aceste ornamente, elevii au împodobit un brad pe care 

l-au scos la o licitaţie caritabilă. Astfel, ei s-au alăturat proiectului „Educaţie şi grijă pentru autism”, iniţiat de 

Clubul Rotary Râmnicu Vâlcea, iar banii strânşi au contribuit la amenajarea unei camere senzoriale şi de 

tratament pentru copiii cu autism. 

În luna martie 2018 elevii au confecționat mărțișoare pentru a fi alături de micuţul Ayan, un bebeluș de 

șase luni, diagnosticat cu o boală rară, Amiotrofie Musculara Spinala. Mărțișoarele au fost vândute la Biblioteca 

Județeană Antim Ivireanu și la River Plazza Mall. Seria acțiunilor va continua până ce Ayan va ieși învingător. 

Proiectul educativ de introspecție și cunoaștere personală Aripi deschise spre infinit și-a propus să aducă 

în faţa adolescenților personalităţi apreciate în diferite domenii.Alexandru Gabriela, formator în cadrul 

Fundației “Arsenie Boca” din București a acceptat invitația și s-a numărat printre primii mentori în cadrul 

proiectului. A susținut cinci module, cu durata de o oră fiecare, în cadrul unei clase de elevi. Claudiu Bratu de 

la Organizația Zero Limite le-a împărtășit adolescenților perspectiva unei noi realități. Elevii au învățat să 

gândească pozitiv, să se exprime liber și creativ, să găsească răspunsuri și soluții;Actorii Katia Pascariu și 

Alexandru Potocean de la Teatrul de Comedie din București au prezentat elevilor spectacolul Amintiri din epoca 

de școală - un spectacol despre experiențele personale pe care echipa proiectului le-a avut în anii de școală,  în 

confruntarea cu profesorii, părinții și colegi. Fotograful  Andrei Baciu, a venit de la Ploiești, pentru a le vorbi 

elevilor despre puterea metaforică a fotografiei și despre faptul că între fotografie şi poezie nu există, de fapt, 

nici o graniţă.  

Alpinistul Marius Gane,  vicepreședintele Federației Române de Alpinism a purtat un dialog cu elevii 

despre curaj, forță si concentrare. A fost prezentat filmul Everest 2003 despre prima expeditie integral 

romanească. În cadrul seminarului Cei trei piloni ai succesului susținut de tainerul Florin Păsat adolescenții au 

aflat care sunt pașii ce trebuie urmați pentru îmbunătățirea vieții. 

Pentru cei aflați la Liceul Sanitar Antim Ivireanu școala nu înseamnă doar transmitere de cunoștințe, ci 

și de compartamente și atitudini. Exemplele de bună practică reflectate prin proiecte și parteneriate școlare 

promovează imaginea școlii, dar și faptul că fiecare acțiune este o oportunitate de învăţare pentru cei implicaţi 

– profesori, elevi și directori de şcoală.   
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VOLUNTARIATUL  - OPORTUNITATE ÎN DEZVOLATREA PERSONALITĂȚII TINERILOR 

Prof. Miercan Elena 

Colegiul Energetic , Rm. Vâlcea 

 

 

Voluntariatul oferă posibilitatea interacțiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu interacţionăm în 

mod curent în activităţile noastre obișnuite, contribuind la creşterea solidarităţii şi toleranţei. Probabil că mulți 

dintre noi nu am observat că rampele de acces, acolo unde există, sunt uneori imposibil de utilizat datorită 

înclinației nepotrivite pe care o au. Implicarea într-o acţiune de voluntariat alături de persoane cu dificultăți 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 toleranți, dar şi mai conștienți de limitele societății 

noastre. Nu puține sunt discuțiile care încep sau se termină cu consolarea că „aşa e la noi în ţară” şi trebuie să 

acceptăm pur şi simplu, pentru că nu ştim cum putem schimba ceva şi, de multe ori, nu ştim că putem schimba 

şi, mai ales, nu credem că putem schimba ceva în jurul nostru. Spiritul civic şi încrederea că orice om poate 

face o diferență 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 acțiune. 

 Programele de voluntariat au luat amploare în ultimele decenii atât ca formă de educație nonformală, 

cât și informală.  

Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, 

în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează 

să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. 

Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile 

următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională 

cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților 

de voluntariat tinerii pot primi recomandări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc la 

o schimbare în ceea ce privește cariera, voluntariatul este o modalitate perfectă de a explora noi domenii. 

Totodată, în spectrul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane care să le ofere suport/ 

consiliere în alegerea carierei. 

Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de activități similare 

(precum internshipul/practica, etc): 

1. Este o activitate desfășurata în beneficiul comunității, în beneficiul public. 

2. Este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câștig financiar. 

3. Este o activitate desfășurată de bunavoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul. 
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4. Este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de 

ințiativă), spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere14. 

 Prin voluntariat te asiguri personal că lumea se așază pe un făgaș mai bun dar investești și în tine, 

deoarece atunci când ești voluntar acumulezi o serie de competențe care te ajută atât în relația cu cei din jurul 

tău, dar şi la facultate sau la locul de muncă. În toată lumea sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor: 

sunt forțați să muncească, nu au acces la educație, sunt exploatați, nu au adăpost sau nu au ce mânca. 

Resursele autorităților și organizațiilor neguvernamentale sunt limitate atât din punct de vedere financiar cât și 

în ceea ce privește personalul. Și aici intervin voluntarii. Ei sunt cei care fac o anumită activitate pentru că așa 

își doresc, în folosul altcuiva, fără a primi bani. 

În general, la inițiativa şcolii sunt organizate o serie de acţiuni de voluntariat ce-şi pun amprenta 

asupra personalității unui tânăr. Voluntariatul presupune sacrificarea unor resurse fără niciun beneficiu 

material; înseamnă dăruire, iar a dărui înseamnă, de cele mai multe ori, să primeşti. A face ceva pentru tine 

înseamnă să îţi faci o viaţă mai bună, a face ceva pentru societate înseamnă să faci viaţa, în general, mai 

frumoasă, să devii o parte din armonia lumii. 

Pe de altă parte, prin voluntariat, tinerii îşi dezvoltă aptitudini şi abilităţi pe care cu greu le-ar dezvolta 

în alt context. O carieră începe adeseori prin acţiuni de voluntariat, deoarece există posibilitatea ca un tânăr să 

pună în practică ceea ce ştie din teorie. Când faci lucrurile ca voluntar, te eliberezi de presiunea de a te ştii 

urmărit şi posibil sancţionat de ochiul unui şef. Faci lucrurile doar să reuşeşti, doar să demonstrezi că poţi. 

Singurele emoţii pe care le încerci sunt cele pozitive, care te vor însoţi în activitatea de mai târziu. 

Aşadar, voluntariatul contribuie la dezvoltarea personală a unui tânăr, formându-l ca om, ca bun 

creştin şi, nu în ultimul rând, ca profesionist. 

Tot prin intermediul şcolii, sunt organizate activităţi de protejare a mediului înconjurător, în care sunt 

implicaţi tinerii, adolescenţii. Această educaţie pentru protecţia mediului trebuie să înceapă cât mai de 

timpuriu. Igiena mediului în care un copil creşte îşi pune amprenta asupra sănătăţii acestuia. Acelaşi copil, 

străin de respectarea legilor naturii, se transformă în tânărul sau adultul care murdăreşte natura în feluri pe 

care nici ea nu le va mai remedia. Aşadar, tinerii trebuie ei înşişi implicaţi în curăţarea naturii şi numai astfel 

pot înţelege cu ce luptă şi cum pot să se cruţe şi pe ei şi pe lumea din jur. Vindecând rănile naturii, pot 

constata ce rău au făcut alţii. 

 În concluzie, într-o lume care devine mai ostilă vieţii este  nevoie de o schimbare de perspectivă, iar 

schimbarea trebuie să înceapă cu adolescenţii; şcoala le oferă această posibilitate şi prin activităţile 

extracurriculare, însă este important ca şi familia şi întreaga societate să susţină această trudă. 

 
14 https://www.saptamanavoluntariatului.ro/despre-voluntariat/ 
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VALOAREA VOLUNTARUATULUI ÎN SOCIETATE 

 Dogaru Floriana Simona 

Liceul Sanitar ,,Antim Ivireanu”Râmnicu-Vâlcea 

 
Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 
dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 
Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

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. 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), 
devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru.  

Orice implicare în activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială, chiar dacă de multe ori 
aceasta nu este conştientizată. 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 nici o legătură directă 
cu ele. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 
conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 
apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 
Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și 
înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi 
voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 
copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

Cei care se implică în activităţi de voluntariat fac acest lucru cu conştiinţa clară a valorii pe care 
această activitate o are pentru ei, ca persoane, în absenţa oricărui câştig financiar. Cei care sprijină implicarea 
în activităţi de voluntariat fac acest lucru cu conştiinţa clară a valorii pe care voluntariatul o aduce 
beneficiarilor sau comunităţii lor. Dar  în ce constă, concret, această valoare a voluntariatului? 

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 conștienți de limitele societății 
noastre. Nu puține sunt discuțiile care încep sau se termină cu consolarea că „aşa e la noi în ţară” şi trebuie să 
acceptăm pur şi simplu, pentru că nu ştim cum putem schimba ceva şi, de multe ori, nu ştim că putem schimba 
şi, mai ales, nu credem că putem schimba ceva în jurul nostru. 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 acțiune. 

Numeroase documente de politici publice europene scot în evidenţă valoarea de creator de capital 
social pe care voluntariatul o are. Capitalul social este reprezentat de „reţele, norme şi încredere socială care 
facilitează coordonarea şi cooperarea pentru atingerea unui beneficiu comun.” Ce înseamnă acest lucru de 
fapt? Înseamnă că în activitatea de voluntariat cunoaştem oameni diverşi, din alte categorii sociale decât cele 
cu care interacţionăm în mod curent, devenim membri ai unor grupuri sociale diferite, care nu sunt în mod 
necesar intersectate, devenind un punct de legătură într-o multitudine de reţele interconectate care ne 
influenţează şi pe care le influenţăm, în cadrul cărora dezvoltăm relaţii bazate pe încredere reciprocă şi 
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împreună cu care devenim parte a unei acţiuni colective – activitatea de voluntariat – care duce la atingerea 
unui beneficiu comun, respectiv rezultatul acţiunii de voluntariat pe de o parte, şi valoarea dobândită de 
fiecare dintre cei implicaţi la nivel individual, pe de altă parte. Existenţa şi densitatea capitalului social sunt 
unul dintre factorii de succes în dezvoltarea comunităţilor, iar voluntariatul este un excelent instrument de 
dezvoltarea capitalului social în orice tip de comunitate. 

O altă dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. 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. De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă în 
modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. Fără a dori să impietăm sistemul formal de 
învăţământ, trebuie să recunoaştem că de multe ori îi lipseşte latura practică, aplicată a învăţării, latură pe care 
mulţi tineri aleg să o experimenteze prin implicarea în activităţi de voluntariat.   

Mulți sunt asistenții sociali ieşiţi de pe băncile facultăţii fără să fi avut oportunitatea să lucreze direct 
cu vreun tip de beneficiar şi fără să ştie, deci, cu ce fel de beneficiari şi-ar dori sau cu ce fel de beneficiari are 
cele mai potrivite abilităţi să lucreze. Cei care s-au implicat în proiecte de voluntariat cu beneficiari diverşi au 
avut însă posibilitatea să experimenteze direct ce înseamnă lucrul cu copiii cu dizabilități sau cu vârstnici 
singuri, astfel încât să ştie ce li potriveşte cel mai bine şi în ce domeniu specific al asistenţei sociale pot deveni 
foarte buni profesioniști. Găsirea unui loc de muncă după absolvirea studiilor este o piatră de încercare pentru 
fiecare proaspăt absolvent din multe puncte de vedere, dar mai ales din perspectiva faptului că majoritatea 
angajatorilor preferă selectarea unor persoane cu oarecare experienţă de lucru. Aici intervine din nou valoarea 
voluntariatului pentru tineri care, implicându-se în activităţi de voluntariat în domeniul pentru care se 
pregătesc, pot dobândi experienţa necesară angajării cu succes la finalizarea studiilor. Tinerii nu au la 
dispoziţie un sistem organizat prin care să urmărească dobândirea experienţei practice necesare în vederea 
angajării, astfel că depinde de fiecare să se documenteze, să se implice şi să îşi aleagă cea mai potrivită 
activitate de voluntariat care să îi aducă aportul de experienţă practică ce poate completa în mod fericit 
cunoştinţele teoretice dobândite în cadrul programelor formale de studiu. Desigur că dobândirea experienţei 
practice este o valoare adăugată pentru voluntar, însă scopul primordial al activităţii de voluntariat trebuie să 
rămână în sfera beneficiului public, discuţia de faţă nereferindu-se la programe de tip internship, trainereship 
etc. care nu sunt programe de voluntariat, chiar dacă sunt realizate de bună voie şi fără o compensație 
financiară. 
Valoarea voluntariatului este, credem noi, indiscutabilă, iar recunoaşterea ei justă în societatea 
românească devine doar  o chesiune de timp.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT PENTRU EDUCAȚIE ȘI 

FORMARE PROFESIONALĂ 

Barangă Ramona 

Liceul Sanitar Antim Ivireanu, Râmnicu Vâlcea 

 

 
 Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit 

în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi 

cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi 

stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 

acumulează o serie de cunoştinţe, punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

În cadrul acţiunilor turistice, copiii îşi pot forma afecţiunea faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. 

Aceştia sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze 

în acest sens. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 

sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt 

folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, 

case memoriale constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale ţării. 

Vizionarea unor filme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor tv specifice vârstei lor, poate constitui de 

asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în organizarea unor acţiuni interesante, 

astfel face cunoştinţă cu lumea artei. 

Vizionarea unor spectacole de teatru este utilă pentru adolescenţi, deoarece teatrul presupune emoţie, 

simularea, pe viu, în faţa telespectatorului, a unei extrem de vaste game de trăiri. Şi tu, spectatorul, şi el, artistul, 

cunoaşteţi convenţia. Te răvăşeşte, te seduce, te manipulează, în ciuda raţiunii. Nu este adevărat şi totuşi crezi, 

iar în modul bizar începe să creadă şi el. În momentele de apogeu, actorul şi spectatorul devin complici în 

recrearea unei lumi alternative ori, pur şi simplu, a unui moment de savuroasă nebunie. 

Pe de altă parte, teatrul creează sentimentul de joacă de-a viaţa, de libertate. Viaţa se joacă mereu cu 

noi şi avem pentru un timp sentimentul că ei, actorii, au reechilibrat balanţa, jucându-se ei cu viaţa. 

Aşadar, există o legătură specială între teatru şi sufletul tânăr, de adolescent, care păstrează încă intactă 

predispoziţia către joacă. Teatrul înseamnă emoţie, trăire, descătuşare de energie. El ne scoate pentru o clipă din 

rolurile noastre de pe scena vieţii şi ne mută în afara ei; de aceea, vizionarea unui spectacol de teatru este extrem 

de importantă în definirea personalităţii unui tânăr. 

De asemenea, o altă activitate extraşcolară o reprezintă excursiile, când elevii învaţă să comunice, să 

inter-relaţioneze cu ceilalţi, îşi creează noi relaţii de prietenie, se cunosc pe sine şi îi cunosc pe ceilalţi, cunosc 

trecutul istoric, obiceiurile, tradiţiile,  intră în contact cu diferiţi oameni, observă diferite caractere, învaţă să-şi 

gestioneze timpul etc. Chiar dacă excursiile reprezintă pentru unii doar un moment de relaxare, de destindere, 

ele au un rol bine definit în conturarea personalităţii unui tânăr şi am enumerat doar câteva dintre rolurile 

acestora, ca activităţi extraşcolare. 

În general, la iniţiativa şcolii sunt organizate o serie de acţiuni de voluntariat ce-şi pun amprenta asupra 

personalităţii unui tânăr. Voluntariatul presupune sacrificarea unor resurse fără niciun beneficiu material; 

înseamnă dăruire, iar a dărui înseamnă, de cele mai multe ori, să primeşti. A face ceva pentru tine înseamnă să 

îţi faci o viaţă mai bună, a face ceva pentru societate înseamnă să faci viaţa, în general, mai frumoasă, să devii 

o parte din armonia lumii. 

Pe de altă parte, prin voluntariat, tinerii îşi dezvoltă aptitudini şi abilităţi pe care cu greu le-ar dezvolta 

în alt context. O carieră începe adeseori prin acţiuni de voluntariat, deoarece există posibilitatea ca un tânăr să 

pună în practică ceea ce ştie din teorie. Când faci lucrurile ca voluntar, te eliberezi de presiunea de a te ştii 
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urmărit şi posibil sancţionat de ochiul unui şef. Faci lucrurile doar să reuşeşti, doar să demonstrezi că poţi. 

Singurele emoţii pe care le încerci sunt cele pozitive, care te vor însoţi în activitatea de mai târziu. 

Aşadar, voluntariatul contribuie la dezvoltarea personală a unui tânăr, formându-l ca om, ca bun creştin 

şi, nu în ultimul rând, ca profesionist. 

Tot prin intermediul şcolii, sunt organizate activităţi de protejare a mediului înconjurător, în care sunt 

implicaţi tinerii, adolescenţii. Această educaţie pentru protecţia mediului trebuie să înceapă cât mai de timpuriu. 

Igiena mediului în care un copil creşte îşi pune amprenta asupra sănătăţii acestuia. Acelaşi copil, străin de 

respectarea legilor naturii, se transformă în tânărul sau adultul care murdăreşte natura în feluri pe care nici ea 

nu le va mai remedia. Aşadar, tinerii trebuie ei înşişi implicaţi în curăţarea naturii şi numai astfel pot înţelege 

cu ce luptă şi cum pot să se cruţe şi pe ei şi pe lumea din jur. Vindecând rănile naturii, pot constata ce rău au 

făcut alţii. 

În concluzie, într-o lume care devine mai ostilă vieţii este  nevoie de o schimbare de perspectivă, iar 

schimbarea trebuie să înceapă cu adolescenţii; şcoala le oferă această posibilitate şi prin activităţile 

extracurriculare, însă este important ca şi familia şi întreaga societate să susţină această trudă.  
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VOLUNTARIATUL – O ALTFEL DE ȘCOALĂ! 

Prof. NEACȘU DANIELA RAMONA 

Liceul Sanitar „Antim Ivireanu”, Râmnicu Vâlcea 

Educația a avut dintotdeauna și are roluri multiple pentru individ și pentru societate. Are implicații 

semnificative în prosperitatea economică a fiecărui individ în parte, a fiecărei comunități, a fiecărei națiuni. 

Tehnologiile și evoluția lor rapidă au modificat mediul de afaceri, procesele de producție și au dus concurența 

de la nivel local la nivel mondial. O forță de muncă bine educată este determinantă în lumea contemporană, 

iar lupta pentru resursele naturale ocupă azi un loc secund, fiind devansată de lupta pentru resurse umane. 

Educația are rol și implicații culturale esențiale. Este principala cale prin care  tradițiile și valorile se transmit 

din generație în generație, prin care acestea se modelează pentru a reflecta evoluțiile culturale și economice și 

se ancorează în realitățile sociale contemporane. Educației are  rol  social, oferind-ui fiecărui individ 

oportunitatea de a acumula cunoștințele și de a-și dezvolta atitudinile și abilitățile necesare pentru a deveni un 

cetățean informat și activ, care contribuie la dezvoltarea comunității sale și a națiunii. Un alt rol fundamental 

al educației se referă la dezvoltarea personală. Fiecare individ trebuie să aibă posibilitatea de a se dezvolta 

potrivit potențialului propriu, astfel încât să poată asigura independența și prosperitatea lui, a familiei și a 

grupurilor din care decide să facă parte. Dezvoltarea personală continuă prin învățare pe tot parcursul vieții 

este esențială în societatea contemporană. 

Procesul de învățământ  este o activitate planificată, sistematică, metodică, intensivă și progresivă, de 

acces la cunoaștere și acțiune, bazată pe selecționarea continuturilor. Este o  formă sistematizată și organizata 

de desfășurare a ansamblului procesual predare- învățare-evaluare, orientată spre formare de competențe. 

Activitatea instructiv-educativă este una complexă, desfășurată în mod sistematic,  organizată de către elevi și 

profesori, care conduce la înzestrarea elevilor cu un sistem de cunoștințe, deprinderi , capacități și competențe 

pe baza cărora ei dobândesc cunoașterea științifică a realității , își formează concepția despre lume, 

convingerile morale, trăsăturile de caracter, precum și aptitudinile de cercetare și creație. 

Voluntariatul poate fi văzut din mai multe unghiuri. 

În România, Legea nr.339 din 17 iulie 2006 dă următoarea definiție:  

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în 

folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea desfașurată 

în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, 

artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, 

social și comunitar și altele asemenea." 

În principal, toate se referă la un singur lucru: oferim fără să aşteptăm ceva în schimb. 

o „Activitate desfășurată în folosul altor persoane sau al societății fără a urmări un câștig material.” (DEX) 

o  „Activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o 

contraprestaţie materială.” (Definiţie adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului, iunie 2002) 

o „Activitatea desfaşurată din proprie iniţiativă, prin care o persoană fizică îşi oferă timpul, talentele şi 

energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta cheltuielile realizate 

în sprijinul proiectului în care este implicată.” (Provobis) 

o „În activitatea de voluntariat, persoana care o întreprinde investeşte în folosul celorlalţi inteligenţa, talentul, 

timpul său, proiectele sale, fără a aştepta însă nimic în schimb. Trebuie să adăugăm imediat la ceea ce am 

spus, ca o caracteristică a acţiunii voluntarului, aceasta nu se măsoară atât prin timpul, implicarea şi 
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bunăvoinţa sa, cât prin aspectul de gratuitate menţinut constant în timp. Există trei termeni care pot sintetiza 

sensul şi activitatea voluntarului: TIMP – A DĂRUI – APROAPELE.” (Prof. Univ. Nunzio Galantino) 

o „Este o componentă fundamentală a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai nobile aspiratii ale omenirii 

– pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele.” (Declaratia Universala cu 

privire la voluntariat) 

Valoarea voluntariatului este identificabilă  pe doua dimensiuni majore: dezvoltarea individuală 

a persoanelor implicate în activități de voluntariat și dezvoltarea comunităților și a societății în 

ansamblu. Contribuția voluntariatului la dezvoltarea individuala este reflectata în dobândirea de 

cunoștințe, competențe și abilități transferabile pe piața muncii, în potențialul voluntariatului ca 

oportunitate de învățare pe tot parcursul vieții, în cultivarea abilităților sociale de tipul încrederii, 

toleranței, stimei de sine, respectului pentru diversitate.  Voluntariatul înseamnă de fapt acumularea unei 

experiențe profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te 

dezvolți și să ajuți. Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului, un al doilea element 

definitoriu fiind comunicarea.Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, investiția în propria 

persoană. Tu te ajuți pe tine, ceea ce este comparabil cu școala vieții. Toate situațiile care pot interveni 

în finalizarea proiectului de voluntariat înseamnă acumularea de experiență profesională și învățarea 

gestionării crizelor de orice fel. Voluntariatul dezvoltă deprinderi necesare supraviețuirii și integrării în 

societate. El este benefic și util pentru că reprezintă o continuare a învățării în școală și n u o suplinire a 

ei, pentru că ne dezvoltă responsabilitatea, gândirea proiectivă, colaborarea în rețea, creativitatea, arta 

punerii întrebărilor și lista poate continua.Prin voluntariat, elevii sunt încurajați să participe activ la 

viața comunității. Aceasta îi ajută să pună în aplicare cele învățate la clasă în viața de zi cu zi. De 

asemenea, le dezvoltă simțul cetățeniei și abilitățile civice și încrederea în sine. Construirea unor relații 

cu adulții din comunitate, alții decât profesorii sau părinții, este un alt element important al dezvoltării 

elevilor. Voluntariatul înseamnă mai mult decât o simplă activitate, este un complex de provocări, trăiri, 

sentimente, greșeli și reușite, planuri și oameni valoroși, locul unde ”eu” devine ”noi”!  

Voluntariatul înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale care să te ajute să 

experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Responsabilitatea este principiul care stă la baza 

voluntariatului, un al doilea element definitoriu fiind comunicarea. Voluntariatul înseamnă mai mult decât 

orice definiție, investiția în propria persoană. Tu te ajuți pe tine, ceea ce este comparabil cu școala vieții. Toate 

situațiile care pot interveni în finalizarea proiectului de voluntariat înseamnă acumularea de experiență 

profesională și învățarea gestionării crizelor de orice fel. 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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se 

întâmplă în jurul nostru. 

Voluntariatul înseamnă: 

➢ implicare activă și afectivă;  

➢ lecție de viață care implică: dorință, dedicare, spirit civic, iubire, respect, seriozitate, 

responsabilitate, asumare; 

➢ activitate ce dezvoltă continuu abilitățile și îmbogățeste experiența în diverse domenii, pe care o faci 

pentru a aduce îmbunatățiri societății în care trăiești. Acesta înseamna atât pasiune și responsabilitate cât 

și dorința de a ajuta și de a face un bine; 
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➢ Promovarea de către cei implicați a unui proces de acțiune centrat pe valori: democraţie, nediscriminare, 

diversitate şi respect pentru valorile celuilalt. 

Voluntariatul contribuie la dezvoltarea abilităților noastre personale și profesionale, ajutându-ne să 

ieșim din zona noastră de confort și să devenim din ce în ce mai buni. Ca voluntar îți dezvolți competențele de 

comunicare, atât în limba romană, cât și în limbile străine, înveți să lucrezi eficient în echipă, să fii responsabil 

și receptiv și să te descurci în situații și condiții noi. 

Privită din perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea 

factorilor principali ai educaţiei: familia, şcoala, societatea. Interdependenţa acestora descrie un exerciţiu de 

sprijin reciproc, în care rolurile de voluntar şi beneficiar sunt pe rȃnd asumate de fiecare dintre ei. 
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VALOAREA VOLUNTARIATULUI - DE CE MERITĂ  

PRACTICAT ŞI SPRIJINIT VOLUNTARIATUL 

Piu Gheorghe Constantin 

Liceul Sanitar “Antim Ivireanu” Rm.Vâlcea 

 

       Implicarea în activități de voluntariat se face cu conștiința clară a valorii pe care această activitate o are 

pentru orice persoana în absenţa oricărui câştig financiar. Cei care sprijină implicarea în activităţi de 

voluntariat fac acest lucru cu conștiința clară a valorii pe care voluntariatul o aduce beneficiarilor sau 

comunității lor. 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.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. Nu puţine sunt discuţiile 

care încep sau se termină cu consolarea că „aşa e la noi în ţară” şi trebuie să acceptăm pur şi simplu, pentru că 

nu ştim cum putem schimba ceva şi, de multe ori, nu ştim că putem schimba şi, mai ales, nu credem că putem 

schimba ceva în jurul nostru. 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.Numeroase documente de politici publice europene scot în evidenţă valoarea de creator de capital 

social pe care voluntariatul o are. In activitatea de voluntariat cunoaştem oameni diverşi, din alte categorii 

sociale decât cele cu care interacţionăm în mod curent, devenim membri ai unor grupuri sociale diferite, care 

nu sunt în mod necesar intersectate, devenind un punct de legătură într-o multitudine de reţele interconectate 

care ne influenţează şi pe care le influenţăm, în cadrul cărora dezvoltăm relaţii bazate pe încredere reciprocă şi 

împreună cu care devenim parte a unei acţiuni colective – activitatea de voluntariat – care duce la atingerea 

unui beneficiu comun, respectiv rezultatul acţiunii de voluntariat pe de o parte, şi valoarea dobândită de 

fiecare dintre cei implicaţi la nivel individual, pe de altă parte. Existenţa şi densitatea capitalului social sunt 

unul dintre factorii de succes în dezvoltarea comunităţilor, iar voluntariatul este un excelent instrument de 

dezvoltare a capitalului social în orice tip de comunitate. 

        O a doua dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. 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 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

346 
 

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. De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac 

cunoştinţă în modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. Fără a dori să impietăm sistemul 

formal de învăţământ, trebuie să recunoaştem că de multe ori îi lipseşte latura practică, aplicată a învăţării, 

latură pe care mulţi tineri aleg să o experimenteze prin implicarea în activităţi de voluntariat.Mulţi sunt 

asistenţii sociali ieşiţi de pe băncile facultăţii fără să fi avut oportunitatea să lucreze direct cu vreun tip de 

beneficiar şi fără să ştie, deci, cu ce fel de beneficiari şi-ar dori sau cu ce fel de beneficiari are cele mai 

potrivite abilităţi să lucreze. Cei care s-au implicat în proiecte de voluntariat cu beneficiari diverşi au avut însă 

posibilitatea să experimenteze direct ce înseamnă lucrul cu copiii cu dizabilităţi sau cu vârstnici singuri, astfel 

încât să ştie ce li potriveşte cel mai bine şi în ce domeniu specific al asistenţei sociale pot deveni foarte buni 

profesonişti.Găsirea unui loc de muncă după absolvirea studiilor este o piatră de încercare pentru fiecare 

proaspăt absolvent din multe puncte de vedere, dar mai ales din perspectiva faptului că majoritatea 

angajatorilor preferă selectarea unor persoane cu oarecare experienţă de lucru. Aici intervine din nou valoarea 

voluntariatului pentru tineri care, implicându-se în activităţi de voluntariat în domeniul pentru care se 

pregătesc, pot dobândi experienţa necesară angajării cu succes la finalizarea studiilor. Tinerii nu au la 

dispoziţie un sistem organizat prin care să urmărească dobândirea experienţei practice necesare în vederea 

angajării, astfel că depinde de fiecare să se documenteze, să se implice şi să îşi aleagă cea mai porvită 

activitate de voluntariat care să îi aducă aportul de experienţă practică ce poate completa în mod fericit 

cunoştinţele teoretice dopbândite în cadrul programelor formale de studiu. Desigur că dobândirea experienţei 

practice este o valoare adăugată pentru voluntar, însă scopul primordial al activităţii de voluntariat trebuie să 

rămână în sfera beneficiului public, discuţia de faţă nereferindu-se la programe de tip internship, traineeship 

etc. care nu sunt programe de voluntariat, chiar dacă sunt realizate de bună voie şi fără o compensaţie 

financiară. 

       Pentru că am ajuns la subiectul experienţei profesionale care poate fi dobândită prin voluntariat, trebuie să 

abordăm aici problema unei forme de recunoaştere a cestei experienţe, promovată pe canale diferite în ultima 

perioadă, şi pe care dorim să o clarificăm aici: includerea activităţii de voluntariat ca experienţă în cartea de 

muncă. Această propunere şi-a făcut loc până la Parlamentul României într-o propunere de modificare a Legii 

voluntariatului iniţiată în 2010, propunere invalidată de reprezentanţii Ministerului Muncii şi neaprobată. Din 

fericire spunem noi şi vă vom explica şi de ce. Includerea experienţei de voluntariat în cartea de muncă 

prezintă două probleme majore care pot fi extrem de dăunătoare voluntaritului pe termen lung. Prima 

problemă este legată de faptul că o astfel de măsură implică apariţia unei compensaţii financiare pentru munca 

de voluntariat, chiar dacă aceasta apare mai târziu şi este legată de existenţa unui contract de muncă. Mai 

exact, un angajat cu 4 ani vechime efectivă în muncă şi 1 an de voluntariat recunoscut ca experienţă în muncă, 

trece în categoria de vechime în muncă de peste 5 ani, care implică trecerea într-o categorie de salarizare 

superioară, antrenând astfel o compensaţia financiară pentru anul de voluntariat luat în considerare ca 

experienţă de muncă. A doua problemă este legată de facilităţile de care beneficiază un salariat în baza 

cotizaţiilor pe care le ptăteşte în baza contractului său de muncă şi care sunt raportate şi la vechimea sa în 

muncă. Astfel, putem ajunge să avem un pensionar care rpimeşte pensia aferentă celor 35 de ani de muncă, 

din care 30 sunt ani de muncă pe baza contractului de muncă şi pentru care a plătiti cotizaţiile aferente şi 5 

sunt ani de vechime în muncă datoraţi recunoaşterii celor 5 ani de voluntariat, perioadă pentru care persoana 

nu a plătit cotizaţii nefiind remunerată pentru această activitate. Pe termen lung şi prin raportare la un număr 

mare de voluntari şi la un număr mare de ani de voluntariat recunoscuţi ca experienţă în muncă, acest sistem 

poate genera destabilizări grave cu consecinţe financiare severe pentru sistemul asigurărilor sociale care 

funcţionează în prezent în România. Valoarea voluntariatului ca experienţă profesională trebuie deci 

recunoscută la nivel de angajator, atât public cât şi privat, în baza unei practici cutumiare care se poate impune 
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pe piaţă în timp şi pe baza unor modele de bună practică în acest sens foarte intens promovate de toţi facotrii 

implicaţi şi nu prin recunoaşterea voluntariatului ca vechime în cartea de muncă. 

         Valoarea voluntariatului este  indiscutabilă, iar recunoaşterea ei justă în societatea românească devine 

doar  o chesiune de timp, mai ales în contextul european extrem de favorabil recunoaşterii valorii 

voluntariatului în Anul European al Voluntariatului 2011 şi după încheierea acestui an. Toţi factorii interesaţi 

de mişcarea de voluntariat din România trebuie să îşi asume responsabilitatea recunoaşterii valorii 

voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de calitate cu precădere în sfera lor de activitate şi competenţă. 

Răspunderea majoră, însă, aparţine organizatorilor activităţii de voluntariat, care au datoria să ofere o 

experienţă de voluntariat de calitate, să coordoneze corect şi eficient implicarea voluntarilor şi să evalueze 

complex impactul activităţilor de voluntariat, pentru a putea aduce argumente clare factorilor de decizie care 

trebuie să susţină dezvoltarea voluntariatului pentru a creşte contribuţia sa la dezvoltarea societăţii noastre. 
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ROLUL VOLUNTARIATULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ A 

TINERILOR 

Marinescu-Monceanu Anca-Georgiana 

Liceul Sanitar “Antim Ivireanu” Rm.Vâlcea 

 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, 

care îşi oferă timpul, talentul şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o 

contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este 

implicată. 

Programele de voluntariat au luat amploare în ultimele decenii atât ca formă de educație nonformală, 

cât și informală.  

Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, 

în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează să 

activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. Deoarece 

abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile următoare, 

dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională cât și pentru 

cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților 

de voluntariat tinerii pot primi recomandări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc la 

o schimbare în ceea ce privește cariera, voluntariatul este o modalitate perfectă de a explora noi domenii. 

Totodată, în spectrul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane care să le ofere suport/ 

consiliere în alegerea carierei. 

Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin aducerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extrovertită sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, 

abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, 

orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități diferite. 

Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe 

lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile 

de conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective 

prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. 

Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, gestionarea 

schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin intermediul 

voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului 

prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

     Ținând cont de cele menționate, pot spune că voluntariatul constituie un context propice de dezvoltare 

personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și diversificarea 

relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean activ. 

În prezent, societatea tinde din ce mai mult să fie formată din tineri care sunt tot mai dornici să facă 

lucrurile să se întâmple. În plus, dacă te învârţi în cercul acesta, nu ai cum să nu vezi o implicare permanentă 
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din partea lor. E inevitabil să nu le observi dorinţele de a schimba cu tot dinadinsul lumea, de a veni cu idei 

îndrăzneţe care să contureze cele mai mari planuri.  

Ne confruntăm cu era în care asistăm la formarea unor tineri din ce în ce mai instruiţi, din ce în ce mai 

informaţi şi pregătiţi să facă faţă provocărilor. Şi când spun instruiţi, mă refer la tineri care au acel ceva, care 

pun roţi oricărei idei, nu se tem să viseze şi să creadă în visurile lor. Sunt înzestraţi cu o experienţă vastă, 

conectaţi cu persoane din aria lor de interes şi tot timpul dedicaţi în munca pe care o depun. Pasiunea şi un spirit 

antreprenor timid sunt câteva elemente după care i-ai recunoaşte uşor. Elementele principale ar fi în primul rând, 

voinţa, iar mai apoi spiritul de implicare. Nu-ţi trebuie nimic mai mult! Ai nevoie să fii tu însuţi.  

Dacă îţi doreşti mai mult de la tine, să faci mai mult decât ce-ţi pune la dispoziţie mediul academic, tot 

ceea ce rămâne să faci este să te implici şi să-ţi pui la bătaie toate calităţile într-un program de voluntariat. Ştiu 

că poate pentru mulţi acest cuvânt sună ca şi cum ai zice „muncă în zadar”, dar aprecierile pentru acest gen de 

activitate depăşesc orice concepţii. E acel ceva care vine de la sine, acel lucru pe care vrei să-l realizezi pentru 

împlinirea ta sufletească. Şi, până nu încerci, nu ai cum să-ţi dai seama care sunt plusurile lui, că de minusuri, 

nu cred că se pune problema. De cele mai multe ori alergi cu gândul departe şi uiţi să te dedici ţie, eşti visător 

şi mai puţin ancorat în realitate, iar idealurile vin pe parcurs şi îşi găsesc locul abia atunci când te formezi 

îndeaproape. Lucrurile sunt cât se poate de simple, doar că e nevoie de o privire mai atentă şi de o judecată 

matură.  

Ce încerc să spun este faptul că, toate acestea vor deveni stabile, din momentul în care îţi doreşti să 

realizezi ceva extra pentru tine, pentru că acel ceva extra te poate ajuta să te formezi. Şi care este cadrul perfect 

al formării unui individ, dacă nu voluntariatul?  

De ce voluntariat? 

 Implicarea într-un program de voluntariat te poate ajuta să te descoperi pe tine, să tinzi către idealuri, să te 

dedici şi să progresezi. Pare că sunt motive luate dintr-o carte de dezvoltare personală, însă te asigur că există 

temeiuri sigure care să demonstreze aceste fapte. Spun din experienţa unui om timid, care, intrat în febra 

voluntariatului a ajuns să iasă din zona de confort şi să încerce să experimenteze.  

Experimentând, ajungi să te construieşti în cel mai frumos mod! Voluntariatul, în toate formele sale trebuie 

să fie „practicat” măcar o dată în viaţă. De ce spun asta? Pentru că experienţa voluntariatului e de departe o 

întâmplare de care îţi vei aminti cu drag mulţi ani de aici înainte. Te bucuri de oportunitatea de a-ţi pune în 

practică propriile proiecte, ai ocazia de a-i sprijini pe cei din jurul tău, interacţionezi cu persoane cu care vei 

putea să dezbaţi teme de interes şi participi la evenimente importante. În plus, îţi creezi relaţii, conexiuni şi asta 

te va ajuta enorm. Pe lângă asta, colecţionezi amintiri, zâmbete şi clipe memorabile. Fiind într-o armonie cu tine 

însuţi, vei vedea lumea cu alţi ochi. Te dezvolţi într-un mediu neconvenţional, alături de oameni energici şi 

creativi. Îţi îmbunătăţeşti aptitudinile, înveţi să analizezi într-un mod critic lucrurile, realitatea capătă alt sens. 

Înveţi, experimentezi şi îţi condimentezi viaţa cotidiană. Ieşi din zona de confort şi îţi prioritizezi activităţi care 

să te sprijine în viitorul tău drum, atât personal, cât şi profesional. Îţi organizezi activităţile şi îţi valorifici timpul. 

Voluntarii ştiu să ţintească acolo unde îşi doresc, iar pentru asta e nevoie de organizare, răbdare şi timp. Acestea 

vor fi elementele-cheie, care ar trebui să-ţi fie literă de lege în viitoarea ta carieră. Voluntariatul poate fi o bază 

solidă pentru viitorul job.  

Ca o concluzie asupra celor spuse, IMPLICAREA e cuvântul cheie.  

Să fii voluntar înseamnă să experimentezi, să creezi, să îndrăzneşti să visezi, să muţi munţii din loc, să te 

dezvolţi şi, în final, să fii împlinit!  

Acum, pot concluziona cu argumente clar definite: un tânăr cu o experienţă de voluntar în spate e 

literalmente mai bogat din punct de vedere al dezvoltării personale şi profesionale.  

La întrebarea ”a fi sau a nu fi... VOLUNTAR?” cred că, de acum înainte cu toţii vom cunoaşte răspunsul. 

 

Bibliografie: 

Asociația VOLUM,2016, Ghid pentru măsurarea efectelor și impactului voluntariatului asupra 

organizației gazdă. 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

350 
 

VOLUNTARIATUL – ACTIVITATE  PENTRU  ASIGURAREA 

UNEI  CONDUITE  CIVICE  CORESPUNZĂTOARE 

Adrian-Nicolae CĂRĂMIDĂ,  

Liceul Sanitar „Antim Ivireanu” 

  

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă 

timpul, talentele si energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta 

cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată.” (definiția Pro Vobis) 

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestație materială.” (Definiție adoptată de Consiliul National al Voluntariatului, 

iunie 2002) 

”Orice acțiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.” (Tracker) 

Acestea sunt câteva definiții ale voluntariatului, dar mai presus de orice definiție voluntariatul este 

atitudinea fiecăruia fată de societate. Vorbind despre atitudini ne gândim desigur la respectul pentru oameni, 

punctualitate, credibilitate, cinste, perseverentă, consecventă, răbdare...tot ceea ce oamenii ar trebui să învețe 

încă de mici – o relație sănătoasă cu oamenii si cu mediul înconjurător. 

Mai bine de 100 de milioane de europeni sunt implicați în activități de voluntariat, trăiesc în 

solidaritate și prin aceasta aduc o contribuție în societate. Un sondaj Euro barometru efectuat în 2006 relevă 

faptul că 3 din 10 europeni pretind a fi activi ca și voluntari și că aproape 80% din respondenți consideră că 

activitățile de voluntariat reprezintă o parte importantă a vieții demografice în Europa.  

Există o arie largă de noțiuni, definiții și tradiții în ceea ce privește voluntariatul. Totuși, ceea ce este 

comun în Europa este că oriunde oamenii se implică împreună în activități pentru a se ajuta reciproc, pentru a 

îi susține pe cei cu nevoi, pentru a conserva mediul înconjurător, pentru a participa în campanii pentru 

drepturile omului, sau pentru a iniția acțiuni menite a asigura fiecăruia o viață decentă – atât societatea în 

ansamblu, cât și fiecare voluntar ies în câștig, iar coeziunea socială este semnificativ întărită. 

Voluntariatul nu este o noțiune nouă românilor așa cum nu este nouă pentru niciun popor, pentru nicio 

colectivitate. Oamenii s-au ajutat mereu între ei, sau au muncit împreună pentru atingerea scopurilor pe care si 

le-au propus, fie că-si strângeau recoltele, își construiau o casă, ridicau o biserică sau o scoală în comunitatea 

lor. Din păcate însă deceniile de totalitarism au marcat felul în care românii percep ideea de muncă voluntară. 

Adesea, în special după Revoluția din 1989, voluntariatul era confundat cu munca patriotică pe care mulți 

dintre români erau obligați să o facă în timpul regimului comunist, si în urma căreia nimeni nu era câștigat 

nici din punct de vedere material nici din punct de vedere spiritual. Iată motivul pentru care primele 

organizații nonguvernamentale care implicau voluntari au fost privite la început cu suspiciune. Românii 

trebuiau să-si descopere identitatea, să-si descopere valorile, să-si prețuiască semenii si să muncească 

împreună pentru construirea a ceea ce se dorește a fi o Românei modernă, tară a Uniunii Europene a secolului 

XXI. 

În România organizațiile nonguvernamentale încep să implice voluntari în activități încă din 1990, o 

mare importantă având organizațiile internaționale (Peace Corps, Voluntary Service Overseas, World Vision, 

Habitat for Humanity) care trimit voluntari în România sau deschid filiale în tara noastră aducând astfel cu ele 

experiența în managementul voluntarilor. În 1997 ia ființă primul centru de voluntariat independent din 

România: Pro Vobis. Anul 2001 va fi declarat anul International al Voluntariatului de către Națiunile Unite, în 

același an se adoptă legea voluntariatului si se lansează pagina de web dedicată voluntariatului 

www.voluntariat.ro si prima revistă dedicată managerilor de voluntari, Voluntariat.ro. În 2002 începe tradiția 

anuală a Săptămânii naționale a Voluntariatului. 

De ce voluntariatul contează? 

Voluntarii reflectă diversitatea societății europene, având implicate persoane de diferite vârste, femei 

și bărbați, angajați și șomeri, oameni cu diferite origini etnice, credințe, cetățeni de toate naționalitățile. 
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Voluntarii sunt implicați într-o mare varietate de activități, cum ar fi furnizarea de activități educative 

și servicii, ajutor reciproc sau auto-ajutor, advocacy, campanii, , acțiune comunitară și pentru mediul 

înconjurător. Voluntariatul este unul dintre modurile în care persoane cu orice tip de abilități și profil, pot 

contribui la schimbări pozitive. 

Voluntariatul este un mod de incluziune și coeziune socială. Contribuie la crearea unei societăți 

coerente, cu legături bazate pe încredere și solidaritate, și prin aceasta, la crearea de capital social. Este o sursă 

puternică de reconciliere și reconstrucție. 

Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluții pentru problemele societății. Voluntarii 

și organizațiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acțiuni inovatoare pentru a identifica, a da voce și a 

răspunde nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută la îmbunătățirea calității și cantității de servicii și 

la dezvoltarea creativă de noi servicii. 

Voluntariatul este un factor economic semnificativ. Sectorul de voluntariat contribuie estimativ cu 5% 

în PIB-ul economiilor naționale și multe dintre organizațiile non profit depind puternic de munca voluntarilor 

pentru a-și susține activitățile. 

Voluntariatul sprijină crearea de parteneriate inovatoare între sectorul profit, autoritățile publice și 

sectorul non profit. Asemenea parteneriate, dublate de natura inițiatică a multor dintre activitățile de 

voluntariat, pot conduce la crearea de noi oportunități de angajare. 

Voluntariatul oferă oportunități de educație formală și non-formală și este, prin urmare un instrument 

esențial în formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoștințe, își exersează abilități și își 

extind rețelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea și îmbunătățirea ofertelor de angajare la 

dezvoltare personală și socială.  

În timp ce unii participă cu interes la acțiunile de voluntariat, alții nu fac voluntariat. Aceasta se 

întâmplă pentru că întâmpină bariere în ceea ce privește activitățile voluntare, cum ar fi lipsa informațiilor, 

constrângeri legate de timp; resurse economice precare și sentimentul că “nu își pot permite” să facă 

voluntariat; o imagine negativă a voluntariatului; discriminare; lipsa unui cadru legal; lipsa protecției 

împotriva riscurilor pe care le implică; vizele și alte bariere pentru cetățeni din afara UE. Voluntariatul este 

oferit gratuit, dar nu este lipsit de costuri – are nevoie și merită sprijin adresat din partea tuturor celor implicați 

– organizații, guvern, sectorul de afaceri și un mediu politic favorabil, inclusiv infrastructuri pentru 

voluntariat. În timp ce UE a acordat din ce în ce mai mare importantă voluntariatului în toate formele sale, de-

a lungul ultimilor ani, România se află încă departe de a avea o strategie la nivel european de a promova, 

recunoaște, facilita și sprijini voluntariatul pentru a acționa la întregul potențial. Ceea ce trebuie să știm este că 

oricine poate să devină voluntar si să aducă o contribuție, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară. 

Important este doar să iți dorești acest lucru! "Faptul că nu poți să faci totul nu e o scuză pentru a nu face 

nimic." (Ashleigh Brilliant).  

Toți avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine; așadar, toți avem ceva de pus în 

folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau orașului în care trăim sau în 

folosul comunității în general. Important este să ne dorim acest lucru și să găsim organizația care sa ne ofere 

oportunitatea de a face acest lucru. Pentru o comunitate mai buna, pentru a fi mai fericiți și mai împliniți. 

Tinerii își pot construi un CV atractiv, testează o posibilă cariera, își fac contacte care le vor fi utile în viitor, 

dar mai presus ajută la crearea unei societăți mai bune în care să trăiască în viitor. Cei de vârsta a treia au 

posibilitatea să-și împărtășească experiența și au satisfacția că sunt încă utili. Pentru copii și adolescenți e 

distractiv să facă lucruri bune împreună cu prietenii, ei își formează astfel deprinderi și abilități adăpostindu-se 

de tentațiile periculoase ca drogurile, tutunul, violenta. Ei au astfel șansa de a deveni adulți responsabili. 

Oricine poate fi voluntar "Pentru că dacă așteptăm 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).  
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CE FAC VOLUNTARII ÎN ROMÂNIA ? 

Ca voluntar, poți sa te implici într-o varietate de proiecte ale unor organizații sau instituții din diferite 

domenii de interes comunitar, ca de exemplu: 

➢ Servicii sociale  

✓ consiliere si informare pe diferite teme;  

✓ vizite de socializare, plimbări în oraș cu copii sau vârstnici instituționalizați; 

✓ activități recreative, ateliere artistice, cluburi pentru petrecerea adecvata a timpului liber de către copii 

sau vârstnici instituționalizați, femei abuzate, copii din mediul rural sau din cartiere sărace;  

✓ acordarea de îngrijiri la domiciliu pentru persoane imobilizate, asistenta la cumpărături, lectura;  

✓ cursuri de calificare/recalificare, ajutor la teme si meditații pentru copii cu diverse probleme, cursuri 

de limbi străine;  

✓ accesibilizarea clădirilor, retrasarea marcajelor, competiții sportive sau educaționale pentru persoane 

cu dizabilități;  

✓ ajutor la cantina sociala sau servicii de cantina mobila în anumite zone;  

✓ consiliere telefonica pentru persoane aflate în situații de risc;  

✓ organizarea de spectacole pentru copii sau vârstnici din centre;  

✓ reabilitarea unor adăposturi, aziluri, centre de zi;  

✓ tabere pentru copii în situații de risc, tabere pentru sinistrați, etc;  

✓ înregistrarea de materiale audio pentru cei cu dizabilități de vedere;  

✓ diverse activități recreativ-educative cu deținuții, în penitenciare;  

✓ punerea în scena de piese de teatru forum;  

✓ campanii stradale de informare și sensibilizarea publicului larg cu privire la diferite probleme sociale, 

prezentări în scoli (drepturile copilului, prevenire SIDA, etc.);  

✓ ateliere lucrative pentru persoane cu dizabilități;  

✓ lecții pentru însușirea unor deprinderi de viată (gătit, scrierea unui CV, gestionarea finanțelor proprii, 

etc.) de către copii instituționalizați;  

✓ colecte, pregătirea și distribuirea unor pachete pentru beneficiarii organizației (de exemplu hrană, 

îmbrăcăminte).  

➢ Educație 

✓ promovarea șanselor copiilor cu abilitați deosebite, evenimente de premiere a copiilor sau persoanelor 

cu realizări deosebite;  

✓ organizarea de activități educative alternative pentru elevii din învățământul de masă – cluburi de 

literatură, astronomie, ecologie, cluburi de dezbateri și oratorie, cunoaștere interculturală, organizarea 

de tabere tematice, etc;  

✓ educație anti-drog/alcool;  

✓ formarea de abilitați de auto-prezentare, leadership, antreprenoriat;  

✓ amenajarea de spatii de joaca sau de petrecere a timpului liber pe lângă școli;  

✓ orientare în carieră;  

✓ lecții de utilizare a computerului (pentru copii cu handicap, copii instituționalizați, ș.a.m.d, pentru 

persoane din mediul rural sau pentru vârstnici);  

✓ organizarea de diverse competiții pe teme școlare, sportive sau extrașcolare.  
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➢ Protecția mediului și a animalelor 

✓ igienizarea unor parcuri, zone de joaca sau de agrement, albii de râuri, peșteri, parcuri naturale și 

sensibilizarea turiștilor;  

✓ acțiuni de plantare de puieți, amenajarea de spatii verzi în orașe, acțiuni de reîmpădurire, reabilitarea 

zonelor afectate de calamitați; 

✓ acțiuni de sterilizare a animalelor comunitare, renovarea unor adăposturi de câini, hrănirea animalelor, 

colecte de hrană; 

✓ promovarea mersului pe bicicleta și a unui stil de viată care menajează natura; 

✓ campanii de promovare a reciclării și colectării selective sau a drepturilor animalelor, prezentări în 

școli, colecte de diferite materiale reciclabile; 

✓ organizarea de evenimente – expoziții de fotografie sau de animale, vizionări de filme pe teme 

ecologice, prezentări publice; 

✓ ateliere de fabricare de diverse obiecte din materiale reciclate, târguri de schimb de obiecte pentru 

reducerea consumarismului. 

➢ Edilitar 

✓ acțiuni de înfrumusețare a orașului, amenajarea de colțuri verzi, plantarea de flori sau distribuirea de 

semințe și răsaduri;  

✓ igienizarea cartierelor, curățarea pereților clădirilor;  

✓ zugrăvirea unor clădiri din oraș, reamenajarea de obiective dezafectate. 

➢ Civism 

✓ strângere de semnături sau trimiterea de petiții către autorități sau alți actori privați în sprijinul unor 

inițiative;  

✓ promovarea principiilor democratice în comunitate și a drepturilor omului;  

✓ asistenta în accesarea legislației și diferitelor facilitați destinate tuturor sau unor categorii speciale de 

cetățeni; 

✓ promovarea filantropiei prin organizarea de târguri caritabile ș.a.m.d; 

✓ promovarea donării de sânge; 

✓ rețele informale de mobilizare în situații de urgentă; 

✓ cursuri de prim ajutor; 

✓ stimularea cetățeniei active prin diferite mijloace; 

✓ observarea alegerilor.  

➢ Cultură & artă 

✓ ghid în diferite muzee, la obiective istorice sau la expoziții tematice;  

✓ documentare în vederea realizării de publicații specifice;  

✓ campanii de promovare a instituției și serviciilor în cadrul comunității;  

✓ ore de dirigenție pe teme legate de specificul instituției; punerea în scena de piese de teatru, 

promovarea valorilor cultural-artistice sau a anumitor domenii artistice; 

✓ promovarea lecturii, colecte de cărți, sesiuni de lectura publică; 

✓ organizarea de evenimente – spectacole artistice, festivaluri de film sau muzica și dans, expoziții, 

tabere de creație, etc.  
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➢ Sănătate  

✓ campanii publice de promovare a sănătății (educație sexuală, alimentație sănătoasă, prevenirea 

fumatului sau a utilizării drogurilor, etc);  

✓ servicii pentru pacienții din spitale – jocuri pentru cei mici, asistență la cumpărături pentru adulții 

imobilizați, lectură pentru cei de la secțiile de dializă, etc;  

✓ testări și controale stradale gratuite; 

✓ servicii de consiliere, organizarea de întâlniri și sesiuni de sprijin reciproc pentru persoane cu condiții 

medicale specifice; 

✓ amenajarea sau reamenajarea unor clinici rurale sau a altor spatii destinate serviciilor medicale; 

✓ organizarea acordării de servicii medicale sau farmaceutice în zone greu accesibile. 

➢ Sport 

✓ promovarea sportului ca parte esențială a unui stil de viața sănătos din punct de vedere fizic și psihic, 

combaterea sedentarismului;  

✓ organizarea de evenimente și întreceri sportive sau de dans, organizarea de maratoane publice;  

✓ amenajarea de spații adecvate pentru activități sportive; 

✓ lecții pentru cei doritori să învețe practicarea diferitelor sporturi. 

➢ Cooperare internațională 

✓ promovarea păcii și drepturilor universale ale omului;  

✓ organizarea de evenimente pentru promovarea interculturalității și toleranței;  

✓ colectarea de fonduri și ajutoare pentru asistență în țări în curs de dezvoltare;  

✓ acordarea de asistență la distanță unor organizații care lucrează în țări în curs de dezvoltare;  

✓ acțiuni de conștientizare și combatere a traficului de ființe umane;  

✓ dezbateri despre efectele globalizării;  

✓ expoziții fotografice, proiecții de filme pentru cunoașterea diferitelor culturi și conștientizarea 

problemelor globale ale omenirii.  

✓ sărbătorirea Zilei Internaționale a Voluntarilor – 5 decembrie, cursuri de instruire pentru voluntari 

și coordonatorii lor, conferințe, consultări, publicații de specialitate, site-uri și bloguri dedicate 

voluntarilor și găsirii unor oportunități de voluntariat, ș.a.m.d.  
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                                IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT 

Prof. înv, primar Aldea Camelia, Șc. Gimnazială Cotești – Godeni, Argeș 

Prof. înv, primar Sipică Simona, Șc. Gimnazială Ghergani, Dâmbovița 

 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă 

neplătită a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. Prin voluntariat investim întâi în propria 

persoană și apoi în ceilalți, respective lumea în mijlocul căreia trăim. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de 

educația pe care le-o oferim copiilor. Este oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de 

voluntariat, adaptat vârstei lor.  

      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. Patru principii 

definitorii stau la baza activității de voluntariat si o deosebesc  de activități similare (precum 

internshipul/practica, etc): 

1. Este o activitate desfășurată în beneficiul comunității / beneficiul public. 

2. Este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câștig financiar, chiar dacă include decontarea 

unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile, etc.). 

3. Este o activitate desfășurata de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul. 

4. Este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizatii sau a unui grup de 

inițativă), spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere. 

         În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

      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. 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), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă educaţia în spiritul voluntariatului 

începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) şi este complementată apoi de demersul educativ 

formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi 

exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul responsabil, capabil de acţiune şi 

schimbare. 

     Această activitate non-profit nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la 

colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup 

pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni 

din domenii variate, să colaborezi și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor 

fără rezerve. Cunoscând în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse, voluntariatul rămâne o 
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activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. În acest context, m-am implicat de ceva vreme în 

acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar, în ideea de a participa împreună cu elevii clasei mele 

la diferite acțiuni . 

     Pentru a încuraja elevii către activitătile de voluntariat, am apelat mai întâi la discuții cu scopul 

conștientizării necesității efectuării acestui tip de activităti și am prezentat  modalități concrete de realizare a 

acestor activități, individual dar și în grupuri organizate. Ei au ajuns la concluzia că pot să se implice în 

activităti de protecție a mediului, pot efectua activități propriu- zise sau de consiliere a altor oameni în vederea 

menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete sănătoase. De Ziua Copilului au vizionat un documentar, 

unde au observat un alt domeniu care necesită implicarea voluntarilor - domeniul social. Era necesară 

activarea sentimentului de empatie fată de semenii noștri și încurajarea lor să se implice în activităti destinate 

ajutorării semenilor aflați în nevoie. Abia apoi am trecut la fapte… 

    Extrem de reușită a fost colaborarea pe care am avut-o de câțiva ani cu o organizație non-

guvernamentală ecologistă- Asociația Let’s Do It, Romania!. Ultima dată, alături de elevii  voluntari ai școlii 

noastre, am participat la Ziua de Curățenie Națională, pe 21.09.2019. Împreună am colectat gunoi de pe strada 

principală,  pe o distanță de 5 km. Activitatea s-a bucurat de succes, deoarece elevii au învățat să colecteze 

selectiv,  în echipă, respectând anumite reguli, dar și noi, cadrele, fiind un model pentru ei. Rezultatele muncii 

acelei zile au fost pe măsura așteptării, iar autoritățile locale au apreciat implicarea noastră, a tuturor. 

      Tot ca urmare a dorinței de stimulare a elevilor pentru activitățile de voluntariat, am participat 

împreună cu un grup de elevi entuziaști din școala noastră, care s-au oferit voluntari pentru a petrece timp 

liber alături de copii din Centrul de Zi pentru Copiii cu Dizabilități .  Întâlnirea a avut loc în condiții normale. 

Cu toate că la început voluntarii au fost emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de 

legătură cu aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu 

ei, în final comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. Elevii noștri au pictat 

ornamente pentru pomul de Crăciun, ornamente confecționate de elevii cu dizabilități în centru.  Astfel, ei au 

avut oportunitatea de a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând 

lucruri noi.  

  Ca o altă exemplificare, menționăm contribuția elevilor la plantarea de stejărei în ”Pădurea 

parașutiștilor” din Ghimpați, cu ocazia zilei Armatei (25  octombrie), activitate care a ajuns deja la a doua 

ediție. Elevii au înțeles cât este de importantă contribuția fiecăruia dintre noi pentru a păstra natura curată și a 

putea respira aer ozonat. 

      Și tot anul trecut, ca în fiecare început de primăvară, am organizat cu elevii noștri activitatea de 

amenajare a parcului școlii, în cadrul unui proiect școlar anual.  Fiind bine organizată, activitatea     s-a 

bucurat de succes, iar elevii au fost mândri de realizările lor, dovedind pricepere și entuziasm. Ei au promis ca 

anul viitor să diversifice paleta de culori a florilor plantate cu drag, aduse din propriile grădini. 

     Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

Valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în școli,  în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat, dacă educăm elevii 

să fie convinși că: 

”Voluntariatul înseamnă bucurie! Bucuria de a fi activ și implicat. Bucuria de a descoperi și a 

construi. Bucuria de a ajuta și a te dezvolta în egală măsură.” Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, 

demonstrezi că ești un om bun, cu spirit civic și participi într-un mod real la 

asigurarea unei lumi mai bune. 
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VOLUNTARIATUL – UN DEZIDERAT TOT MAI ACTUAL 
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Grădinița cu Program Prelungit „Piticot” Craiova 

 

 Auzim tot mai des în zilele noastre că se caută voluntari sau că cineva face voluntariat. A devenit o 

necesitate? E o modă să ai în Curriculum Vitae și mențiunea „voluntar” ? Cu siguranță fără voluntari lumea 

este mai săracă.  

De pildă, imaginați-vă cum ar fi să fii un bătrân lipsit de orice sprijin și cu o sănătate șubredă și să nu ai la 

cine să apelezi pentru a-ți aduce o pâine. Și acum imaginați-vă cum arată o lume în care pentru fiecare bătrân 

fără sprijin sau pentru fiecare persoană cu dizabilitate există câte un tânăr care să îi facă zilnic o vizită pentru 

a-l ajuta. Nu-i așa că fiecare dintre noi s-ar simți mai comod, mai relaxat știind că instituția voluntariatului 

funcționează atât de bine, încât pentru orice problemă societatea are o soluție rapidă, pentru că există voluntari 

care abia așteaptă să-și ofere serviciile și să fie de folos? Și totul fără vreun cost pentru beneficiar. Așa ar 

trebui să arate o societate echilibrată, o societate dezvoltată, o societate educată.  

Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană îsi pune la 

dispoziția celor care au nevoie timpul, abilitățile si energia fără să aștepte o recompensă financiară, dar căreia 

o organizație îi poate deconta cheltuielile legate de realizarea proiectului în care este implicată.  

 Voluntarii, în România, sunt fie afiliați unor organizații nonguvernamentale, fie unor instituții ale 

statului, cum sunt primăriile. Există și o legislație care sprijină și reglementează tipurile de activități de 

voluntariat, care se pot desfășura pe teritoriul țării noastre. 

 Un plus al acestei „mișcări” este faptul că există muți tineri dispuși să se implice din dorința sinceră 

de a schimba în bine lumea din jurul lor. 

Implicarea într-un program de voluntariat poate ajuta orice persoană să se descopere pe sine, să tindă spre noi 

idealuri, să se dedice și să progreseze. 

 Voluntariatul, în toate formele sale trebuie să fie „practicat” măcar o dată în viaţă. De ce spun asta? 

Pentru că experienţa voluntariatului e de departe o întâmplare de care îţi vei aminti cu drag mulţi ani de aici 

înainte. Te bucuri de șansa de a îți pune în practică propriile proiecte, ai ocazia de a-i sprijini pe cei din jurul 

tău, interacționezi cu personae cu care vei putea să dezbați teme de interes și să participi la evenimente 

importante. În plus, îți creezi relații, conexiuni și asta te va ajuta enorm. Pe lângă asta, colecționezi amintiri, 

zâmbete și clipe de neuitat. Fiind în armonie cu tine însuți și cu cei din jur vei vedea lume acu alți ochi. Sau, o 

experiență ca voluntar poate să te ajute să realizezi cât de binecuvântat ești cu ceea ce ai și să nu te mai simți 

nemulțumit. Oricum ar fi experiența de voluntar îți schimbă modul de a fi. 

 Un alt beneficiu al voluntariatului este faptul că te învață să fii organizat. Înveți să-ți valorifici timpul, 

să ai răbdare și te organizezi. Acestea sunt calități care te pot ajuta enorm în carieră. Voluntariatul devine 

astfel o bază solidă pentru un viitor job.  

 Cum privesc angajatorii munca de voluntariat? Majoritatea angajatorilor știu să aprecieze 

voluntariatul. Angajatorii recunosc voluntariatul ca un devotament suplimentar, dăruire și un semnal pentru un 

anumit grad de profesionalism pe care îl poate avea un tânăr, nu neapărat neexperimentat. Ca dovadă a 

experienței de muncă dobândite, este bine ca în CV să fie atașată o scrisoare de recomandare, confirmarea 

voluntariatului sau să se menționeze referințele în care vor fi scrise joburile sau proiectele specifice în care s-a 

obținut experiența și disciplina de lucru. 

  

Cum poți deveni voluntar? 
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Companiile finanțează foarte des proiecte non profit care vizează plasarea sau generarea unui bun 

comun. Pe internet există numeraose posturi pentru tineri cărora li se oferă oportunitatea de a face voluntariat. 

De obicei sunt posturi care vizeză un timp scurt de lucru și se adresează elevilor și studenților. Activitatea de 

voluntariat este muncă pe bază voluntară. Tinerii care se angajează voluntar aleg cel mai adesea zone 

apropiate, oferindu-le posibilitatea de a dobândi noi abilități și de a rezolva o serie de situații care îi pot ajuta 

pe parcursul carierei. De aceea, munca voluntară sau munca făcută benevol este pe bună dreptate considerată 

mai valoroasă decât orice altă taxă. 

Voluntariatul, deși se bazează pe munca fără câștiguri, nu este în niciun caz un tratament al 

obligațiilor de serviciu. Munca de voluntariat implică o serie de obligații care trebuie luate în serios și 

îndeplinite conștiincios. Tot ceea ce se învață sau se dobândeşte cu această ocazie poate fi foarte util și 

aplicabil mai departe pe plan profesional. 

De ce se angajează voluntarii? 

Deși, la prima vedere, pare a fi absolut rezonabil ca o organizație de lucru să decidă pentru angajarea 

persoanelor fără compensare financiară, uneori nu este cea mai bună soluție pentru companie. Să spunem doar 

că o companie își construiește reputația în lumea afacerilor de mai mulți ani și este suficientă greșeala unui 

începător neîndemînatic pentru a distruge o astfel de imagine. Deci, de ce ar vrea cineva să ofere o 

oportunitate unui voluntar „începător"? 

Companiile care angajează voluntari în astfel de afaceri își găsesc o activitate PR bună, deoarece în 

public sunt reprezentați ca organizații de lucru responsabile din punct de vedere social. În anumite țări, această 

atitudine față de șomeri implică chiar și un impozit mai mic. 

Concluzie: voluntariatul aduce o satisfacție personală care se referă la activitățile nobile pe care un voluntar le 

poate oferi comunității sale. Pe de altă parte, importanța voluntariatului se reflectă și în baza voluntară a unei 

companii care dorește și este deschisă ca în afacerile lor să mixeze experiențele îndelungate ale angajaților săi 

cu entuziasmul tinerilor voluntari. 
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Importanța activității de voluntariat în educația elevilor 

SCARLAT ZAMFIRA AURELIA  

Școala Gimnazială “Mircea cel Bătrân”-Pitești 

  

Voluntariatul este activitatea desfasurată din proprie initiativă, prin care o persoană fizică îsi ofera 

timpul, talentele si energia în sprijinul altora, fără o recompensă de natură financiară. Legea nr.339 din 17 

iulie 2006 dă următoarea definiție: "Voluntariatul este activitatea de interes public, desfașurată din proprie 

inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de 

interes public este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția 

drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea."  

Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de activități similare:  

-Este o activitate desfasurată în beneficiul comunității / beneficiul public.  

-Este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câștig financiar, chiar dacă include 

decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectiva (transport, consumabile, etc.).  

-Este o activitate desfasurată de bunavoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul.  

-Este, de regulă, derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de 

ințiativă), spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere.  

În ultimul timp, voluntariatul a cunoscut o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri, dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

              În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

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. 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), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Deci, această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflu care este etimologia 

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 
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acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face 

de bunăvoie, fără constrângere”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim.  

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei. În acest context, m-am implicat în acest tip de activitate ca membru voluntar la 

o gradiniță cu copii cu cerințe speciale, în urma realizării unui parteneriat între școala noastră și această 

instituție, în ideea de a participa împreună cu elevi voluntari. 

Am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat împreună cu un grup de elevi 

entuziaști din clasa mea, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii cu dizabilități de aici. Prima 

întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii au fost reticenți, chiar puțin speriați și 

emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu aceștia prin atitudine, fiind deschiși 

și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final comunicând prin gesturi adecvate și 

cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai 

bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar 

elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în 

același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

O altă activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține de data aceasta domeniului 

cultural. Școala noastră a organizat un spectacol caritabil pe scena Teatrului Alexandru Davila (dans, piese de 

teatru), cu participarea cadrelor didactice. Cu banii proveniți din bilete, s-au cumpărat produse și s-au oferit 

elevilor care provin din familii defavorizate din școală, realizându-le o mare bucurie.  

De asemenea, am implicat elevii mei si în alte activități de voluntariat, desfășurate în școală, de genul 

Târg de Toamnă, Târg de Mărțișoare, la care au realizat produse, pe care ei le-au vândut și apoi au donat 

bănuții copiilor nevoiași. S-a dezvoltat educația antreprenorială, fiind chiar ei vânzători/ cumpărători. 

Reușită a fost și activitatea de curățenie din cartierul nostru, de Ziua Mondială a Curățeniei – Let’s Do 

It, România. Prin această acțiune, copiii au învățat să lucreze în echipă, să fie solidari și să-și asume 

responsabilitatea mediului. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În statele lumii civilizate, voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de 

categorii diverse de oameni și din diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta într-un anumit 

domeniu, de a cunoaște oameni sau chiar de a se distra, în sensul bun al cuvântului.  

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din 

ce în ce mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect și la copiii din școala noastră. Activitățile 

realizate de noi la nivelul școlii i-a ajutat să vadă viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și 

conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare poate începe cu ei. Un aspect important al creării 

de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile 

colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Prin intermediul unor 

dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor copii care nu au 

posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei 
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învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în comunitatea din care provine 

elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

Activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt extrem de interesante la nivelul dezvoltării psihice a 

elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru comunitatea sa, fapt pe 

care îl vede prin realizările sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum simpozioane, serbări, 

concursuri de creaţie literară, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de interculturalitate, 

toleranţă, respect reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. Activităţile literare au şi rolul de coeziune a 

grupului, de a îmbunătăţi relaţiile de comunicare şi interrelaţionare între elevi, respectiv, elevi şi adulţi. 

Acestea se realizează şi în vederea apropierii procesului instructiv-educativ de ,,școala de după școalăˮ, 

înzestrării elevilor cu acele capacități și atitudini care să mărească raportarea creativă la mediul școlar și la 

cerințele sociale. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, 

elevii învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în 

care trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât 

prin memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o 

parte din ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În 

calitate de profesor, am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru 

cei din jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare 

mulțumire schimbarea radicală care s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al 

propriei vieți; cei din jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să 

își facă prieteni și să aibă rezultate mult mai bune la învățătură. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să 

ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: 

„dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să 

pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii 

învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, 

să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru 

formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, 

tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de 

copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 
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PROMOVAREA ACTIVITAȚILOR DE VOLUNTARIAT IN SPORT 

Bidireanu Florin-Valentin 

Scoala Gimnazială ,,Candiano Popescu”, Ploiești 

 

Voluntariatul este o componentă fundamentală a societății civile, de asemenea inspiră nobile aspirații 

ale omenirii - oportunitate pace, libertate, securitate și dreptate pentru toți oamenii. În contextul actual al  

globalizării și a schimbărilor constante, societatea devine din ce în ce mai  interdependentă și mai complexă.  

În 2002, statele membre au recunoscut contribuția semnificativă a activității de voluntariat în sectorul 

sportiv și valoarea sa economică în „Declarația de la Aarhus privind activitățile de voluntariat în sectorul 

sportiv”. Voluntariatul a fost, de asemenea, unul dintre punctele esențiale abordate în Cartea albă a Comisiei 

privind sportul, din 2007, care a revelat că activitățile de voluntariat din sectorul sportiv întăresc coeziunea și 

incluziunea socială, promovează democrația locală și cetățenia și oferă oportunități pentru educația non-

formală15. În mai 2011, Consiliul a identificat voluntariatul în sectorul sportiv ca una dintre temele prioritare 

pentru cooperarea la nivelul UE în rezoluția sa privind un plan de lucru al UE pentru sport. 

Voluntariatul, realizat la nivel individual sau în grup,  este o modalitate prin care: 

• pot fi consolidate și susținute valori ale comunității, ale serviciului și atașamentului strâns față de oamenii 

din jur și nevoile lor 

• responsabilitățile membrilor comunităților, în timp ce învață și se dezvoltă pe parcursul întregii vieți, 

realizându-și potențialul deplin ca om în concordanță cu nevoile societații 

Astfel, prin voluntariat se pot stabili puncte de legătură între diferențele care ne separă, astfel încât 

comunitățile să poată trăi împreună în mod sănătos, puternic, lucrând  împreună pentru identificarea celor mai 

bune soluții la provocările comune, reușind să contureze un destin mai bun. 

Programele de voluntariat se adresează tuturor categoriilor de vârste, sex, profesie, etnie, etc. din 

perspectiva ratelor crescute ale obezității, morbidităţii și sedentarismului și a unei sănătăţi precare şi 

diminuarea capacităţii motrice a populaţiei. Surse de voluntari din sport: 

-Foști sportivi, profesioniști în educație fizică - antrenori, profesori de educație fizică și directori ai liceelor și 

cluburilor cu profil sportiv 

-Studenții care urmează o formare profesională specifică, de exemplu, studenții din educația fizică și sportul 

universitar, dar și în alte domenii de formare 

-Părinții și rudele participanților la programe 

-Persoane active sau pensionate în diverse meserii 

-Cetățeni care par a fi interesați, ca spectatori. 

De-a lungul timpului, importanța utilizării voluntarilor în sectorul sportiv de activitate a crescut mult. 

Un exemplu puternic de necontestat este implicarea unui număr mare de voluntari în organizarea Jocurilor 

Olimpice, fără de care nu ar putea avea loc aceste tipuri de competiții sportive mari. Jocurile Olimpice de vară 

din Los Angeles, în 1984, au folosit 28.742 de voluntari. Au fost necesari 60.000 de voluntari pentru a ajuta la 

Jocurile Olimpice de la Atena în 2004. Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008 au folosit 100.000 de 

voluntari, iar la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, din 2016, s-au înregistrat peste 450.000 de cereri de 

voluntariat.    

Caracterizat la nivel internațional ca o parte esențială a mișcării sportive, voluntariatul în sport în 

România nu are încă strategii bine definite și acțiuni cuprinzătoare la nivel național de promovare, 

 
15Cartea albă privind sportul COM (2007) 391 final din 11.7.2007 
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recunoaștere, facilitare și sprijin pentru atingerea întregului său potențial. Beneficiile dezvoltării voluntariatul 

în sport, în țara noastră, ar putea fi recuperarea soluției, sprijinului și dezvoltării sportului în toate sectoarele și 

nivelurile de activitate. 

Anual, la 5 decembrie, este sărbătorită Ziua internaţională a voluntarilor (International Volunteer Day 

- IVD), reprezentând şansa de a promova voluntariatul, de a încuraja guvernele să sprijine eforturile 

voluntarilor şi de a recunoaşte contribuţiile acestora la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la nivel 

local, naţional şi internaţional și de a crește interesul cetățenilor de a face voluntariat și pentru a spori 

eforturile de consolidare a infrastructurii pentru voluntariat16. Activitatea fizică este implicată în toate fazele 

educației, fiind esențială în demonstrarea schimbărilor de comportament ale ființei umane ca urmare a 

procesului de educație. 

Sectorul sportiv este în măsură să mobilizeze mai mulți voluntari decât orice alt sector. În marea 

majoritate a statelor membre, mișcarea sportivă nu ar exista fără voluntariat. Cu toate acestea, diferențele între 

statele membre sunt foarte mari, unele dintre ele având niveluri foarte scăzute de voluntariat în sectorul 

sportiv17. Statele membre cu un nivel ridicat al voluntariatului în sport tind să aibă o puternică cultură a 

voluntariatului și structuri adecvate, dar și sprijinul autorităților publice18. 
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ROLUL VOLUNTARIATULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

NEGREŢ CARMEN 

                                                                                       ŞCOALA GIMNAZIALĂ BREASTA,jud.DOLJ 

 

 

            Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

            Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, prin care o persoana fizică îşi oferă 

timpul, talentele şi energia în sprijinul altora fără sprijinul altora o recompensă de natură financiară, dar care 

poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată. 

            Patru principii definitorii stau la baza activităţii de voluntariat şi o deosebesc  de activităţi similare 

(precum internshipul/practica, etc). 

1.Este o activitate desfăşurată în beneficiul comunităţii / beneficiul public. 

2.Este o activitate neremunerată sau care nu urmăreşte un câştig financiar, chiar dacă include decontarea 

unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile, etc.). 

3.Este o activitate desfăşurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul. 

4.Este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizaţii sau a unui grup de iniţiativă), 

spre deosebire de acţiunile spontane de binefacere.  

            În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le 

facă bine din punct de vedere sufleteşte şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre de copii 

sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate şi evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi ocaziile 

potrivite pentru a-i implica pe adolescenţi şi a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari. 

            Şi să nu uităm! Cu cât începe mai repede să facă astfel de activităţi de voluntariat, cu atât îşi va creiona 

un traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc pentru viaţa de adult. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). 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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostrum. 

În cadrul proiectului de voluntariat ,,Săptămâna fructelor și legumelor donate” părinții, elevii și 

cadrele didactice de la școala noastră au colaborat și au  susținut bătrâni internaţi la Azilul de bătrâni din 

Craiova. În urma acţiunilor derulate am constatat faptul că, s-a dezvoltat spiritul de apartenență la grup, s-a 

asigurat o mai bună colaborare între elevi-elevi, elevi-cadre didactice, elevi-părinți, cadre didactice-părinți, 

elevii au dobândit mai multă încredere în ei, au lucrat în echipă, au empatizat, timiditatea, teama de a vorbi în 

public au dispărut, au legat prietenii noi. 

Voluntariatul are extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, 

care poate genera dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi. Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă 

și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al 

flexibilității și al alegerii libere. 
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Sime Gabriela-Adriana 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Floare de Colț” Beiuș 

               A fi voluntar este un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi. Învățăm lucruri care ne 

vor ajuta în toate aspectele vieții, lucruri ca munca în echipă sau responsabilitatea dar și compasiunea 

și răbdarea în tot ceea ce facem. 

               Voluntariatul înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit 

domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Responsabilitatea este 

principiul care stă la baza voluntariatului, un al doilea element definitoriu fiind comunicarea. 

Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, investiția în propria persoană. Tu te ajuți pe 

tine, ceea ce este comparabil cu școala vieții. Toate situațiile care pot interveni în finalizarea proiectului 

de voluntariat înseamnă acumularea de experiență profesională și învățarea gestionării crizelor de orice 

fel. 

               Fiecare copil este diferit; acest lucru este exact ceea ce îl face să fie special. Există câteva 

lucruri esenţiale, comune tuturor copiilor: toţi au nevoie de dragoste, de securitate, hrană bună şi 

exerciţiu. Fiecare copil are nevoie să se simtă protejat şi acceptat; are nevoie ca ceilalţi să-l placă. 

Fiecare micuţ simte nevoia să fie călăuzit. Toţi copiii cresc şi se dezvoltă după acelaşi model. Ceea ce 

diferă este ritmul personal al fiecăruia. 

               Pornind de la trebuinţele preşcolarilor am putea încerca o definiţie a meseriei de educatoare: 

dragoste pentru copii; respect faţă de interesele şi capacităţile copiilor; capacitatea de a implica 

preşcolarii, conştient şi activ, în activităţile de învăţare, precum și în alte tipuri de activități educative, 

de responsabilizare socială și de voluntariat; încredere în capacităţile copiilor şi încurajarea lor 

permanentă; disponibilităţi de comunicare; afectivitate; colaborare; plăcerea de a călători în lumea 

basmelor şi a poveştilor; dragoste pentru poezie; plăcerea de a te mişca, de a dansa; capacitatea de a 

respecta libera opţiune a copiilor. 

                Profesionalismul educatoarei se manifestă în alegerea celor mai potrivite căi şi mijloace 

pentru a face accesibilă înţelegerea cunoştinţelor predate, priceperea de a organiza sub diferite forme 

activităţile propuse, capacitatea de a înţelege copilul, de a-l sprijini şi încuraja atunci când este cazul. 

                Pentru a asigura dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, este necesar ca întreaga noastră 

activitate la grupă să cuprindă activități, acțiuni sau elemente care să asigure formarea și dezvoltarea 

la copii a abilităților de interacțiune cu adulții, cu copiii de vârste apropiate, de a accepta și respecta 

diversitatea, formarea comoportamentelor prosociale. 

                Acțiunile desfășurate în cadrul parteneriatelor educaționale încheiate cu anumite instituții, 

cum ar fi: Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliția, Comunitatea locală, Biserica, Căminul 

pentru Persoane Vârstnice Beiuș, conduc la responsabilizarea copiilor și implicarea lor în activitățile 

de voluntariat. 

                Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public 

este activitatea desfășurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor 

omului, medico-sanitare, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social si comunitar, și altele de tipul acesta. 
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                Voluntariatul reprezintă un schimb reciproc avantajos între om și comunitate. Oricine 

dorește poate fi voluntar: copii, tineri, adulți, persoane de vârsta a treia, persoane cu și fără dizabilități, 

persoane de toate rasele și etniile, persoane implicate politic/religios sau nu, persoane cu studii 

postuniversitare și persoane fără studii sau cu studii minime, persoane cu venituri mari, medii sau mici. 

                 Pentru a participa la o activitate de voluntariat trebuie în primul rând să-ți dorești lucrul 

acesta. Ceea ce faci trebuie să vină din inimă și nu 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. 

                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. 

                Voi acorda 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. 
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Voluntariatul ȋn educaṭie 

Pavelescu Maria Romina 

Liceul Teoretic Virgil Ierunca, comuna Ladesti 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală.    

 În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014.       

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. 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), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi 

la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un 

grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber.      

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 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”. Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de 

compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu 

riscul că mă repet, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit.

         

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să închei 

relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am implicat 

de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație incluzivă, în 

urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a participa 

împreună cu elevi voluntari.         

Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat împreună 

cu un grup de elevi entuziaști din școala gimnazială, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii cu 

dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii au fost 

reticenți, chiar puțin speriați și emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu 

aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final 

comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, 

activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu 

dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de 

a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi.   
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O altă activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține de data aceasta domeniului cultural, un 

domeniu total diferit de cel prezentat mai sus, activitate care s-a desfășurat după încheierea unui parteneriat 

între școala în care profesez și Alianța Franceză. La inițiativa acestei organizații, s-a creat, în urmă cu un an, 

un club de limbă franceză pentru copiii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, la care am participat în calitate de 

profesor voluntar împreună cu câteva colege. O dată pe lună, ne întâlneam cu copiii la acest club, unde 

realizam de fiecare dată activități ludice, practice și interesante, astfel că feed-back-ul copiilor era unul pozitiv 

mai tot timpul. Prin acțiunile clubului se încuraja participarea și implicarea tinerilor elevi la tot felul de 

activități ce țineau de cultură.     

Extrem de reușită a fost și colaborarea pe care am avut-o cu o organizație non-guvernamentală ecologistă. 

Personalul acestei instituții s-a prezentat la școala noastră pentru a instrui voluntarii participanți, oferindu-le 

informațiile necesare și trasându-le sarcini precise. În urma unui program dinainte stabilit, unui grup format 

din șapte elevi observatori, coordonați de profesorul voluntar, li s-a dat sarcina de a verifica, prin rotație în 

anumite zile plajele de la Marea Neagră, cu scopul de a monitoriza delfinii eșuați. Activitatea aceasta s-a 

desfășurat de două ori pe lună timp de trei luni. Prin această acțiune copiii au învățat să lucreze în echipă, să 

fie solidari și să-și asume responsabilitatea protejării acestor mamifere.   

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. În concluzie, valoarea 

activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea românească de astăzi și este 

doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Educația prin voluntariat – o prioritate astăzi 

Prof. înv. primar Dobromirescu Elena Daniela, 

Colegiul Tehnic Mătăsari, Gorj 

 

Din ce în ce mai mult, în ultima perioadă, se vorbește despre voluntariat. Ba chiar, și la nivel 

normativ, legea care crează cadrul legal de implementare a voluntariatului în țara noastră, a suferit modificări. 

La nivel de desfășurare, voluntariatul poate fi înțeles, așadar, ca activitate de interes public desfăşurată 

de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de 

regulă într-un cadru organizat, fără a primi o contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile 

realizate în sprijinul proiectului în care este implicată. 

Așa se face că, în ultimile decenii, programele de voluntariat au luat amploare atât ca formă de 

educație nonformală, cât și informală. Iată de ce, în practică, se pot identifica mai multe tipuri de voluntariat 

din perspectiva modului în care este realizat, direct/spontan, ca activități realizate direct de o persoană pentru 

ajutorarea altor persoane și organizațional, ca activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană în 

cadrul unei organizații. Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizații cu scop 

lucrativ sau în cadrul unei organizații fară scop lucrativ sau în cadrul unei organizații de drept public 

(instituție) sau de drept privat (ONG, sindicat) și (c) formal- pe baza unui contract de voluntariat sau informal/ 

fără o relație contractuală explictă între voluntar și organizația gazdă. 

Educaţia este o prioritate în ţara noastră , deci şi educatorul are rol important în triada şcoală, familie, 

societate. În faza actuală educatorul trebuie  să aibă tăria de  a motiva şcolarul şi familia. Să-i motivăm prin 

şcoala utilă;, integrând cuceririle tehnicii şi didacticii în prezent şi în viitorul imediat!  

A avea şi a integra resurse materiale ca: materiale audio-vizuale (aparat foto, retroproiectoare, 

diaproiectoare, tv, camere de luat vederi, videotecă, internet, sală de informatică, sală de expoziţii) presupune 

educatori cu gândire flexibilă, părinţi şi societate cu antrenament în învestirea în copil, politică educaţională 

utilă. Specialiştii în educaţie caută lianţi pentru cuvântul cheie “colaborare”. E trist, neprofesional şi păgubos 

ca pentru a privi materiale moderne existente în şcoală colegul ce deja le are în primire să aştepte să i se 

aprobe “de mai sus”! E păgubos că avem calculatoare în şcoală şi a trecut vacanţa mare, iar dascălii incă nu au  

dexteritatea de a le folosi măcar lunar. 

Educatorul poate învăţa “din mers” dar poate apela şi la a doua sau la a treia specializare. Introducera 

adecvată a noului (tehnologic, pedagogic, psihologic, etc.) va permite devenirea din dirijor în cea de 

moderator sau animator. Şcolarul va urma pe cel ce-i arată cum să gândească să muncească, să trăiască şi 

independent şi în grup. 

Schimbarea de rol este în şcoala românească  integrarea persoanelor cu handicap mediu sau usor în 

învăţământul specializat. Societatea trebuie să  înveţe moduri de comportament faţă de persoanele cu 

handicap.  Citez din Alvin Troffler “Previziuni şi premise” citat “În noua societate care ia naştere, cu toţii  

vom fi membri ai unor grupuri minoritare. Dacă nu recunoaştem acest fapt, la nivel atât personal, cât şi public, 

s-ar putea să ne pomenim prinşi într-un viitor pe care îl vom urî cu toţii.” 

Ţara noastră fiind o ţară democratică voi face câteva consemnări ale rolului educatorului în 

învăţământul obligatoriu. În aceste consideraţii am folosit experienţa de profesoară de matematică, 15 ani, 

apoi cea de învăţător tot aproape 15 ani cu gradul I la specialitatea “Matematică”. Observaţiile profesionale le-

am cules din mediul rural şi de aici din Mătăsari unde ruralul este predominat de aspecte urban-muncitoreşti. 

Educator va fi fiecare adult . Educaţia de bază ar trebuie să se facă în familie şi în  comunitate, având în 
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vedere factorul timp. Acceptul să fie pus pe familie considerând nevoia de afectivitate a copilului. Nu doar la 

şcoală, ci mai ales  în afara ei, părinţii să fie puşi în pas cu  cuceririle vremii. Opinez că în viitorul nu prea 

îndepărtat mamele şi taţii vor avea nevoie de consiliere. Este un mare număr de mame casnice, precum şi 

numărul de taţi care petrec în familie efectiv doar 2/4 ore pe zi! Comun multor părinţi este că ei vor ca traiul 

urmaşilor lor să fie mai buni. Par să sacrifice mult, dar din păcate doar latura materială o consideră cei mai 

mulţi, ori şi copilul este  fiinţa bio-psiho-socială! Mama cu 8/10 clase trecute ca gâsca prin apă va avea 

capacitatea de a-şi îndruma copilului măcar în alegerea unei emisiuni de la tv? Va primi calculatorul PC cu 

detaşare neinteresată sau cu gândul de a prinde şi ea ceva? Va observa ea că, real, copiii de azi nu sunt cum 

era ea copil?  

Din punct de vedere al individului, tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere 

prilejul de a-și forma și consolida misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și 

extinzându-și orizonturile. Astfel, în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de 

beneficii. 

În primul rând, permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a 

menține sau chiar de a dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în 

domeniul în care vizează să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor 

activități de voluntariat. Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai 

importante în deceniile următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu 

experiență profesională cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

Totodată, voluntariatul oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, 

astfel pe baza activităților de voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au 

activat, iar dacă se gândesc la o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul 

este o modalitate perfectă de a explora noi domenii. De asemenea, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot 

întâlni lideri ai comunității, persoane care să le ofere suport/consiliere în alegerea carierei. 

Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin aducerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertită sau introvertită, se pot dezvolta abilitățile de 

comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu 

situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, 

religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și 

personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități 

de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, astfel că putem să fim voluntari și în perioada copilăriei, 

adolescenței dar și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de disponibilitatea 

fiecăruia și de voință. Viitorul și evoluția unei societăți sunt, pe cale de consecință, strâns legate de educația pe 

care le-o oferim copiilor.  

Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile 

de conducere, luarea inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective 

prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. 

Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, gestionarea 

schimbărilor, medierea conflictelor.  
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Iată de ce, putem spune cu ușurință, că voluntariatul constituie un context propice de educație, de 

dezvoltare personală și profesională a copiilor și tinerilor prin, mai ales, schimbarea viziunii față de societate 

și  conștientizarea rolului de cetățean activ, implicat și responsabil. 

Bibliografie: 
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Rolul voluntariatului 
Prof. înv. primar Drăghici Ileana 

Școala Gimnazială “Radu Tudoran“ Brăila 

 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că 

aceasta reprezintă muncă neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective, lumea în mijlocul 

căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi 

poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele 

materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când, de 

exemplu, ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite 

anterior de noi. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). 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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

De ce si cum am putea să convingem elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive: 

✓ Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; 

✓ Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri; 

✓ Își setează obiective mai realiste în viață; 

✓ Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

✓ Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională; 

✓ Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări 

profesionale pe această linie; 

✓ Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

✓ Își formează prieteni noi; 

✓ Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

✓ Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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VOLUNTARIATUL CIVIC 

 

Prof. Popescu Cristina-Monica 

Școala Gimnazială Godinești, județul Gorj 

 

 Oamenii sunt minunați. Natura umană are numeroase aspecte care dezvăluie complexitatea 

proceselor, însușirilor și fenomenelor psihice. 

 Activitatea cotidiană și voluntariatul sunt două laturi care se întregesc reciproc, formând un tot unitar, 

ca împreună, să dea sens și o importanță deosebită progresului general al societății. De aici, înalta prețuire 

care se atribuie voluntarului și muncii sale nobile, din partea societății. 

 Activitatea de voluntariat, la noi în România, este reglementată prin lege. Statul român recunoaşte 

valoarea socială a activităţilor de voluntariat ca expresie a cetăţeniei active, a solidarităţii şi responsabilităţii 

sociale, precum şi valoarea profesională ca expresie a dezvoltării personale, profesionale, interculturale şi 

lingvistice a persoanelor care desfăşoară aceste activităţi. 

De asemenea, statul susţine dezvoltarea mişcării de voluntariat la nivel local, naţional şi internaţional, 

cu respectarea independenţei şi diversităţii acesteia, în scopul îndeplinirii sale artistice şi culturale, sportive şi 

recreative, educaţionale, ştiinţifice, de cercetare, de tineret, de reprezentare, de mediu, de sănătate, sociale, de 

solidaritate, de dezvoltare comunitară, de ajutor umanitar, civic şi filantropic şi altele asemenea.  Totodată, 

statul român sprijină dezvoltarea voluntariatului prin toate instituţiile sale care activează în domenii în care se 

desfăşoară activităţi de voluntariat potrivit legii.  

Din punctul meu de vedere, voluntariatul este una dintre cele mai frumoase provocări pe care le poți 

accepta în viață. Voluntariatul reprezintă pentru mine manifestarea compasiunii, răbdării, grijii nemărginite și 

dragostei adevărate față de cei din jur, față de întreaga societate. A fi voluntar înseamnă a manifesta partea cea 

mai bună a Eul-ui tău, înseamnă a dărui lumină și a fi o unealtă a schimbării în lume. 

Permanent voluntariatul va contribui la dezvoltarea abilităților noastre personale și profesionale, 

ajutându-ne să ieșim din zona noastră de confort și să devenim din ce în ce mai buni. Fiind voluntar îți 

dezvolți inevitabil competențele de comunicare, atât în limba romană, cât și în limbile străine. La fel, înveți să 

lucrezi eficient în echipă, să fii responsabil și receptiv și să te descurci în situații și condiții noi. Prin 

voluntariat înveți să elaborezi diverse documente, să folosești diferite programe, de care până la momentul 

voluntariatului nici nu se știa. Voluntariatul ne va ajuta să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine și să ne 

depășim toate temerile pe care le avem. Voluntariatul ne va ajuta să devenim o oglindire a ceea ce întotdeauna 

am dorit să devenim. 

Un voluntar adevărat trebuie să aibă mai multe aptitudini. Pentru a putea gestiona eventualele 

provocări, voluntarii și organizațiile lor au nevoie de abilități specifice. Toate aceste competențe se reunesc 

într-un model cuprinzător și general acceptat. Acest model de competențe include informații cu privire la ce 

aptitudini sunt necesare pentru a asigura un voluntariat de succes. Există paisprezece abilități identificate  

pregătite ca o listă, ele integrează cele opt  competențe-cheie care descriu profilul de formare al individului 

prin învățarea pe tot parcursul vieții.  

Acestea sunt:  

• REZOLVAREA CONFLICTULUI: Voluntarul este capabil să gestioneze și prevină o situație de 

conflict, fiind o forță de rezoluție și nu un element de tensiuni sporite.  De asemenea, estecapabil să 

recunoască elementele și actorii care au un impact negativ asupra unei situații de conflict și este de 

natură să justifice în mod conștient și rațional poziția lui/ei și decizia de soluționare a conflictului. 

• RESPECT IN COMUNICARE Voluntarul este capabil să dovedescă respect într-un set divers de 

scenarii și de a face apeluri de judecata empatică.  Voluntarul este capabil de a evalua prezența / lipsa 

de empatie într-o situație și este capabil de a transforma o situație non-empatică într-una empatică. 

• COMUNICAREA PASIVASI ACTIVA Voluntarul este capabil să utilizeze activ (scris, vorbit) și 

comunicarea pasivă (citire și ascultare) în sarcina lui. El gestionează diferite sarcini, prin utilizarea 
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simultană de comunicare activă și pasivă. Se are în vedere faptul că comunicarea activă și pasivă se 

referă nu numai la comunicarea verbală, ci și la comunicarea non-verbală, cum ar fi comportamentul 

indivizilor. Adică, avem comunicare activă, care implică vorbirea și de comunicare pasivă care 

implică ascultarea activă și comportamentul indivizilor 

• GÂNDIREA CRITICĂ Voluntarul este capabil gândească în mod clar și rațional, înțelege legătura 

logică între idei. În ceea ce privește abilitățile de gândire critică, voluntarii trebuie să fie în măsură să 

ia măsuri sau să ia decizii care vor duce la soluționarea problemelor cu care se confruntă în activitatea 

lor. EMPATIA SI ALTRUISMUL Voluntarul este capabil să înțeleagă o altă persoană cu durere, 

dificultate sau opoziție și au dorința și motivația de a oferi ajutor. De asemenea, ei trebuie să înțeleagă 

că propriul lor răspuns emoțional poate avea un impact pozitiv sau negativ asupra altora. Empatia este 

abilitatea de a simți psihologic ce ar simți o altă persoană, în cazul în care acestea au fost în aceeași 

situație. În acesta constă încercarea de a înțelege sentimentele și emoțiile, încercând să experimenteze 

într-un mod obiectiv și rațional ceea ce simte o altă persoană. 

• ÎNȚELEGERE INTERCULTURALă  Voluntarul este capabil să comunice în mod eficient și în mod 

corespunzător cu persoane de alte culturi și pentru a înțelege diferențele culturale. 

• COMPETENȚĂ DIGITALă Voluntarul este capabil să utilizeze cu încredere tehnologia informației și 

comunicațiilor în sarcina lor de voluntariat. 

• ADAPTABILITATE Voluntarul este capabil să dobândească rapid noi cunoștințe și abilități noi; de 

exemplu prin observarea altora și prin aplicarea imediată a ceea ce învață în practică. Voluntarul este 

capabil să se adapteze la evoluția cerințelor de mediu și să ia măsuri rapide atunci când este necesar. 

• LUCRUL IN ECHIPA Voluntarul este capabil să recunoască roluri într-un grup, pot alege roluri care 

sunt potrivite pentru ei înșiși și comunică eficient cu ceilalți. Lucrul în echipă poate fi, de asemenea, 

descris ca fiind capacitatea voluntarului de a interacționa cu un grup de oameni și să se angajeze cu ei 

în lucru pe un subiect. 

• EVALUAREA ȘI RECUNOAȘTEREA COMPETENTELOR PROPRII: 

• Voluntarul este capabil să recunoască preferințele proprii, abilitățile și  atitudinile sale. Ei au încredere 

în ei înșiși și-și recunoasc potențialul. Voluntarii  pot recunoaște, de asemenea, limitările lor, 

acționând în conformitate cu această auto-evaluare. 

• GESTIUNEA TIMPULUI Voluntarul este capabil să planifice acțiunile și resursele necesare pentru a 

le pune în aplicare. Acesta poate stabili priorități și calendare. Voluntarii sunt capabili să selecteze și 

să specifice metodele de lucru. Ei trebuie să știe cum să gestioneze timpul disponibil pentru a le fi de 

mare eficiență, stabilirea priorităților, planificarea și organizarea agendele lor, și responsabilitățile ce 

pot fi delegate. Totul ține de auto-gestionare și disciplină. 

• REZOLVARE DE PROBLEME Voluntarul este capabil atât să ofere feedback cât și să accepte. Se 

poate uita la o problemă din perspective diferite. Încearcă să înțeleagă argumentele celeilalte părți, în 

scopul de a fi în măsură să dea argumente contra pentru a atinge obiectivul. Voluntarul trebuie să 

poată face față diferitelor situații problematice, în scopul de a obține un rezultat satisfăcător pentru 

ambele părți în cel mai simplu și cel mai eficient mod posibil. 

• CAPACITATEA SĂ IA INIȚIATIVĂ Voluntarul este capabil de a lucra fără să i se spună ce să facă. 

El poate demonstra atât abilitățile de auto-management cât și capacitate de adaptare și determinare. 

Oamenii care dau dovadă de inițiativă demonstrează că pot gândi pentru ei înșiși și să ia măsuri atunci 

când este necesar. Capacitatea de a lua initiațiva merge împreună cu creativitatea. Cel mai important 

lucru pentru voluntari este de a fi pro-activ și să ia mai multă inițiativă la locul de muncă pentru a face 

lucrurile în mod diferit, folosind abordări inovatoare. 

• ABILITATI DE ORGANIZARE Voluntarul este capabil de auto-gestionare. Aptitudini organizatorice 

puternice sunt demonstrate prin planificarea timpului și a volumului de muncă într-un mod eficient. Ei 

pot afișa, de asemenea, capacitatea de a organiza sarcinile altor persoane. 
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Toate aceste abilități permit actualilor și viitorilor voluntari să desfășoare activități cu impact deosebit de 

important asupra vieții și existenței oamenilor.  

Dacă dorim o schimbare în lume, dar și o lărgire a orizontului personal, nu trebuie să ezităm să devenim 

voluntar. Activitatea de voluntariat reprezintă corabia de salvare a societății și unealta de cioplire a propriului 

eu, oferind, totodată, o doză de distracție, bună-dispoziție și fericire.  

Fiți activi, fiți buni, deveniți voluntari! 

 

Bibliografie: 
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Importanța voluntariatului în educația elevilor 
 

Neciu Ileana 

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede 

  

În statele lumii civilizate, voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de 

categorii diverse de oameni și din diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta într-un anumit 

domeniu, de a cunoaște oameni sau chiar de a se distra, în sensul bun al cuvântului. În România, voluntariatul 

beneficiază de o minimă atenție și de o slabă informare. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din 

ce în ce mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din școala noastră, urmărindu-le 

evoluția și celor care și-au luat deja „ zborul ˮ. Activitățile realizate de noi la nivelul școlii i-a ajutat să vadă 

viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare 

poate începe cu ei. Un aspect important al creării de șanse egale pentru copiii defavorizați îl poate reprezenta 

sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a 

abandona școala. Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activități de voluntariat, elevii ajung să 

cunoască viața grea a altor copii care nu au posibilități financiare sau de alt tip, reușind să empatizeze cu ei. 

Aceste acțiuni duc la sporirea motivației învățării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului 

personal în comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităților, competențelor proprii. 

Activitățile de voluntariat pe care le-am realizat în cadrul școlii noastre i-au vizat pe elevii cu cerințe 

educative speciale, pe cei aflați în pragul abandonului școlar și pe copiii proveniți din familii defavorizate, în 

scopul ameliorării diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni sau foarte buni la învățătură. 

Cercurile de lectură i-au avut ca protagoniști pe acești copii. Concret, m-am gândit că nu numai copilul cu 

cerințe educative speciale are nevoie de ajutor, mai mult de atât, chiar el poate fi de ajutor la rândul 

său.Activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt extrem de interesante la nivelul dezvoltării psihice a 

elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru comunitatea sa, fapt pe 

care îl vede prin realizările sale. Elevii conștientizează, prin manifestări precum simpozioane, serbări, 

concursuri de creație literară, importanța existenței unei mentalități pozitive legate de interculturalitate, 

toleranță, respect reciproc și respect față de cei defavorizați. Activitățile literare au și rolul de coeziune a 

grupului, de a îmbunătăți relațiile de comunicare și inter relaționare între elevi, respectiv, elevi și adulți. 

Acestea se realizează și în vederea apropierii procesului instructiv-educativ de ,,școala de după școală ˮ, 

înzestrării elevilor cu acele capacități și atitudini care să mărească raportarea creativă la mediul școlar și la 

cerințele sociale. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, elevii 

învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care 

trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin 

memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din 

ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În calitate 

de profesor, am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei din 

jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare mulțumire 

schimbarea radicală care s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al propriei 

vieți; cei din jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă 

prieteni și să aibă rezultate mult mai bune la învățătură. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să ne 

învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă 

vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim 

din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii învață să 
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trăiască în relație de ajutorare față de persoanele defavorizate, să-și dezvolte stări afective pozitive, să 

cunoască aspecte ale vieții unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru formal 

la activități de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenență. Mai mult decât atât, tinerii se 

simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii 

defavorizați la activități literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 

Bibliografie ׃ 
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Voluntariatul 

Prof. înv. primar: ȘENDROIU MARIA-MĂDĂLINA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PEȘTIȘANI,GORJ 

 

A fi voluntar este un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi. Învățăm lucruri care ne vor ajuta 

în toate aspectele vieții, lucruri ca munca în echipă sau responsabilitatea dar și compasiunea și răbdarea în tot 

ceea ce facem.Voluntariatul înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu 

care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți.  

  Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului, un al doilea element definitoriu fiind  

comunicarea. 

          Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, investiția în propria persoană. Tu te ajuți pe tine, 

ceea ce este comparabil cu școala vieții. Toate situațiile care pot interveni în finalizarea proiectului de voluntariat 

înseamnă acumularea de experiență profesională și învățarea gestionării crizelor de orice fel. 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, 

care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o 

contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este 

implicată. 

 

Voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

*Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a dezvolta 

abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează să activeze 

sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. Deoarece abilitățile 

de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile următoare, dezvoltarea 

acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională cât și pentru cei care 

urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

*Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, 

orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități diferite. 

Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe 

lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

*Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin aducerea unui aport de valoare 

societății. Fie că este vorba despre o persoană extrovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, abilitățile 

de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

*Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de 

conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective 

prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. 

Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, gestionarea 

schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin intermediul 

voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului 

prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul 
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Activitățile de voluntariat pe care le-am realizat în cadrul școlii noastre i-au vizat pe elevii cu cerințe 

educative speciale, pe cei aflați în pragul abandonului școlar și pe copiii proveniți din familii defavorizate, în 

scopul ameliorării diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni sau foarte buni la învățătură. Cu 

sprijinul unor edituri, cercurile de lectură i-au avut ca protagoniști pe acești copii. Concret, m-am gândit că nu 

numai copilul cu cerințe educative speciale are nevoie de ajutor, mai mult de atât, chiar el poate fi de ajutor la 

rândul său. 

Activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt extrem de interesante la nivelul dezvoltării psihice a 

elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru comunitatea sa, fapt pe care 

îl vede prin realizările sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum simpozioane, serbări, concursuri de 

creaţie literară, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de interculturalitate, toleranţă, respect 

reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. Activităţile literare au şi rolul de coeziune a grupului, de a îmbunătăţi 

relaţiile de comunicare şi interrelaţionare între elevi, respectiv, elevi şi adulţi. Acestea se realizează şi în vederea 

apropierii procesului instructiv-educativ de ,,școala de după școalăˮ, înzestrării elevilor cu acele capacități și 

atitudini care să mărească raportarea creativă la mediul școlar și la cerințele sociale. 

În calitate de cadru didactic,consider că este important să formezi copiilor gustul pentru activități care 

sa le facă bine din punct de vedere sufletește și de pe urma cărora sa beneficieze și alții. Vizitele la centre de 

copii sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate și evenimente organizate la care se pot face donații pot fi ocaziile 

potrivite pentru a-i implica pe adolescenți și a-i obisnui să se acomodeze în rolul de voluntari. 

 

  Cu cat  elevul începe mai repede sa faca astfel de activități de voluntariat, cu atât își va creiona un 

traseu mai clar în viață. Astfel de lucruri îl formeaza ca om și îl pregatesc pentru viața de adult. 

Putem concluziona că posibilităţile de interacţiuni şi exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot 

fi multiple şi variate. Iar dacă aplicăm o abordare pe termen lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem observa 

că, deşi vorbim de voluntariat – acţiune care nu urmăreşte un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o şcoală care 

investeşte voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care îi va garanta 

condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa cum, o societate care este partener voluntar în educaţie, 

va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de muncă în raport cu cerinţele 

şi dezvoltarea socială. 
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Educație pentru voluntariat 

                                                   Vameșu Cristina-Florentina 

                                 Liceul Constantin Brâncoveanu, HorezuJudețul Vâlcea 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, 

dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi  practicată și sprijinită în 

școală. Scopul activităților desfășurate este creșterea gradului de conștientizare asupra importanței 

voluntariatului în procesul de schimbare socială, în procesul de împuternicire și motivare a oamenilor 

de participare activă la dezvoltarea comunității, în procesul de întrajutorare a celor cu oportunități 

reduse – dezvoltând astfel comunități sustenabile, cu valori, ghidate de umanitate.  

În România procentul populației implicate în activități de voluntariat este de 18% – incă 

scăzut, sub media europeană, conform ultimului Eurobarometru realizat în 2011. Deși procentul este 

în creștere constantă, e nevoie de programe naționale pentru informarea și educarea tinerilor și a 

copiilor despre beneficiile implicării lor ca voluntar, dar și educarea lor în a deveni cetățeni 

responsabili în raport cu orașul, comunitatea și țara lor. 

Elevii ar deveni empatici, sociabili, ar putea să fie un exemplu de bune practici pentru ei.Nu 

degeaba se spune că familia și profesorul sunt cele mai bune exemple pentru copii. Așa cum ne 

formăm copiii așa vor fi adulți. Mi-ar plăcea să cred că elevii participă la acțiuni de voluntariat din 

propria inițiativă pentru a-i ajuta pe ceilalți copii de vârsta lor și nu numai. 

Pentru foarte multe companii, voluntariatul este o formă de publicitate a propriilor produse. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile 

sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un 

cadru legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în 

România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

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. 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 
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cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai 

conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, 

înseamnă să te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și 

distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

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”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. A fi voluntar 

înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și 

să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest 

context, m-am implicat din 2013 în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar al 

Mănăstirii Partoș din județul Timiș, în ideea de a ajuta elevii din mediul rural. Niciodată până atunci 

nu văzusem pat făcut din pari ca în preistorie, geamurile aveau saci de plastic în loc de geamuri, 

copii desculți prin noroi și aproape goi. M-au impresionat enorm. A fost prima experiență din anul 

2013. A urmat apoi o excursie plătită de cadrele didactice la care au participat 150 de copii care nu 

văzuseră niciodată o cofetărie. Patronul cofetăriei a impresionat până la lacrimi, nu-i venea să creadă 

cu există copii în 2013 care nu știau ce este o cofetărie. Oamenii ne apropie, ne ajută să îi înțelegem, 

să facem parte din viața lor. Voluntariatul este o metodă de a cunoaște problemele omului sărac, 

bolnav, neputincios. O altă experiență care m-a marcat ca om a fost o doamnă văduvă cu doi copii. 

Aceasta a primit în luna noiembrie un pachet consistent cu alimente. În anul următor aproape de 

Paște a venit să îmi mulțumescă pentru ajutor și mi-a zis că mai are ,, o mână de fidea pentru o 

mâncare”. 

Ca urmare a acestor experiențe dureroase am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am 

participat împreună cu un grup de elevi entuziaști din liceul la care predau de 4 ani , care s-au oferit 

voluntari pentru a-i ajuta pe copiii săraci din comunitate. Prima întâlnire a avut loc în condiții 

normale. Cu toate că la început voluntarii au fost reticenți, chiar puțin speriați și emoționați, în cele 

din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu aceștia prin atitudine, fiind deschiși și 

prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final comunicând prin gesturi 

adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, activitățile s-au 
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desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii  s-au bucurat 

de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe 

semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

O altă activitate de voluntariat în care am fost implicată  a constat în organizarea unei întâlniri 

cu copiii din centre instuționalizate. Voluntarii erau elevi de 17 ani dar mi-au zis că nu ar putea trăi 

fără familia lor. Au conștientizat importanța familiei și i-au apreciat mai mult pe părinți. Prin această 

acțiune copiii au învățat să lucreze în echipă, să fie solidari și responsabili. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Stimularea comportamentului creativ la copiii cu cerinţe educative speciale 
Profesor psihopedagogie specială Janeta Gabriela Mocanu 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.2 Municipiul Ploieşti 

 

Creativitatea pedagogică reprezintă modelul calităţilor necesare cadrului didactic pentru a proiecta şi 

realiza activităţi eficiente prin valorificarea capacităţilor sale de înnoire permanentă a acţiunilor specifice 

angajate la nivelul sistemului şi al procesului de învăţământ. 

Creativitatea face posibilă construirea de produse reale sau pur mintale, reprezentând un progres în 

planul social. Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare reală mai 

presupune şi o motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea nu se obţine cu 

uşurinţă, o altă componentă este voinţa, perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări. 

Rolul şcolii în formarea comportamentului creator este foarte important, deoarece rămâne principalul 

instrument pe care societatea îl foloseşte pentru cultivarea creativităţii la membrii ei tineri, de vârstă şcolară. 

Îmbinarea tot mai strânsă a învăţării cu practica, este o condiție a dezvoltării multilaterale a 

personalității elevilor cu C.E.S. Pentru aceasta, în planul cadru de învățământ al învățământului special sunt 

prevăzute, pe lângă disciplinele de cultură generală și discipline cu un caracter practic. În cadrul activităților 

manuale, copiii execută operații simple, confecționează obiecte și jucării asemănătoare celor cunoscute de ei 

din mediul înconjurător. Această activitate practică face trecerea de la joc la muncă și constituie un prim pas 

în direcția pregătirii copilului pentru integrarea în societate, pentru un viitor loc de muncă. Ca valoare 

educativă, abilitățile manuale se situează pe același plan cu celelalte activități obligatorii organizate în școală. 

Ele contribuie la dezvoltarea multilaterală a copiilor cu obligaţia să se respecte cerințele pedagogice generale 

în organizarea și desfășurarea lor, precizarea clară a scopului didactic, stabilirea corespondenţei între sarcinile 

instructive și cele educative, alegerea conținutului și metodelor corespunzătoare fiecărei parți a activității. Pe 

lângă cerințele generale menționate, abilitățile manuale necesită respectarea unor cerințe specifice rezultate 

din sarcina didactică generală a formării unor deprinderi și priceperi elementare de muncă. Aceste cerințe se 

referă la pregătirea materialului necesar exersării operațiunilor și la alegerea și folosirea celor mai bune 

metode și procedee pentru înțelegerea sarcinii de către elevii cu deficiențe intelectuale. 

 

 
Latura practică a abilităților manuale permite asocierea muncii fizice cu cea intelectuală, ceea ce conduce la 

dezvoltarea atât a însuşirilor fizice ale copiilor, cât și ale celor intelectuale. Însemnătatea abilităților manuale 

în școală consistă în contribuția lor la dezvoltarea psihică, fizică, intelectuală, morală și estetică a elevilor cu 

C.E.S.  
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În timpul reproducerii concrete a unui obiect oarecare din mediu, elevul execută o succesiune de mișcări 

precise, coordonate și organizate. Mișcările se realizează cu ajutorul mâinii. Acționând asupra materialelor în 

cadrul abilităților practice, copilul își exersează simultan analizatorii vizual și cutanat, precum și musculatura 

fină a mâinii. Exercițiile pe care copiii le execută organizat în abilitățile manuale, stimulează activitatea 

analitico-sintetică a scoarței cerebrale, şi măresc funcția ei de reglare a centrilor subcorticali din zona motorie. 

Mâna, care constituie un important analizator tactilo-motric, are o deosebită importanță în dezvoltarea 

copilului, fiindcă dintre toți analizatorii, mâna are cea mai vastă arie corticală de proiecție.  

 

 
 

În cadrul activităților practice toate achiziţiile anterioare se completează și se aprofundează.  De exemplu, în 

procesul de execuție al unui flori, copilul își consolidează cunoștințele privind forma, culoarea și așezarea 

petalelor, a codiței, a frunzei, mărimea și proporția lor.  Lucrând cu diferite materiale: hârtie, carton, lipici, 

materiale din natură și propunându-și să realizeze ceva din ele, după modelul profesorului, copilul are ocazia 

să cunoască însușirile acestora, să le compare și să generalizeze anumite calități ale lor. În mod direct copiii 

constată calitățile de: mărime, formă, culoare, rezistență, elasticitate. Cu ajutorul materialelor ei produc, după 

posibilități, obiecte din mediul înconjurător pe care le-au perceput anterior. 
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Efectul pozitiv al abilităților manuale în procesul de cunoaștere se datorează și faptului că ele oferă copiilor 

posibilitatea de a constata direct cum se pot aplica în practică anumite cunoștințe însușite. Solicitând gândirea, 

imaginația, memoria elevilor cu C.E.S., abilitarea manuală influențează în mod pozitiv activitatea lor 

intelectuală.  

 

 
 

De asemenea, influențează pozitiv dezvoltarea copiilor cu CES sub aspect moral. Deprinderile și priceperile 

de muncă practică însușite în activitățile manuale îl obișnuiesc pe copil cu o activitate utilă, ceea ce contribuie 

în mare măsură la pregătirea lui pentru munca viitoare. Din felul cum se desfășoară abilitățile manuale 

desprindem și importanța lor în educarea simțului ordinii și al curățeniei.  

Materialul din care se realizează tema este prezentat și aranjat într-o anumită ordine, operațiunile de execuție 

se succed de asemenea într-o ordine dinainte stabilită, astfel că după o serie de activități, copilul reușește să-și 

desfășoare întreaga activitate în mod organizat. În cadrul acestor activități el învaţă să lucreze curat, să strângă 

materialul rămas după execuția lucrării, să-și spele mâinile, etc. Abilitățile manuale își aduc contribuția și la 

îmbogățirea vieții afective a copiilor. Ei trăiesc din plin momentul în care pot constata singuri că în urma 

efortului depus au ajuns la rezultatul dorit.  

Fotografiile prezentate conţin lucrări executate în cadrul orelor de abilităţi practice de către elevii clasei a III-a 

de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.2 Municipiul Ploieşti. 
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Voluntariatul – în sens spiritual 

Tabără de evanghelizare – impresii 

       Mathé Emese Imola 

           Liceul Teologic Reformat – Sfântu Gheorghe 

 

   Am participat ca voluntar pentru a patra oară la Săptămâna de evanghelizare, la Sfântu Gheorghe.  

După această săptămână  am fost coordonator şi într-o tabără la Băile Sugaş pentru acei tineri (clasele V-VIII) 

care ne-au ajutat  pe tot parcursul săptămânii anterioare.  

 Această tabără pentru tinerii creştini este organizată în fiecare an, în vacanţa de vară cu scopul de a 

dezvolta comunitatea tinerilor şi de a-i îndrepta spre voluntariat, spre acceptarea unor slujbe în comunitate 

sau în societate. Tabăra a durat o săptămână în luna august şi au participat peste 40 de tineri, adolescenţi.  

 Scopul taberei era ocrotirea şi promovarea intereselor şi drepturilor tinerilor catolici din Protopopiatul 

Braşov-Sf. Gheorghe. Deasemenea s-a pus accent şi pe educaţia spirituală şi intelectuală a tinerilor. Am ţinut 

cont şi de colaborarea cu celelalte biserci şi de ajutarea tinerilor cu o stare materială slabă. Săptâmâna 

întruchipa o armonie perfectă, aceşti tineri s-au înţeles foarte bine, atmosfera era familiară. S-a discutat 

foarte mult despre misiunea individului, despre acceptarea sinelui, despre modele care ar trebui urmate în 

viața de zi cu zi. Misiunea apostolică, răspândirea evangheliei şi acceptarea planului lui Dumnezeu, 

acceptarea sinelui, acceptarea fameiliei, a semenilor, a celor din jur erau pe prim plan.  

Totul se baza pe joc, joacă, cântece, zâmbete, râsete, rugăciuni comune, iar scopul pentru aceşti „cei 

mai mici apostoli” era transpunerea în viaţa de zi cu zi a Bibliei, a evangheliei. 

Chiar in prima zi copiii erau impărţiţi in 4 echipe, fiacare având propria sa eşarfă (mov, roşu, verde, 

portocaliu) iar activitatile se dasfăsurau atat in echipe mici cât şi în comuniune. Ziua începea cu gimnastică, 

urmată de rugăciune comună, micul de jun, urmată de partea spirituală a zilei care dura cam 2 ore. Zilnic 

preotul ne dezvolta un mic verset din biblie cu mici istorisiri, copiii erau foarte atenți și au reţinut aproape 

fiecare istorie. Săptămâna era construită pe diferite motive: sarea, lumina, piatra.  

Copiii când intrau in capela observau decorul care intruchipa  aceste teme, vizualul se îmbina cu spiritualul. 

Elevii făceau notiţe, desene micuţe, conspecte pe parcursul meditaţiilor. (1. Voi sunteti lumina lumii. O cetate 

asezata pe un munte nu poate sa ramana ascunsa. Si oamenii n-aprind lumina ca s-o puna sub obroc, ci o pun 

in sfesnic, si lumineaza tuturor celor din casa. Tot asa sa lumineze si lumina voastra inaintea oamenilor, ca ei 

sa vada faptele voastre bune si sa slaveasca pe Tatal vostru care este in ceruri. 2. Voi sunteti sarea pamantului. 

Dar daca sarea isi pierde gustul, prin ce isi va capata iarasi puterea de a sara? Atunci nu mai este buna la nimic 

decat sa fie lepadata afara si calcata in picioare de oameni. 3. Aşadar, oricine ascultă aceste cuvinte ale mele şi 

le împlineşte, va fi asemenea cu bărbatul înţelept care şi-a construit casa pe stâncă. A căzut ploaia, au venit 

şuvoaiele, au suflat vânturile, au năvălit peste casa aceea, dar ea n-a căzut, pentru că fusese construită pe 

stâncă.  Însă oricine ascultă aceste cuvinte ale mele şi nu le împlineşte, va fi asemenea cu bărbatul necugetat 

care şi-a construit casa pe nisip. A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea şi 

ea s-a prăbuşit. Iar prăbuşirea ei a fost mare.) 

 După aceste meditaţii urmau discuţile în echipe pe baza unor întrebări formulate de preot. Tinerii 

găseau răspunsuri, fiecare aducea exemple din viata personală, din viata familiei etc. După masă programul 

era foarte variat, in fiecare zi făceau altceva. In prima seara era foc de tabără si seară de chitare, tinerii il 
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laudau pe Dumnezeu prin diferite cântece. Erau organizate si activităţi de manufactură, seara de cinema 

urmată de o discuţie pe tema filmului, seara colorată când tinerii individual sau în echipe prezentau mici 

scenete, cântece, raporturi, poezii etc. Intr-o după masă ei s-au întalnit şi cu nişte situaţii din viaţa reală pe care 

trebuiau să le rezolve în echipe.  

Tabăra însemna pregătire morală şi virtuoasă pentru urmarea vieţii lui Hristos. S-a pus accentul şi pe 

dezvoltarea empatiei, pe asumarea responsabilităţii faţă de colegi, de comunitate şi de societate. Reflecţiile, 

sfânta liturghie, jocurile, conversaţiile în echipe, meşteşugurile, întrunirile şi cântările în jurul focului de 

tabără ne-au deschis ochii şi inimile. Ne-am dat seama că în această viaţă mereu trebuie să fim voluntari, să 

face primul pas şi Dumnezeul ne va ajuta. Trebuie să ţinem cont de valorile fundamentale, de empatie, 

solidaritate şi coeziune socială. Trebuie să-i ajutăm pe cei care au nevoie, să-i sprijinim moral, iar dacă e cazul 

şi fizic.  

Acum este timpul să împărtăşim tot ce avem, să dăm ceva înapoi lui Dumnezeu, să ne axăm pe 

prezent. Prinşi în această alergătură continuă, înecat de rutina zilnică  uităm de lucrurile cu adevărat 

importante, uităm cât de puţin ne costă să facem bine. Tabăra ne-a făcut să medităm asupra faptului că 

niciodată nu ne simţim mai împliniţi, decât atunci când putem să ajutăm pe cineva, total dezinteresat.  
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Necesitatea implicării copilului în activitățile de voluntariat de către părinți 

(Studiu de specialitate) 

                                                                                                        Pîrvulescu Ștefania Ana Maria 

                                                                                                       Grădinița Liceului Teologic, Târgu Jiu    

 

          Mediul familial este primul mediu educativ și socializator pe care îl cunoaște copilul și a cărui influență 

îi marchează esențial dezvoltarea ca individ. Astfel, legătura copilului cu familia este extrem de puternică și, 

din multe puncte de vedere, de neînlocuit. 

          Mediul familial influențează în mare măsură, pozitiv sau  negativ, dezvoltarea fizică și  intelectuală a 

copilului, în funcție de caracteristicile sale: familie armonioasă cu nivel cultural ridicat sau dimpotrivă-cu 

dizarmonie în cuplul parental, certuri, divorț, maltratarea copiilor, etc. De regulă, familia se plasează undeva 

între pozitiv și negativ, influențele putând  fi și de un fel și de altul. Copilul este deosebit de receptiv la 

atitudinile, comportamentele, limbajul, relațiile părinților sau  la relațiile dintre părinți și copii. De aceea 

creșterea și educarea copiilor  reprezintă îndatoriri și responsabilități deosebit de importante ale familiei, 

oricare ar fi dificultățile economice sau de altă natură. 

            Mediul educogen familial are influențe deosebit de puternice asupra formării personalității copilului, a 

comportamentului lui, care își mențin  forța educativă uneori toată viața. De aceea, poporul  român  acordă o 

importanță deosebită educației ,,celor 7 ani de acasă’’. 

             După intrarea copiilor la grădiniță sau  școală, funcția educativă a familiei nu încetează, ci ea continuă 

cu aceeași importanță, realizându-se, însă, într-o ipostază nouă, de interacțiune a funcției educative în familie, 

cu funcția educativă a instituțiilor de învățământ. De astfel, funcția socio-educativă nu încetează toată  viața, 

căci și atunci când  au ajuns adulți și și-au întemeiat o familie, părinții îi consideră tot copiii lor și pot, oricând, 

să vină cu un sfat bun pentru ei. 

              Familia trebuie să ofere copilului acel sentiment de siguranță care apare tot mai mult astăzi drept 

condiție fundamentală a dezvoltării și echilibrului său interior. 

               Familia constituie un cadru relativ stabil și coerent în care anxietatea provcată în copil  de 

incapacitatea sa de a face față numeroșilor sttimuli interni și externi ce îl asaltează este redusă considerabil. 

Aceasă acțiune securizantă care, la început, este exercitate mai ales de mamă, permite copilului să se instaleze  

în viața curentă. 

              Temelie a autocontrolului de mai târzia, autoritatea părinților constituie un instrument de socializare 

de primă importanță. 

              Pentru copil, a trăi înseamnă înseamnă a crește, a acumulta experiențe, a se diferenția de ceilalți și a 

deveni el însuși. 

              A accepta copilul, a-l iubi înseamnă și a accepta cacarteristicile lui proprii și mai cu seamă starea lui 

nematură, ignoranța, slăbiciunea, pornirea sa spre zgomot și mișcare, trebuința sa de experiențe  fără număr. 

             A accepta copilul înseamnă a accepta această dorință aprinsă dea a explora și de a face încercări cu 

mâinile lui, a ccepta aceast efort de descoperire și invenție care începe chiar din  leagăn  și nu se termină 

niciodată; înseamnă a accepta și riscurile pe care și le asumă copilul în setea lui de aventură! Pe alt plan, 

înseamnăa accepta setea lui neinstovită de a aîntelege și nenumăratele lui  
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întrebări prin care se exprimă această trebuință și deci a-i da răspunsurile pe care el le așteaptă, nu glume sau 

refuzuri care aduc pe copil în lumea lui de nonvaloare și igonoranță… și  lămurire întemeiate  pe un efort 

continuu de inițiere pentru  viața  reală care să țină seama de  posibilităților asimilare. 

           Sentimentul  lui de siguranță cere într-adevăr  ca el să-și facă o imagine cat mai corectă despre lumea în 

care trăiește, pentru a învăța să facă treptat față exigențelor ei. 

             Sentimentul de siguranță este dat de libertatea acordată acestuia. Veșnic însoțit,condus, ținut sub 

control, copleșit de interdicții, directive, sfaturi sau  ăndemnuri, copilul nu se mai simte acceptat în realitatea 

lui individuală decât atunci când nu are sprijinul autorității părintești. 

          Locul în care copilul invață să fie iubit și să iubească, cu mult înainte ca el să fie in stare să facă o 

asemenea distincție, este deci cadrul familial. Aici este cadrul în care copilul își va putea investi toate  

resursele emoționale și va învăța treptat  să le controleze, făcând  încetul cu încetul experiența întregii game a 

sentimentelor. 

           Fiindcă este u n mediu  mai ales afectiv, familia constituie o adevărată școală a sentimentelor: în acest 

fel familia modelează personalitatea în dinamismele sale fundamentale. 

  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Cosmovici A., Iacob L.-Psihologie școlară, edit. Polirom, Iasi 1999. 

2. Revista Psihologica nr. 6/1993, Edit. Știința și Tehnică 

3. Baran-Pescaru  Adina-Prteneriat în educație, edit. Aramis 2004. 

 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

393 
 

Creativitatea  preșcolarului în activitățile de volunatriat 

(Studiu de specialitate) 

                                                                                                         Drăgotoiu Anca-Luminița 

                                                                                                         Liceul Tehnologic Tismana 

 

     Adesea ne gândim cum putem dezvolta ceea ce este mai bun în copiii noștri. Preșcolaritatea este apreciată 

tot mai mult ca vârstă ce cuprinde cea mai importantă experiență educațională din viața unei persoane. Pe 

parcursul ei înregistrăm ritmurile cele mai pregnante în dezvoltarea individualității umane și unele din cele 

mai semnificative achiziții   cu ecouri evidențe pentru etapele ulterioare ale dezvoltării sale. 

      De aceea, nu putem face abstracție de una din dimensiunile esențiale pentru în treaga dezvoltare și 

afirmare a presonalității-creativitatea. 

       Din această perspectivă, subliniem ca profilul psihologic al vârstei preșcolarității curpinde multiple 

premise favorizante pentru cultivarea și stimularea potențialului creativ. Avem în vedere 

dinamismul,impetuozitatea și expresivitatea proprii acestei vârste, acel freamăt permanent sau acea vibrație și 

efervescență lăuntrică ce conferă copiilor note specifice de dinamism creativ, disponibilități de exteriorizare 

spontană și autoexpresie însuflețită, analoage oricărui elan creator. 

       Stimularea creativității este un demers socio-educațional complex, ce cuprinde simultan fenomenele de 

activizare antrenare,cultivare și dezvoltare prin actualizarea virtualităților creative, pentru accederea lor de la 

posibil la real, prin afirmarea efectivă. 

         Receptivitatea și curiozitatea copilului, bogăția imaginației, tendința sa spontană către nou, pasiunea  

pentru fabulație, dorința lui de a  realiza ceva constructiv creativ pot fi alimentate și împlinite, efectiv pot fi 

puse adecvat în valoare prin solicitări și antrenamente corespunzătoare care astfel pot oferi multiple elemente 

pozitive în stimularea și cultivarea potențialului creativ propriu vârstei preșcolare. 

        În același sens, atmonsfera sau climatul psihosocial în care își desfășoară activitatea copilul constituie 

aspectul hotărâtor. Rolul unui climat caracterizat prin deschidere și stil relaxat de creație, prin asigurarea 

libertății de afirmare și expresie independentă, prin recunoașterea și aprecierea pozitivă ca și prin încurajarea 

și promovarea efortului creativ pot participa în mod decisiv la dezvoltarea creativității copiilor. 

         Atmonsfera stimulativă pentru creativitate preupune și o activizare specifică a copiilor prin angajarea lor 

în efortul de prelucrare și reorganizare a datelor și generarea a unor sisteme sau configurații noi prin 

asigurarea unui dinamism intelectual și afectiv opus oricăror tendințe spre inerție și platitudine. 

        Dezvoltarea capacității de acțiune, îmbogățirea experienței senzoriale ca și evoluția întregului plan al 

cunoașterii pot oferi elemente care să concure la acea expansiune subiectivă specifică și la acea independență 

acțională pe care o presupune potențialul creativ al copiilor. Însăși îmbogățirea repertoriului de experiențe și 

evenimente cu care se confruntă copilul poate conferi noi premise pentru cultivarea unor elemnete de 

creativitate sau a unor componente ale potențialului creativ. 

Pentru a asigura autoexpresia creatoare a individualității copilului, importantă este și adaptarea constructivă la 

natura copilului prin asigurarea în fapt a posibilităților de desfășurare liberă a copilăriei lor, de a realiza în 

toată polentitudinea condițiile copilăriei, satisfacerea intereselor lor și exercitarea funcțiilor proprii vârstei lor. 

      Toate acțiunile de stimulare a creativității urmăresc să determine productivitatea capacităților umane.  

Ridicarea potențialului creativ al copiilor începe de la munca creatoare a cadrului didactic. Este adevărat că 

stimuarea creativității, a originalității și a gândirii critice presupune o serie de riscuri pe care educatoarea 

trebuie să și le asume, conștientă fiind că rezultatul final merită un asemenea preț. 

      A.S. Macarenco aprecia înalt capacitatea pedagogului de a visa împreună cu copiii, de a-i pasiona prin 

visul s-au, a-i ajuta să vadă bucuria de mâine. 
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Educație înainte de toate 

Bilici Mariana 

Școala Gimnaziala nr.4 Poienile de Sub Munte 

 

 În urmă cu un an, demararea unui astfel de proiect educațional, ar fi fost privită cu șcepticism și probabil 

s-ar fi sugerat redirecționarea eforturilor spre un altfel de proiect. Totuși pe fondul noilor probleme mondiale, 

ceea ce părea a fi o aberație, pentru unii copii s-a dovedit a fi o necesitate. 

 Proiectul „Educație înainte de toate”  a început să prindă contur în a doua săptămână după suspendarea 

cursurilor fizice din școlile din România. A fost momentul în care educația depășea starea tradițională și 

împreună descopeream noi abordări. Totuși trecerea din mediul fizic la mediul online, s-a dovedit a fi mai 

problematică decâ se presupunea. Se preconiza că toți elevii au în familie cel puțin un dispozitiv ce ar putea fi 

folosit în scopul educației. Dar au apărut anumite probleme ce nu au reușit a fi anticipate și nici depășite prea 

simplu. Una dintre acestea fiind existența în familii a mai mulți elevi, care erau așteptați să intre la ore în mediul 

virtual. Se întămpla ca de multe ori, cursurile, să fie progrmate în același interval orar pentru mai mulți copii, 

dintr-o familie. Semnalul era deseori o problemă, care variază în funcție de zonă și chiar dispozitivele folosite, 

din cauza cărora mesajul ajungea la elevi alterat sau chiar deloc. Când aceste variabile se adună, preșcolarul 

rămâne ultimul în șirul de participare la activitățile din mediun online. Nu sugerez aici că interesul pentru 

educația preșcolarilor este scazut în familile din zonă, ceea ce încerc să subliniez este faptul că sub presiunea 

evenimentelor elevii rămâneau deseori neconectați. 

 Astfel a luat naștere un proiect ce se arăta a fi dificil de implementat. Au fost implicate toate 

educatoarele, care printr-un exercițiu de Brainstorming au propus idei care mai de care mai inovative și mai 

utile pentru a duce educația tuturor preșcolarilor. Am realizat că avem nevoie de ajutor, iar ajutorul trebuie găsit 

în interiorul comunității, cât mai apoape de preșcolarii vizați. Așa a luat naștere proiectul de voluntariat, care 

urma să fie aplicat în mai multe etape. 

În prima etapă a proiectului au fost desemnate obiectivele: 

− Asigurarea accesului la materiale educaționale pentru întregul colectiv al grupelor din cadrul unității; 

− Furnizarea prin intermediul voluntarilor a tehnicilor și metodelor de realizare a sarcinilor de lucru; 

− Realizarea unui minim contact între preșcolari și educatoarea grupei. 

 Următoarea etapă s-a concretizat prin construirea sarcinilor de lucru, cât mai simple pentru a putea fi 

realizate de preșcolari cu implicare minimă din partea adultului. S-a hotărăt ca fiecare baterie de activități trimisă 

preșcolarilor să fie însoțită de un material video realizat de educatoarea grupei, prin care să le transmită o fărămă 

din aproierea din grupă, căt și să prezinte materialele din pachet. Aceste filmulete erau redate pe dispozitivele 

voluntarilor, dacă nu exista posibilitatea de a transferate pe un dispozitiv din casă. Acest mic criteriu din cadrul 

întregului proiect s-a dovedit a fi ce mai importantă. Copiii au rămas impresionați de faptul că educatoarea a 

ajuns la ei și vorbește cu ei.  Dacă în primele săptămâni educatoarele trimiteau un mesaj pentru toți preșcolarii, 

în timp am evoluat și înțeles importanța acestei înregistrări, astfel incât, se faceau mesaje personalizate pentru 

fiecare preșcolar în parte. Se păstra chintesența mesajului pentru fiecare preșcoalar, dar erau introduse mici 

detalii specifice personalității preșcolarului câruia îi era transmis mesajul (numele, pasiuni ale preșcolarului în 

cauză, observații).  

 Cea mai dificilă etapă din cadrul proiectului s-a dovedit a fi recrutarea voluntarilor. S-a ținut cont de 

anumite aspecte în selectarea voluntarilor, care au fost dotați cu materialele necesare transportării în siguranță 

a pachetelor educative. Totuși pe cât de sensibilă se arăta a fi această etapă, s-a dovedit a fi primită cu entuziasm 

de multe persoane. Până la urmă am recurs ca voluntarii să fie elevi din clase superioare, care locuiau cât mai 

aproape de preșcolarii vizați sau chiar familiile acestora.  

Instruirea voluntarilor s-a realizat online, acesta era și unul dintre criteriile de selecție, posibilitatea de a se 

conecta la internet. Acești eroi ai educației, cum au primit numele în cadrul proiectului, au fost echipați cu 

măști, mânuși și dezifectant, primite la fiecare pachet. Srcinile de lucru erau constuite de fiecare educatoare, 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

396 
 

care le ambala în pungi, având grija să respecte recomandările privind limitarea răspăndirii virusului. Se lucra 

cu mănuși, suprafețele erau dezinfectate, iar pachetele sigilate pentru a fi deschise doar la destinație. Fiecare 

educatoare s-a ocupat de furnizarea materialelor pentru grupa lor. Sarcinilede lucru ajungeau la voluntari prin 

poștă, curier, sau erau luate direct de la școală de câtre voluntari și duse preșcolarilor. Livrarea efectivă a 

pachetelor se realiza în cele mai sigure condiții fiecărui preșcolar, împreună cu mesajul video transmis de 

educatoare. 

 Prin acest proiect s-a reușit implicarea elevilor din diferite cicluri de școlarizare, care au avut ocazia de 

a se implica în nevoile comunității. Evaluarea procesului, s-a realizat în ultimele 3 săptămâni de școală, moment 

în care a fost vizibilă dedicarea cu care au dus la bun final proiectul de voluntariat. Voluntarii s-au demonstrat 

a fi foarte eficienți și devotați cauzei, astfel încât rezultatele s-au înregistrat a fi pozitive sub toate aspectele. 

Proiectul a fost bine primit atăt de elevii cât și de părinții acestora care s-au declarat uimiți și mulțumiți de toate 

activitățile demarate. Demersul, așa cum este specificat în descriere, nu a fost dar unul de transportare a 

materialelor de la educatoare la copii, acesta a depășit cele trei dimensiuni ale educației, tocmai prin 

uniformizarea acestora. Voluntari  reușind să împletească educația formală cu educația informală și non-

formală, ei duceau educația formală pentu a fi realizată într-un mediu informal și non-formal. Acesta a fost 

principalul aspect privit cu șcepticism, pentru anumiți parteneri era dificil de perceput modul în care activitățile 

construite de educatoare vor fi realizate  de copii, fără implicarea fizică a coordonatorului. Ținând cont de acest 

lucru, activitățile au fost construite pe baza deprinderilor, cunoștințelor și priceperilor dobândite până în 

momentrul suspendării cursurilor fizice. S-a mers în principal pe exersare și consolidare. 

 Coordonatorii implicați în proiect au dat dovadă de multă implicare dar și de inventivitate. Nu au fost 

căutați sponsori, tocmai pentru că proiectul a fost implementat pe repede înainte astfel încăt, baza financiară a 

fost asigurată în principal de fiecare educatoare, dar și de conducerea unității școlare.  Împreună au asamblat 

chiturile pentru voluntari, iar pachetele pentru fiecare copil au diferit în funcție de necesitatea și tema demarată 

săptămânal în fiecare grupă.  

 Anul școlar 2019-2020 a fost unul al provocărilor, un an de testare și depășire a limitelor, un an ce ne 

ajută să realizăm cât de fragilă este situația educației, și asta nu doar în România. În același context învățăm că 

deși apar obstacole, forța umană de a ajuta, de a se împlica în susținerea societății, depășeșete orice inamic fie 

el vizibil ori invizibil. Privim prin acest spectrum spre viitor și vedem că speranța nu moare, atâta timp căt de 

la cel mai mic la cel mai mare colaborăm pentru susținerea educației. 
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Valoarea voluntariatului - de ce merită practicat şi sprijinit voluntariatul  

                                                                                 Deleanu Eugen 

 Scoala Gimnaziala Nr.7 Buzau 

 

     Cei care se implică în activităţi de voluntariat fac acest lucru cu conştiinţa clară a valorii pe care această 

activitate o are pentru ei, ca persoane, în absenţa oricărui câştig financiar. Cei care sprijină implicarea în 

activităţi de voluntariat fac acest lucru cu conştiinţa clară a valorii pe care voluntariatul o aduce beneficiarilor 

sau comunităţii lor. Dar  în ce constă, concret, această valoare a voluntariatului? 

     O să vorbim mai întâi despre valoarea socială a voluntariatului. 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. 

      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. 

      Nu puţine sunt discuţiile care încep sau se termină cu consolarea că „aşa e la noi în ţară” şi trebuie să 

acceptăm pur şi simplu, pentru că nu ştim cum putem schimba ceva şi, de multe ori, nu ştim că putem schimba 

şi, mai ales, nu credem că putem schimba ceva în jurul nostru. 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. 

Numeroase documente de politici publice europene scot în evidenţă valoarea de creator de capital 

social pe care voluntariatul o are. Capitalul social este reprezentat de „reţele, norme şi încredere socială care 

facilitează coordonarea şi cooperarea pentru atingerea unui beneficiu comun.” (Putnam 1995: 67) Ce 

înseamnă acest lucru de fapt? Înseamnă că în activitatea de voluntariat cunoaştem oameni diverşi, din alte 

categorii sociale decât cele cu care interacţionăm în mod curent, devenim membri ai unor grupuri sociale 

diferite, care nu sunt în mod necesar intersectate, devenind un punct de legătură într-o multitudine de reţele 

interconectate care ne influenţează şi pe care le influenţăm, în cadrul cărora dezvoltăm relaţii bazate pe 

încredere reciprocă şi împreună cu care devenim parte a unei acţiuni colective – activitatea de voluntariat – 

care duce la atingerea unui beneficiu comun, respectiv rezultatul acţiunii de voluntariat pe de o parte, şi 

valoarea dobândită de fiecare dintre cei implicaţi la nivel individual, pe de altă parte. Existenţa şi densitatea 
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capitalului social sunt unul dintre factorii de succes în dezvoltarea comunităţilor, iar voluntariatul este un 

excelent instrument de dezvoltare a capitalului social în orice tip de comunitate. 

       O a doua dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. 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. De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac 

cunoştinţă în modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. Fără a dori să impietăm sistemul 

formal de învăţământ, trebuie să recunoaştem că de multe ori îi lipseşte latura practică, aplicată a învăţării, 

latură pe care mulţi tineri aleg să o experimenteze prin implicarea în activităţi de voluntariat.  

       Mulţi sunt asistenţii sociali ieşiţi de pe băncile facultăţii fără să fi avut oportunitatea să lucreze direct cu 

vreun tip de beneficiar şi fără să ştie, deci, cu ce fel de beneficiari şi-ar dori sau cu ce fel de beneficiari are 

cele mai potrivite abilităţi să lucreze. Cei care s-au implicat în proiecte de voluntariat cu beneficiari diverşi au 

avut însă posibilitatea să experimenteze direct ce înseamnă lucrul cu copiii cu dizabilităţi sau cu vârstnici 

singuri, astfel încât să ştie ce li potriveşte cel mai bine şi în ce domeniu specific al asistenţei sociale. 

       Găsirea unui loc de muncă după absolvirea studiilor este o piatră de încercare pentru fiecare proaspăt 

absolvent din multe puncte de vedere, dar mai ales din perspectiva faptului că majoritatea angajatorilor preferă 

selectarea unor persoane cu oarecare experienţă de lucru. Aici intervine din nou valoarea voluntariatului 

pentru tineri care, implicându-se în activităţi de voluntariat în domeniul pentru care se pregătesc, pot dobândi 

experienţa necesară angajării cu succes la finalizarea studiilor. Tinerii nu au la dispoziţie un sistem organizat 

prin care să urmărească dobândirea experienţei practice necesare în vederea angajării, astfel că depinde de 

fiecare să se documenteze, să se implice şi să îşi aleagă cea mai porvită activitate de voluntariat care să îi 

aducă aportul de experienţă practică ce poate completa în mod fericit cunoştinţele teoretice dopbândite în 

cadrul programelor formale de studiu. Desigur că dobândirea experienţei practice este o valoare adăugată 

pentru voluntar, însă scopul primordial al activităţii de voluntariat trebuie să rămână în sfera beneficiului 

public, discuţia de faţă nereferindu-se la programe de tip internship, traineeship etc. care nu sunt programe de 

voluntariat, chiar dacă sunt realizate de bună voie şi fără o compensaţie financiară. 

         Pentru că am ajuns la subiectul experienţei profesionale care poate fi dobândită prin voluntariat, trebuie 

să abordăm aici problema unei forme de recunoaştere a cestei experienţe, promovată pe canale diferite în 

ultima perioadă, şi pe care dorim să o clarificăm aici: includerea activităţii de voluntariat ca experienţă în 

cartea de muncă. Această propunere şi-a făcut loc până la Parlamentul României într-o propunere de 

modificare a Legii voluntariatului iniţiată în 2010, propunere invalidată de reprezentanţii Ministerului Muncii 

şi neaprobată. Din fericire spunem noi şi vă vom explica şi de ce. Includerea experienţei de voluntariat în 

cartea de muncă prezintă două probleme majore care pot fi extrem de dăunătoare voluntaritului pe termen 

lung. Prima problemă este legată de faptul că o astfel de măsură implică apariţia unei compensaţii financiare 

pentru munca de voluntariat, chiar dacă aceasta apare mai târziu şi este legată de existenţa unui contract de 

muncă. Mai exact, un angajat cu 4 ani vechime efectivă în muncă şi 1 an de voluntariat recunoscut ca 

experienţă în muncă, trece în categoria de vechime în muncă de peste 5 ani, care implică trecerea într-o 

categorie de salarizare superioară, antrenând astfel o compensaţia financiară pentru anul de voluntariat luat în 

considerare ca experienţă de muncă. A doua problemă este legată de facilităţile de care beneficiază un salariat 

în baza cotizaţiilor pe care le ptăteşte în baza contractului său de muncă şi care sunt raportate şi la vechimea sa 

în muncă. Astfel, putem ajunge să avem un pensionar care rpimeşte pensia aferentă celor 35 de ani de muncă, 

din care 30 sunt ani de muncă pe baza contractului de muncă şi pentru care a plătiti cotizaţiile aferente şi 5 

sunt ani de vechime în muncă datoraţi recunoaşterii celor 5 ani de voluntariat, perioadă pentru care persoana 
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nu a plătit cotizaţii nefiind remunerată pentru această activitate. Pe termen lung şi prin raportare la un număr 

mare de voluntari şi la un număr mare de ani de voluntariat recunoscuţi ca experienţă în muncă, acest sistem 

poate genera destabilizări grave cu consecinţe financiare severe pentru sistemul asigurărilor sociale care 

funcţionează în prezent în România. Valoarea voluntariatului ca experienţă profesională trebuie deci 

recunoscută la nivel de angajator, atât public cât şi privat, în baza unei practici cutumiare care se poate impune 

pe piaţă în timp şi pe baza unor modele de bună practică în acest sens foarte intens promovate de 

toţifactoriiimplicaţişinuprinrecunoaştereavoluntariatuluicavechime.  

            Am ajuns astfel la cea de-a treia dimensiune a valorii voluntariatului, respectiv valoarea sa 

economică. În discursul referitor la politicile publice şi economice este încetăţenită viziunea potrivit căreia 

ceea ce nu poate fi măsurat în bani nu există şi nu merită susţinere, în sensul unei investiţii financiare. 

Valoarea voluntariatului despre care am discutat până acum se referă la un aport imaterial, în termeni de 

abilităţi sociale, cunoştinţe şi abilităţi practice şi valori abstracte şi dificil de măsurat (precum solidaritatea, 

toleranţa, spiritul civic) dar fără de care societatea nu ar fi ceea ce trebuie să fie. Fără a trece pe un loc 

secundar această dimensiune valorică imaterială a voluntariatului, trebuie să discutăm şi despre valoarea 

economică a voluntariatului şi modul în care aportul voluntarilor poate fi cuantificat în termeni financiari 

pentru a putea ilustra contribuţia pe care voluntariatul o aduce în termeni economici societăţii astfel încât să 

putem demonstra de ce merită voluntariatul susţinere financiară, în special din partea statului. Eurobarometrul 

nr. 73 din primăvara anului 2010 indică pentru România un procent de 20% persoane care declară implicarea 

în activităţi de voluntariat în ultimele 12 luni. Iată cum poate ajunge acest procent să fie raportat în termeni 

financiari. Potrivit ultimului recensământ al populaţiei din 2002, România are o populaţie de 21 680 974 

persoane. Pentru uşurinţa demonstraţiei vom rotunji la 22 milioane locuitori. Cei 20% care raportează 

implicarea în activităţi de voluntariat reprezintă 4 milioane de români. Presupunând că aceşti voluntari s-au 

implicat în medie 2 ore pe lună, rezultă un număr de 24 de ore de voluntariat pe an, respectiv un total de 96 

milioane de ore de voluntariat pe an. Salariul minim pe economie în România în 2010 era de 670 RON pe 

lună. Considerând că o lună are în medie 21 de zile lucrătoare, respectiv 168 de ore, salariul minim pe oră este 

de 3,98RON. Valoarea economică a celor 96 milioane de ore de voluntariat este deci de 382,08 milioane 

RON, aproximativ 90 milioane EURO. Aceasta este cea mai mică estimare a valorii muncii voluntarilor, 

realizată prin raportarea la salariul minim pe economie, raportarea la salariul din ramura de activitate în care 

se încadrează activitatea de voluntariat putând genera o valoare mai mare. Acest calcul simplu ne arată că 

activităţile de voluntariat au o contribuţie importantă la dezvoltarea societăţii, în unele state, precum Austria, 

Olanda sau Suedia, care menţin statistici complexe, contribuţia voluntariatului este estimată la un procent de 

3% până la 5% din produsul intern brut. Această echivalare în termeni financiari aduce voluntariatul în ecuaţia 

politicilor publice şi poate fundamenta solicitarea sprijinului financiar din partea statului, căci la această 

contribuţie financiară se adaugă contribuţia imaterială descrisă anterior, necuantificabilă în termeni economici, 

dar foarteimportantăpentrudezvoltareasocietăţii. 

        O ultimă problemă dorim să mai clarificăm în încheierea acestei discuţii despre valoarea voluntariatului, 

şi anume să contracarăm argumentat viziunea potrivit căreia voluntariatul nu are nevoie de resurse 

financiare, pentru că voluntarii nu sunt plătiţi. Este o viziune falsă, de care cu siguranţă s-au lovit mulţi dintre 

organizatorii de activităţi de voluntariat de-a lungul timpului. Pentru a genera valoarea detaliată mai sus pe 

toate dimensiunile ei (socială, educaţională şi economică) şi pentru toate părţile implicate (voluntar, 

organizator, beneficiar şi, prin extensie, societatea în ansamblu) este nevoie de multă muncă de organizare şi 

pregătire a unei oportunităţi de voluntariat care să ofere o experienţă de calitate voluntarului. De calitatea 

oportunităţii de voluntariat depind în mod direct menţinerea motivaţiei voluntarului, performanţa sa în 

activitatea de voluntariat şi satisfacţia beneficiarului şi a organizatorului activităţii de voluntariat. Ca să 

generăm oportunităţi de voluntariat de calitate avem nevoie de resurse pentru coordonarea şi organizarea 

voluntarilor şi activităţilor, nevoie pe care le vom ilustra printr-un exemplu simplu: o activitate de 

reîmpădurire a unei zone defrişate, care are scopul de a proteja zona de potenţialul unor dezastre naturale. 

Activitatea de voluntariat presupune deci plantarea de puieţi într-o zonă identificată. Ce trebuie făcut pentru ca 
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această oportunitate de voluntariat să fie una de calitate şi care să producă rezultate mulţumitoare pentru toate 

părţile implicate? Iată pe scurt principalii paşi de realizat: identificarea zonei unde va avea loc plantarea, 

identificare tipului de puieţi ce pot fi plantaţi, procurarea puieţilor şi a instrumentelor necesare – mănuşi, 

lopeţi, etc., marcarea locurilor unde vor fi plantaţi puieţii, obţinerea autorizaţiilor de la autorităţile relevante, 

recrutarea voluntarilor, transportul voluntarilor la locul activităţii, alocarea voluntarilor pe suprafaţa plantării, 

instruirea voluntarilor cu privire la normele de siguranţă pentru activitatea de plantare, plantarea efectivă, 

colectarea materialelor utilizate şi rămase, transportul voluntarilor de la zona în care a avut loc activitatea, 

recunoaşterea voluntarilor pentru implicarea lor. Toate aceste activităţi necesită timp şi presupun costuri. Dacă 

organizatorii activităţii de voluntariat nu realizează toate aceste activităţi pregătitoare, activitatea de 

voluntariat nu va fi una de succes. Faptul că voluntarii se implică fără o recompensă financiară nu presupune 

faptul că ei îşi organizează singuri activitatea sau că, pe lângă timpul lor, contribuie şi cu toate materialele 

necesare activităţiidevoluntariat. 

        Valoarea voluntariatului este, credem noi, indiscutabilă, iar recunoaşterea ei justă în societatea 

românească devine doar  o chesiune de timp, mai ales în contextul european extrem de favorabil 

recunoaşterii valorii voluntariatului în Anul European al Voluntariatului 2011 şi după încheierea acestui an. 

Toţi factorii interesaţi de mişcarea de voluntariat din România trebuie să îşi asume responsabilitatea 

recunoaşterii valorii voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de calitate cu precădere în sfera lor de 

activitate şi competenţă. Răspunderea majoră, însă, aparţine organizatorilor activităţii de voluntariat, care au 

datoria să ofere o experienţă de voluntariat de calitate, să coordoneze corect şi eficient implicarea voluntarilor 

şi să evalueze complex impactul activităţilor de voluntariat, pentru a putea aduce argumente clare factorilor de 

decizie care trebuie să susţină dezvoltarea voluntariatului pentru a creşte contribuţia sa la dezvoltarea 

societăţii noastre. 
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EDUCAȚIA ANTREPRENORIALĂ – O CALE SPRE REUȘITĂ ÎN VIAȚĂ 

Prof. Nicoleta-Valentina Băloi 

Colegiul Economic “Virgil Madgearu” București 

 

 

Educația antreprenorială cuprinde toate formele de învățare, educație și formare care contribuie la 

crearea spiritului, a competențelor și a comportamentului antreprenorial, cu sau fără un obiectiv comercial. 

             Educația antreprenorială este o competență-cheie care sprijină dezvoltarea personală, cetățenia activă, 

incluziunea socială și șansele de angajare. Astfel, se dezvoltă în toate disciplinele de învățământ și la toate 

formele de educație și formare profesională (formală, non-formală și informală). Această înțelegere europeană 

a antreprenoriatului - ca o competență cheie indică:  

- În primul rând, dezvoltarea de atitudini antreprenoriale, competențe și cunoștințe care ar trebui să permită 

individului transformarea ideilor în acțiuni.  

- În al doilea rând, antreprenoriatul nu este numai legat de activitățile economice ci și de crearea de afaceri, 

dar (în sens mai larg) este legat de toate domeniile vieții și ale societății.  

Mai mult de jumătate din țările europene alocă atât fonduri naționale cât și fonduri UE către educația 

antreprenorială.  

            Câteva strategii europene dispun de abordări detaliate în monitorizarea progresului și a impactului 

educaţiei antreprenoriale in şcoli. Există dovezi serioase care demonstrează o bună colaborare cu ministerele 

în cadrul unor parteneriate. Cu toate acestea, este mult de lucru pentru a putea sprijini țările în dezvoltarea 

unor activităţi de punere în aplicare a unor metode mai robuste de monitorizare. Mai mult de jumătate dintre 

țările europene au foarte puține sau nu au linii directoare privind metodele de predare a antreprenoriatului în 

şcoli. (sunt folosite în special „Ghidurile de predare”). Cercetările sugerează că metodele care implică 

experiențe ale elevilor în afara sălii de clasă ( în lumea reală) sunt esențiale pentru educația antreprenorială. 

Sunt importante orientările clare, pentru ca profesorii să aibă o înțelegere comună a metodelor de invăţare 

adecvate pentru educația antreprenorială. Aceste metode vor contribui în modul cel mai eficient la succesul 

procesului de învăţare.  

              Relevanța educației privind antreprenoriatul are la bază un model teoretic care facilitează înțelegerea 

și punerea în aplicare. Astfel, sunt sprijinite învățarea activă, experiențele practice și învățarea bazată pe 

activități practice. Parteneriatele școli-unităţi economice sunt benefice testării în practică a ideilor inovatoare 

şi a proiectelor. În plus, această abordare contribuie la răspândirea și „vânzarea” ideii de educație 

antreprenorială în rândul factorilor multiplicatori.   

              Metoda antreprenorială “Firma de exerciţiu” permite timp de reflecție, de exemplu prin ținerea unor 

jurnale cu reflecții proprii și prin inițierea unor dezbateri în timpul și ulterior proceselor de învățare. 

Activitatea de reflecție ar trebui să se axeze atât pe procesul de învățare, cât și pe soluțiile găsite. Consider că 

dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale la tineri este necesară şi utilă în activitatea de zi cu zi. Dezvoltarea și 

promovarea educației antreprenoriale a fost şi este unul dintre obiectivele de politică cheie pentru UE. În 

contextul șomajului ridicat în rândul tinerilor, a crizei economice și a schimbărilor rapide legate de 

complexitatea realităţii economice, competențele transversale, în special spiritual antreprenorial, sunt esențiale 

pentru ca tinerii sa devină cetățeni activi, creativi și antreprenori. 

               Formarea privind antreprenoriatul este integrată ca abordare orizontală și ca materie transversală pe 

parcursul întregului program de studiu. În loc să fie considerată o materie izolată, ea este percepută drept 

competență și aptitudine esențială pentru calificarea oricărui profesor. Educația antreprenorială realizată prin 

„Firma de exercițiu” dezvoltă abilități ce pot pune în acţiune idei creative antreprenoriale. 

                “Firma de exercițiu„- reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a 
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procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru probarea şi aprofundarea practică a competenţelor 

dobândite de elevi în pregătirea profesională.  

                 Introducerea metodei de învăţare prin firma de exerciţiu, în învăţământul liceal din România s-a 

realizat, începând cu anul 2001. În cadrul activităţii de profesor, particip la activitatea „Firma de exerciţiu”, 

din dorinţa de a ajuta elevii să deţină abilităţi, competenţe şi aptitudini care să le permită o tranziţie uşoară de 

la educaţie la piaţa muncii. Astfel, sper să identific noi metode şi practici de învăţare, care să dezvolte 

implicarea socială şi spiritul antreprenorial la tineri. 

                Participarea la cursurile și activitățile privind antreprenoriatul reprezintă o cerință a programei de 

învățământ, nu o activitate la alegere. Există o preocupare constantă pentru adaptarea cursurilor și a materiilor 

predate la nevoile pieții muncii. Parcurgând calea către dobândirea spiritului antreprenorial, cadrele didactice 

trebuie uneori să depășească concepțiile negative față de noțiunea de „antreprenoriat”.  Ca profesor, sper să 

obţin informaţiile necesare pentru a avea noi iniţiative didactice. Participând la activitatea “Firma de 

exerciţiu”, am dorit să am o viziune mai bună asupra instruirii antreprenoriale a tinerilor din România. În 

cadrul colegiului, promovez modalităţile de învăţare prin care se iniţiază antreprenoriatul, dezvolt abilităţi 

antreprenoriale în rândul elevilor şi împărtăşim colegilor propriile practici şi modele de învăţare aplicate prin 

„Firma de exerciţiu”. 

                 În acest sens, am găsit un real sprijin prin derularea diferitelor programe ale Junior Achievement 

România. Elevii din program sunt stimulați să-și formeze o gândire antreprenorială, care îi va ajuta în viitor să 

fie independenți și inovatori, să-și asume riscuri, să accepte provocări și să caute soluții creative, indiferent 

dacă vor lansa o afacere sau se vor angaja. 

                  Programul JA de educație antreprenorială oferă un proces complet de învățare: de la traininguri 

și webinarii gratuite pentru elevi și profesori la lecții la clasă și în format online, proiecte practice de înființare 

de companii-pilot, perioade de incubare susținute de comunitatea de afaceri, târguri de produse și servicii 

locale, regionale sau naționale, continuând cu posibilitatea de testare a abilităților însușite și obținerea 

Certificatului European de abilități antreprenoriale (European Skills Pass). 

                 Programele Junior Achievement pentru adolescenţi, aduc şcoala mai aproape de economia reală, 

dezvoltând competenţe şi abilităţi prin activităţi practice care îmbină învăţarea prin experienţă cu rigoarea 

ştiinţifică: de la descoperire, analiză de studii de caz şi joc de rol până la simulări pe computer sau în sala de 

clasă. Prin programele de educaţie economică, antreprenorială, financiară şi de orientare în carieră, elevii de 

liceu învaţă ce presupune o carieră bazată pe valori etice, succesul profesional şi mecanismele economiei de 

piaţă. 

                De câțiva ani parcurg cu elevii activitățile din programul Mini Compania. De fiecare dată, cu fiecare 

clasă la care am lucrat, am avut experiențe plăcute, deoarece elevii sunt încântați de maniera de abordare a 

temelor, de noutate și mai mult decât atât, reușesc să-și înființeze propria firmă de exercițiu. Toate acestea îi 

fac să realizeze că viitorul lor poate să arate așa cum își doresc ei, dacă parcursul educațional este unul 

planificat, organizat, asumat. Întrucât activitățile propuse pornesc de la o bună autocunoaștere și merg spre 

utilizarea resurselor proprii în vederea construirii unui parcurs educațional /profesional de calitate, elevii se 

consideră cu atât mai valorizați, cu cât ei înșiși sunt materialul de lucru.    

              Elevii din programul Mini-compania își dezvoltă cele 7 competențe-cheie antreprenoriale 

(Creativitatea, Spiritul de echipă, Perseverența, Încrederea de sine, Spiritul de inițiativă, Responsabilitatea, 

Asumarea riscurilor, Înțelegerea și administrarea resurselor) prin activități de tip learning by doing, care 

presupun o experiență antreprenorială reală în dezvoltarea unei companii pilot. Activitățile se desfășoară sub 

coordonarea profesorului și benficiază de consultanță din partea unui voluntar JA, antreprenor sau specialist 

cu experiență în domeniul afacerilor. 

               Întâlnit la nivel european și sub denumirea de Mini Enterprise, programul este recunoscut de 

Comisia Europeană drept model de bună practică în educația antreprenorială. 
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Elevii care participă la acest program, pot susține gratuit examenul pentru obținerea Certificatului European 

de Competențe Antreprenoriale (ESP), dobândind astfel recunoașterea competențelor lor antreprenoriale la 

nivel European. 

         Obiectivele acestui program derulat în parteneriat cu JA sunt: 

1. Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a principiilor economice şi a modului de decizie în economia de 

piaţă; 

2. Dezvoltarea unor comportamente relaţionale, echilibrate pentru sistemul economic de piaţă, şi a unor 

capacități de lucru în echipă; 

3. Dezvoltarea gândirii critice în domeniul economic şi manifestarea unor atitudini favorabile luării de 

decizii şi asumare a responsabilităților. 

                 Activitățile pe care le fac elevii, sub îndrumarea mea s-ar număra acestea: 

- folosesc brainstorming-ul pentru a dezvolta şi a stabili obiectivele companiei și le evaluează în 

conformitate cu un set de criterii. 

- întocmesc lista calităților liderilor, responsabililor de departamente și compară posturile de conducere 

din diferite domenii pentru a identifica asemănările și deosebirile. 

- enumeră caracteristicile unor produse sau servicii de succes, elaborează o strategie simplă de cercetare 

de piață și dezvoltă instrumente de cercetare a pieței. 

- trasează curba cererii pentru opțiunile de produs sau de serviciu și analizează rezultatele cercetării de 

piață și decizia finală privind direcția de dezvoltare 

- lucrează în echipe pentru a elabora un plan de afaceri, explicând scopul și conceptele ale acestuia. 

- conduc ședința și finalizează planul de afaceri. 

- execută campania de marketing. Ei realizează și vând produsul sau prestează serviciul, ținând 

evidențele afacerii, analizează indicatorii economici ai companiei virtuale. 

- descriu principalele componente ale balanței companiei și declarației de venituri și cheltuieli. 

            Datorită participării la programul Mini-Compania, elevii mei au învățat să aibă încredere în ideile lor, 

să lucreze în echipă, să dezvolte un plan de afaceri, să pună întrebări, să facă cercetare și, foarte important, să 

vorbească în public. Rezultatele muncii lor s-au văzut în urma participării lor, prin firmele de exercițiu, la 

numeroase competiții, nivel regional, național cât și internațional. Mai mult decât atât, prin implicarea în 

programele și proiectele Junior Achievement de-a lungul timpului, școala în care predau este acum 

recunoscută în comunitate și se bucură de sprijinul autorităților locale. (Colegiul a fost clasat pe locul I la 

competiția națională – “Susțin educația financiară în comunitatea mea” 2019). 

https://www.jaromania.org/proiecte/entrepreneurial-skills-pass
https://www.jaromania.org/proiecte/entrepreneurial-skills-pass
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VOLUNTARIATUL ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 

Țuchel Mariana 

CJRAE Galați - Liceul Tehnologic,,Ovid Caledoniu’’ Tecuci, jud.Galați 

 

Voluntariatul învață tinerii implicați să lucreze în echipă, să dobândească competențe în ceea ce 

privește comunicarea în limba română sau în altă limbă de circulație internațională, să se deprindă cu tehnici 

de negociere, de cooperare, să  gestioneze conflicte, cu modalități de scriere a proiectelor, cu tehnologii 

moderne implicate  în comunicarea virtuală. 

Voluntariatul influențează formarea caracterului copiilor, dezvoltă abilități practice, ajută la fomarea 

unor abilități mai bune de relaționare, rupe rutina activităților zilnice și a monotoniei, dă posibilitatea elevilor 

să-și exerseze abilitățile în diverse activități, voluntariatul căutând modalități de acțiune în toate domeniile 

posibile. 

Elevul angajat în voluntariat își formează deprinderi sănătoase de viață, învață să își organizeze 

timpul, devine adult mai responsabil, implicat în a schimba lumea din jurul său. 

Voluntariatul dă posibilitatea elevilor de a acumula noi experiențe, de a avea abilități de viață în pas 

cu timpurile în care trăim, ajută copiii să își formeze noi deprinderi, să își creeze contacte care să ii ajute să 

depășească noi stereotipuri, prejudecăți pentru a transforma comunitatea în care trăiesc. 

Tinerii voluntari au ocazia să cunoască oameni noi, să-și îmbunătățească cultura generală, să 

dobândească abilități noi, să schimbe viața altor persoane prin implicarea în proiectele desfășurate. 

PROIECT PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

Titlul proiectului: ÎMI PASA! 

Echipa de proiect: psihologul școlar, cadre didactice 

Durata parteneriatului: un an școlar 

Scopul proiectului: Dezvoltarea abilităților copiilor cu nevoi speciale prin activități recreative și arrt-

terapeutice(arte plastice, muzică, sport, petrecerea timpului liber) 

Grup țintă: 15 elevi cu nevoi speciale - Liceul Tehnologic,, Ovid Caledoniu’’ Tecuci 

                 10 voluntari - Liceul Tehnologic,, Ovid Caledoniu’’ Tecuci 

Obiective:Educarea sentimentelor de toleranță, prietenie,bună dispoziție cu copiii din alte grupuri/ 

Implicarea elevilor, cadrelor diadctice în cadrul unor proiecte ce vor fi realizate împreună cu elevii cu cerințe 

educative speciale/dezvoltarea abilităților de comunicare, eficiență, de lucru în echipă, de asumarea 

responsabilității 

Rezultate așteptate: dezvoltarea capacității de relaționare/dezvoltarea stimei de 

sine/responsabilizarea elevilor și cadrelor didactice prin implicarea în acțiunile proiectului/întărirea 

parteneriatului cu alte instituții școlare/promovarea imaginii școlii în comunitatea; 

Evaluare proiectului:raport de evaluare finală/procese verbale realizate în urma desfășurării 

activităților/chestionare aplicate 
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Modalități de realizare:cadrele didactice și elevii voluntari se vor întâlni lunar pentru desfășurarea 

activităților recreative, de relaxare, de petrecere a timpului liber cu elevii Liceului Tehnologic  ,,Ovid 

Caledoniu’’ Tecuci/echipa de proiect va realiza pliante postit-ituri, comunicate de presă pentru promovarea 

proiectului 

Produsele proiectului: fotografii, afișe, lucrări realizate de elevi 

Bugetul proiectului:  Consumabile utilizate pentru obținerea diferitelor produse vor fi procurate de către 

școala parteneră /Costurile pentru materialele publicitare vor fi suportate de cadrele didactice și elevii 

voluntari 

Principalele activități ale proiectului: 

1. Semnificația Crăciunului  

2. Ziua mea de naștere   

3. Ce voi face când voi fi mare? 

4. Legenda mărțișorului 

 5. Să plantăm o floare!  

 6. Să facem bilanțul!  

Prin aceste activități s-a urmărit dezvoltarea la elevii cu CES a spiritului  de competiție, de echipă, 

dezvoltarea  încrederii  în forțele proprii, mobilizându-i spre colaborare. S-a urmărit dezvoltarea relațiilor 

interpersonale, o mai bună socializare, dezvoltându-le priceperi, deprinderi și abilități cognitive pentru că ele 

permit contactul direct cu realitatea socială. 

Parteneriatul a fost un succes, atât pentru voluntari cât și pentru cei 15 elevi cu nevoi speciale.  

Bilbiografia 
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REFERAT,, EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT’’ 

   PALCU FLOAREA  

   SCOALA GIM.GROZEȘTI JUD.MH 

Voluntariatul  înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale intr-un  anumit domeniu care 

să te ajute sa experimentezi  lucruri noi ,sa  te dezvolți si sa ajuți . 

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului ,un al doilea element definitoriu fiind 

comunicarea . 

Voluntariatul inseamnă mai mult decat orice definție ,investiție in propria persoana .Tu te ajuți pe tine 

,ceea ce este comparabil cu scoala vieții .Toate situațiile care pot interveni in finalizarea proiectului de 

voluntariat inseamnă  acumularea de experientă  profesională  și  ințarea gestionarii  crizelor de orice fel. 

Activitațile care se desfasoara in voluntariat au urmatoarele obiective : 

Dezvoltarea spiritului civic al profesorilor si elevilor implicați în desfașurarea unor activitați de 

voluntariat . 

Creșterea motivației elevilorpentru desfașurarea unor acțiuni in care sa iși daruiasca timpul,talentul 

energia,cunoștințele si abilitățile in folosul comunitații și pentru protectia medilui . 

Dezvoltarea simțului estetic si a conduitei empatice ,prin asumarea de resposabilitați și implicarea 

tinerilor voluntari in realizarea cadourilor pentru persoanele vârstnice cu probleme  sociale  

Dezvoltarea abilitatilor de comunicare ale elevilor si profesorilor prin dezbateri si redactarea revistei 

,,Voluntariatul”oportunitatea de dezvoltare personala. 

Formarea unui comportament civic fata  de natura ,prin antrenarea elevilor  in actiuni practice de 

ecologizare spații verzi ,plantare puieți ,pentru infrumusetarea peisajului citadin si reducerea poluarii si de ași 

adapta comportamentul  la cerințele protectiei apelor si prevenirea poluarii lor . 

In Romania activitatea de voluntariat a cunoscut in ultimul timp o dezvoltare rapidă ,incepand de la 

nivel local ,pana la nivel național si internațional in domenii extreme de diferite(asistenta si servicii sociale 

,cultural,medico sanitar,educative) 

Este clar ca aceasta activitate non-profit nu inseamna numai investiție in tine insuți ,inseamna sa te 

conectezi  la colectivitate să socializezi mai mult sa fi activ intr-un mod util si distractiv. 

Activitatea de voluntariat iți da posibilitatea sa cunosti oameni din domenii variate ,să colaborezi si să  

inchei relații de prietenie cu ei pentru a obține in viitor sustinerea lor fara rezerve . 

Daca educatia in spiritual voluntariatului incepe din familie chiar si in formele ei cele mai simple si 

este complementata apoi de demersul educative  formal din cadrul instituțiilor de invațamant in mod cert va fi 

extinsa ulterior in cadrul comunitar al societații ,de catre adultul responsabil ,capabil de actiune si schimbare . 

In primul rand subliniem ,deci,importanta si nevoia de implicare a familiei in traseul educational al 

copilului ,intrucat plecând dintr-un cadru familial centrat pe reușita școlara a copilului se asigură baza pe care 

va interveni ulterior scoala . 
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S-a demonstrat prin  riguroase studii de cercetare ca reușita școlară a copilului care crește intr-o 

familie ai carei membri nu au beneficiat de servicii educaționale si prin urmare nu acordă interes  nici in cazul 

educatiei copilului . 

Si intr-un caz si in altul ,scoala se afla in obigația de a lăsa părinților invitația la cooperare ,la 

implicare în educație ,oferind  șanse egale tuturor ,o bună informare ,o strategie de consiliere a părintilor 

inactivi inițial ,un program de sprijin alaturi de fundații sau organizații non-profit ,sedințe,întalniri ,ateliere de 

lucru în comun,toate acestea pot  adduce alaturi ,ca parteneri  și voluntari părinții. 

Amintim aici formula celor șapte modalități de implicare a părințiilor în spațiul educațional ,elaborată 

de JOIYSE EPSTEIN,între care se regăseste voluntariatul ,ca manieră de implicare productivă a familiei în 

activitățiile școlii. 

Pornind de la premisa că în cadrul familiei că copilul beneficiază  de primele experiențe  educative ,iar 

dacă nu este așa ,școala și comunitatea ,trebuie să intervină ca voluntari  în acțiuni de educație a părinților și 

consiliere,școala are apoi rolulde a forma la elevi ,spiritul de receptivitate ,capacitatea de inițiativă ,angajarea 

responsabilă în identificarea problemelor comunității și proiectarea de direcții de acțiune pentru soluționarea 

acestora .Iar cadrele didactice,ca moderatoritrebuie să manifeste foarte multă receptivitate ,îngăduință și să 

ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor și ale comunității. 

Așadar profesorii sunt cei care conduc și orientează actele de voluntariat ale eleviilor /școlii in 

comunitate și tot ei trebuie să aducă soluții la problemele școlii prin atragerea de sponsori de la comunitatea 

locală ,implicarea ONG-urilor .Practicând alături de cadrele didactice primele practici  de sprijin ,de 

voluntariat  tinerii vor realize tranziția de la școală la o viață activă sociala . 

Ca voluntari pentru obtinerea succesului școlar factorii principali de bază ,administrația 

locală,instituțiile de cultură ,agenții economici pot sustine eforturile școlii de dezvoltare prin acțiuni de 

amenajare dotări cu material,echipamente tehnici moderne,extinderi ale spațiilor școlare ,finanțarea de 

programe after-shool,înfințarea unor centr de recreere ,cluburi de  dezvoltare a abilităților și talentelor copiilor 

.De asemenea trebuie promovată educația incluzivă soluționând o parte din problemele grupurilor vulnerabile 

,grupuri dezavantajate  din punct de vedere material și social ,copii cu nevoi special de educație ,a căror 

integrare în învătământul de masă este necesară și de multe ori conditionată de prezența și sprijinul permanent 

al unei persoane specializate în acest domeniu ,care să lucreze alături de profesorul de la clasă .Pentru a 

asigura un mediu cu conditii optime de formare a abilitătiilor elevilor și care să răspundă intereselor lor de 

dezvoltare ,este necesară o implicare din partea reprezentanților comunității.De exemplu ,învățarea si 

exersarea  rolurilor profesionale poate fi realizată în cadrul unor activitați la care să participe și să 

împărtășească impresii specialiști din diverse domenii de activitate ,cadre din domeniul medical .O astfel de 

experiență va fi un punct de referință în orientarea profesională a elevilor ,iar activitătile extrașcolare și 

parteneriatele educaționale ,răspund cu succes  acestor nevoi.La rândul lor,elevii/tinerii își pot asuma rolul de 

voluntar în acțiuni pe care învață să le gestioneze pe cont propriu,pornind de la probleme pe care le vor 

identifica ei înșiși. 

De la acțiuni ce se pot iniția chiar de la vârstele școlarilor mici-problema mediului înconjurător care 

necesită  ecologizare,și până la activități de voluntariat mai ample,elevii/tinerii sunt antrenți în veritabile 

exerciții de interacțiune cu comunitatea într-un spațiu de acțiune  pe care învață să-l observe,să-l 

investigheze,pentru ca mai târziu,ca adulți responsabili,să-l poată gestiona si dezvolta.Un exemplu de acțiune 

voluntară,care dă raspuns,pe de altă parte și provocărilor educației intergeneraționale,este sprijinul acordat de 

tineri generațiilor vârstnice în a înțelege și învăța să utilizeze mijloacele si tehnologiile modern de comunicare 
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din present.Sunt vizate astfel două grupuri țintă:tinerii,care se implică în probleme actuale ale societății si 

vârstnicii,care sunt reintegrați în viața comunitații moderne. 

Prin toate aspectele care le-am pus în discuție putem concluziona că posibilitățile de acțiuni și exerciții 

de voluntariat în spațiul educațional pot fi multiple și variate .Iar dacă aplicăm o abordare pe termen lung 

,având perspective durabilității ,putem observa că ,deși vorbind de voluntariat –acțiune care nu urmareste un 

câștig –beneficiile sunt multiple .O școală care investește voluntari  în societate ,va beneficia în viitor de un 

spașiu social mai bine dezvoltat ,și care îi va garanta conditiimai bune de desfășurare a actului educative,așa 

cum o societate care este partener voluntar în educatie ,va dispune mai tarziu de generații responsabile și 

capabile de acțiune ,de forță de muncă în raport cu cerințele și dezvoltarea social. 

Astfel având aceeași țintă-școala,familia,comunitatea,acționează în acelaș spațiu de comunicare 

,,Camera comunității„una în favoarea celeilalte ,exerând și aplicând practica voluntariatului . 

Privită din perspective educației  practica  voluntariatului este raportată la interacțiunea factorilor 

principali ai educației :familia școala,societatea.Interdependența acestora descrie un exercițiu de sprijin 

reciproc,în care rolurile de voluntar și beneficiar sunt pe rând asumate de fiecare dintre ei . 

O comunitate care susține dezvoltarea actului educative din școală va beneficia ulterior de generații de 

profesioniști,de actori social implicați ,active și capabili de schimbare ,pe de altă parte acțiunile de voluntariat 

ale instituțiilor școlare și reprezentanților lor de a răspunde nevoilor comunității,vor contribui la rezolvarea 

problemelor actuale ale societății. 

Se constată că rezultatele unor astfel de acțiuni voluntare nu sunt temporare sau immediate ,ci 

abordate pe termen lung ,vizează dezvoltarea durabilă atât în spațiul educațional cât și în cel social. 

Voluntariatul apropie oamenii și rupe frontierele .De asemenea ne face să redescoperim latura umană 

din interiorul fiecăruia . 

A trezi și a dezvolta spiritual voluntariatului la copii,a cultiva valorile lui ar pute fi una din sarcinile de 

seamă ale cadrelor didactice . 

Formarea continuă a cadrelor didactice constituie o problemă de actualitate și stă în atenţia celor care 

elaborează şi implementează educaţionale. Pe coordonata formării profesionale continue se situează 

implicarea cadrelor didactice în proiecte europene, care includ şi programe de mobilităţi profesionale, în 

programe de voluntariat precum şi parcurgerea unor cursuri de formare continuă, focalizate pe tematica 

strategiilor de interacţiune dintre cele trei forme ale educaţiei: formală, nonformală şi informală. 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția dorită de 

noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă neplătita a unor 

oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor 

într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu 

doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar și timp din 

timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim 

cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 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 
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bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, 

fără constrângere”. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de a lega 

tot felul de relații cu aceștia.Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada 

copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în proiecte 

locale, dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății.Voluntariatul rămâne 

o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată 

în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești 

un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, 

înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe 

sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

 Activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, până la 

nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, medico-

sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută de Legea 

nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea 

I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

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. 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), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi 

la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un 

grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și 

înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi 

voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Dintre toate tipurile 

de învățare informală și non-formală, voluntariatul este cea mai complexa modalitate de a învăța, de a te 

dezvolta și de a împărtăși cele învățate. 

           Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 
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incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari. 

O activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține domeniului caritabil, un domeniu total 

diferit de cel prezentat mai sus, activitate care s-a desfășurat după încheierea unui parteneriat între școala în 

care profesez și Școala pentru copii cu dizabilități din Viseu de Sus, la care am participat în calitate de 

profesor voluntar împreună cu câteva colege. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, am cumparat mici cadouri 

pentru copiii acestei școli. Acest lucru a fost posibil prin sponsorizare și din partea unor parinți ai elevilor 

școlii noastre sau a unor agenți economici din zonă.  

Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat împreună 

cu un grup de elevi entuziaști din școala noastră, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii cu 

dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii au fost 

reticenți, chiar puțin emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu aceștia prin 

atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final comunicând 

prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, activitățile s-au 

desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu dizabilități s-au 

bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe 

semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

Extrem de reușită a fost și colaborarea pe care am avut-o cu o organizație non-guvernamentală ecologistă. 

Personalul acestei instituții s-a prezentat la școala noastră pentru a instrui voluntarii participanți, oferindu-le 

informațiile necesare și trasându-le sarcini precise. În urma unui program dinainte stabilit, unui grup format 

din șapte elevi observatori, coordonați de profesorul voluntar, li s-a dat sarcina de a verifica, prin rotație, în 

anumite zile, curățenia în zona Monumentului eroilor, obiectiv turistic reprezentativ pentru comuna noastră. 

Activitatea aceasta s-a desfășurat de două ori pe lună timp de trei luni. Prin această acțiune copiii au învățat să 

lucreze în echipă, să fie solidari și să-și asume responsabilitatea protejării mediului. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

Bibliografie 

Cerghit, I.& Vlăsceanu, L. (coord.). Curs de pedagogie. Bucureşti: Editura Universităţii Bucureşti,    1988. 

Creţu, C.Analiza dinamicii şi a dimensiunii calitative a programelor de formare continuă acreditate, destinate 

personalului din învăţământul preuniversitar, 2013, 

Cristea, S. Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 1998 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

411 
 

VOLUNTARIATUL - SCHIMBAREA PE CARE VREI SĂ O VEZI ÎN LUME CU 

AJUTORUL CELOR MICI  
                                                                                              Prof. Înv.preșc. Ghesoiu Adriana – Alina 

                                                                                                          Grădinița cu PP.nr. 33 Brașov 

            MOTTO:  

        „Există două modalități de a împrăștia lumină: să fii lumânarea sau oglinda care o reflectă”  

                 

        Voluntariatul este definit ca fiind activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă , de orice 

persoană fizică , în folosul altora , fără a primi o contraprestație materială ; activitatea de inters public este 

activitatea desfășurată în domenii cum sunt : asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului 

,medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific , umanitar, religios, filantropic, sportiv, de 

protecșie a mediului, social și comunitar etc.(Legea nr. 339/17.06.2006). 

       Prin intermediul voluntariatului avem prilejul de a socializa mai mult, și îi putem ajuta în același timp pe 

cei din jurul nostru arătându-le compasiune, dragoste, sprijin și întețelegere. Cu ajutorul voluntariatului ne 

putem dezvolta atât din punct de vedere educativ cât și din punct de vedere formativ profesional. Voluntariatul 

presupune curaj, încredere, dinamism, responsabilitate , spirit practic , dorința de a promova într-un mod cât 

mai creativ ideile personale și a lupta pentru realizarea acestora până la obținerea rezultatelor dorite. 

      Voluntariatul în grădiniță împlică atât cadrele didactice , cât și preșcolarii și familiile acestora. În perioada 

preșcolară , copilul trăiește o amplificare și diversificare a stărilor afective , dar i se conturează și posibilitatea 

de valorizare a acestora. 

Studii recente au revelat faptul că relațiile afective și stările emoționale conturează ceea ce denumim „ 

inteligență emoțională” . Aceasta se manifestă print-o bună comunicare cu cei din jur , prin empatie, înțelegere 

și conduită civilizată în plan social. În acest context educația de tip preșcolar își propune ca obiectiv prioritar 

stimularea unor comportamente și atitudini bazate pe generozitate , spirit de echipă , receptivitate și implicare 

în acțiuni de voluntariat în plan comunitar.  

        Pornind de la premiza că inteligența emoțională constituie liantul între o persoană și mediul din care face 

parte ,în acest context unul dintre obiectivele grădiniței și familiei este educarea copiilor în sensul omeniei, 

generozității, receptivității la durerile și bucuriile celor din jur. 

      Având în atenție și preocupare toate acestea , pe perioada anului școlar 2019-2020 , la nivelul grădiniței 

noastre  am derulat un proiect de implicare a copiilor în acțiuni social-umanitare pe care  l-am intitulat 

„Legume și fructe donate „ în colaborare  cu Asociația  „Aici pentru tine” Brașov , prilej cu care am încercat 

să aducem o rază de soare și bucurie în sufletele unor copii defavorizați . 

 Tematica și ținta proiectului au fost acceptate cu bucurie și receptivitate atât de copii cât și de părinții acestora 

. 

  Prin intermediul acestui proiect am reușit să aducem zîmbetul pe buze și bucurie pe fețele unor copilași cu 

ajutorul altor copilași . În același timp între cadrele didactice și preșcolari s-a stabilit o relație care este 

determinată nu numai de stiulul de abordare a activității  și de trăturile de personalitate ale acestora , cât și de 

trăsăturile de personalitate individuale ale preșcolarilor. 
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     Copilașii au înțeles că este important să ne oferim ajutorul voluntar în felul acesta făcându-i pe  cei din 

jurul nostru să se simtă prețuiți și speciali chiar dacă diferă ca aspect sau comportament. 

    Chiar dacă sunt mici, preșcolarii învață să accepte ți să respecte regulile de conviețuire în grup , să trăiască 

în armonie cu cei din jur și să manifeste stări afective pozitive, să arate prietenie, toleranță, să înțeleagă binele 

, și să reflecte adevărul și frumosul din faptele proprii și a celor din jur.    

        Copilașii de astăzi sunt viitorul de mâine , prin intermediul lor transmitem mai departe principii 

sănătoase de viață , prin care să dovedească  buna creștere ,dăruirea   și sacrificiul   în beneficiul celor 

asemenea lor . Ei sunt asemenea unor făclii, care luminează viața și drumul celor dragi lor și nu numai. 
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ACTIVITATEA DE EDUCAȚIE CIVICĂ  

- ESENŢIALĂ PENTRU ELEVI ŞI SOCIETATE 
PROF. MATEI ANCUȚA 

ŞCOALA GIMAZIALĂ RUGINEŞTI, JUD. VRANCEA 

 

Educaţia civică în învăţământ reprezintă o prioritate, în încercarea de modelare a personalităţii 

elevului în spiritul valorilor şi principiilor democratice care guvernează demersul societăţii. 

Această disciplină predată în şcoli deţine o contribuţie majoră în procesul de înţelegere şi însuşire a practicilor 

care fundamentează comunitatea şi întregul sistem în care trăim. 

Educaţia civică ajută la implementarea unor cunoştinţe necesare unui cetăţean ce trebuie să-şi 

cunoască deopotrivă drepturile şi îndatoririle. Demersul educativ, în acest sens, cultivă elevului o conduită 

conformă cu normele şi etica socială, în vederea aplicării şi respectării acestora; dezvoltă sentimentul 

responsabilităţii faţă de sine şi comunitate, precum şi ataşamentul, dragostea sau spiritul de sacrificiu faţă de 

semeni şi patrie. În plus, procesul de educare civică aduce la cunoştinţa tânărului copil o serie de reguli (de 

circulaţie, norme de prevenire a incendiilor, norme de comportament în cadrul instituţiilor publice etc.) şi 

probleme cu care se confruntă societatea, pentru a-l determina să înţeleagă realitatea în care îşi duce existenţa 

şi a-i facilita integrarea şi adaptarea la formele şi valorile vieţii cetăţeneşti. 

Procesul educaţiei moral-civice vizează, de altfel, dobândirea de către elev a unor deprinderi şi 

atitudini la baza cărora se află importante valori morale, precum respectul, politeţea, corectitudinea, decenţa 

etc. Este deosebit de important ca acesta să înţeleagă că este o parte integratoare a societăţii, fapt pentru care 

trebuie să se supună normelor acesteia şi, mai mult, să le promoveze în rândul celorlalţi membri. În mod 

evident această disciplină este în măsură a consolida în conştiinţa elevului o cunoaştere temeinică a 

paremetrilor de acţiune în activitatea şcolară, în mediul înconjurător, în familie sau în oricare alt mediu socio-

cultural. Este necesar ca acesta să-şi creeze o atitudine de dezaprobare faţă de orice abatere de la normele 

disciplinei sociale şi faţă de orice tendinţă de manifestare a unor comportamente negative, izvorâte din 

laşitate, egoism, răutate, minciună, ignoranţă etc. În consecinţă, el trebuie să dovedească demnitate, curaj, 

toleranţă, responsabilitate şi asumare a faptelor săvârşite. 

Este de dorit ca lecţiile de educaţie civică să pornească de la universul de viaţă al copilului 

şi de la contexte de viaţă cunoscute de copii sau prezentate de cadrul didactic. Aceste situaţii trebuie 

să fie însă, întotdeauna, accesibile puterii lor de înţelegere. Practica muncii didactice demonstrează 

că lecţiile dobândesc un plus de eficienţă prin utilizarea unor metode variate precum: observarea şi 

analiza unor fapte de viaţă, convorbiri pe marginea unor lecturi cu conţinut etic, vizionări de 

diapozitive şi diafilme, vizite şi excursii tematice, utilizarea presei şi a unor seturi de planşe. Nu în 

ultimul rând, pot fi folosite cu succes vizionarea unor emisiuni la televizor, activităţile pe grupe mici 

şi jocul didactic. 

Din raţiuni practice, vom prezenta câteva aspecte ale desfăşurării unei lecţii consacrate 

dreptului copilului. Pentru început vom asigura în clasă un climat care să fie propice pentru o astfel 

http://adevarul.ro/educatie/scoala/de-nevoie-elevii-cursuri-educatie-civica-1_50acd4677c42d5a6638a61d8/index.html
http://www.edusoft.ro/limba-latina-perspective/
http://www.edusoft.ro/temele-pentru-acasa-o-povara-pentru-elevi/
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de activitate. Datoria învăţătorului este de a conduce dialogul cu elevii până în momentul în care 

aceştia vor încerca să dea răspunsuri, de exemplu, la întrebarea: de ce fiecare persoană are drepturi şi 

îndatoriri?  Ceea ce trebuie subliniat este prevenirea unor situaţii în care cunoaşterea drepturilor şi 

îndatoririlor se poate transforma într-o formă de activitate cu accente moralizatoare sau de 

îndoctrinare. Experienţa pedagogică, confirmată şi de cercetări în domeniu, indică faptul că aceste 

activităţi trebuie să fie un adevărat forum în care elevii înşişi pot să pună întrebări, să examineze 

problemele din punct de vedere critic, chiar contradictoriu. 

La fel, secvenţele învăţării şi utilizarea materialului didactic urmează să se facă cu o atentă 

pregătire prealabilă. Prezentarea materialului didactic trebuie să vizeze, în mod prioritar, stimularea 

interesului pentru activitatea care se desfăşoară şi conducerea demersului didactic spre atingerea 

obiectivelor propuse. De fiecare dată, este important să se insiste asupra unor concluzii practice, 

asupra învăţămintelor ce se pot desprinde dintr-o situaţie sau alta. De asemenea este necesar ca 

învăţătorul să se concentreze asupra achiziţiilor şi modificărilor de comportament pe care le 

preconizează a fi transpuse în practică (vezi Anexa). 

Un indicator al interesului pe care-l pot manifesta elevii pentru tema dezbătută poate fi 

preocuparea de a răspunde întrebărilor adresate de cadrul didactic sau interesul pentru luarea 

notiţelor la lecţie. Din acest motiv, sunt necesare strategii didactice active, bazate pe o logică a 

întrebărilor şi pe utilizarea unui vocabular adecvat care să permită înţelegerea şi asimilarea 

cunoştinţelor şi informaţiilor transmise. În ordinea acestor preocupări, este important de reţinut faptul 

că o condiţie a eficienţei didactice o constituie punerea unor probleme în faţa elevilor care să le 

solicite puterea de judecare şi apreciere valorică. 

Din acest punct de vedere este util să stimulăm diversitatea opiniilor, soluţiile alternative pe 

care le propun la una şi aceeaşi problemă. De exemplu, adresând elevilor întrebarea: de ce toţi copiii 

au aceleaşi drepturi şi îndatoriri?, aceştia trebuie încurajaţi să-şi formuleze propriile poziţii şi 

argumente în funcţie de experienţa lor de viaţă. Ceea ce ei trebuie să conştientizeze este faptul că nu 

există drepturi fără îndatoriri şi răspunderi. În plus, învăţătorul are datoria să accentueze de fiecare 

dată semnificaţiile etice ale faptelor discutate, să insiste asupra importanţei sociale şi individuale ale 

acestora pentru cristalizarea unui ideal de viaţă. 

Mai cu seamă în cadrul activităţilor pe grupe, cadrul didactic poate să determine o 

confruntare a diferitelor soluţii de rezolvare a situaţiei contradictorii puse în discuţie. Încurajarea 

spiritului de competiţie, de cooperare în cadrul grupelor este un factor stimulator în căutarea unor 

soluţii alternative şi a argumentelor care să le susţină. Rolul de moderator al învăţătorului trebuie să 

se manifeste prin formularea unor concluzii plauzibile, prin promovarea negocierii şi a spiritului de 

toleranţă faţă de opinia celuilalt. 
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Atenţia cadrului didactic trebuie să se concretizeze însă, asupra unor cazuri posibile de 

intoleranţă, conflicte sau manifestări de indiferenţă, folosind în acest sens puterea exemplului şi a 

contraexemplului. Trebuie respinsă îndeosebi indiferenţa ca atitudine pasivă, care îmbracă adesea 

forma nepăsării faţă de problematica vieţii morale sau civice, cât şi faţă de problemele pe care le 

poate avea fiecare dintre noi (Ştefănescu, 1995). Identificarea unor astfel de manifestări de către 

copii în viaţa de fiecare zi şi discutarea lor în cadrul lecţiilor de educaţie civică poate constitui un 

autentic mod de a realiza conexiunile necesare între teorie şi practică. 

De bună seamă, există şi riscul ca unele lecţii să fie axate preponderent pe simpla expunere 

de reguli morale sau civice, fără o argumentare temeinică a acestora şi fără a activiza elevii la 

clarificarea problemelor dezbătute. Mai mult ca oricând, prin specificul lecţiilor de educaţie civică 

trebuie să fie stimulate iniţiativa, dialogul, expunerea liberă a opiniilor şi determinarea motivaţiilor 

necesare pentru formarea unor atitudini şi comportamente responsabile. 

Transmiterea unui conţinut informaţional nu se poate reduce doar la însuşirea mecanică a 

prevederilor cuprinse de o normă de comportament sau alta, ci implică şi valorizarea acestui conţinut 

în raport cu idealurile şi exigenţele actuale ale societăţii noastre. 

Formarea convingerilor morale şi civice nu este echivalentă cu însuşirea şi acceptarea pasivă 

a sistemului de norme sociale, ci are un rol activ de apreciere a modului în care reglementările 

respective contribuie la un progres moral, atât în plan individual cât şi social. De aceea, pentru 

munca învăţătorului o importanţă fundamentală are modul în care acesta să se instituie într-un model 

de conduită morală şi civică. 
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Educație pentru voluntariat 

                                                                                                                          Cîrdei Ana-Roxana 

                                                                          Școala Gimnazială nr.1 Vlădeni, jud. Botoșani 

 

Voluntariatul reprezintă activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă, de orice 

persoană, în folosul altora, fără a primi recompense materiale. Din punctul meu de vedere, voluntariatul aduce 

multe beneficii oricărei persoane, indiferent de statutul său social, dar, mai ales, elevilor și studenților. 

În primul rând, implicarea în acțiunile de voluntariat oferă experiență în diferite domenii de activitate. 

Această experiență este recunoscută prin diferite documente care atestă statutul de voluntar, apartenența la o 

organizație non-guvernamentală sau participarea activă la un proiect de vouluntariat. Statutul de voluntar 

oferă câteva avantaje semnificative. O persoană cu acest statut va fi acceptată mai repede într-o companie, 

într-un proiect sau într-o poziție de conducere, spre deosebire de o persoană care e la fel de pregătită, dar care 

nu s-a implicat în acest tip de activități extracurriculare. De asemenea, se dorește ca voluntariatul să fie 

considerat experiența profesională în specialitate, după modelul multor state europene. 

În al doilea rând, voluntariatul contribuie la dezvoltarea personală. Voluntarul vede lucruri noi în 

fiecare zi, se confruntă cu probleme diverse, este uneori pus în situații excepționale și este contra cronometru, 

de cele mai multe ori. Uneori, acțiunile de voluntariat sunt îngreunate de lipsuri materiale, de nepăsarea sau 

neimplicarea celorlalți membri ai societății sau chiar de noile masuri birocratice, care îngreuneaza activitatea 

ONG-urilor. Pus în astfel de situații dificile, voluntarul găsește o soluție care poate fi utilă și în viața privată. 

Prin voluntariat se pot dezvolta abilități și competențe sociale precum solidaritatea, încrederea, spiritul civic și 

responsabilitatea socială. Oamenii implicați devin conștienți de problemele din jurul lor, pe care poate că în 

mod normal nu le-ar observa și învață să lupte pentru un ideal comun. 

Pe de altă parte, voluntariatul, ca orice alt tip de activitate, presupune timp, efort și stres. Odată ce 

sunt stabilite anumite obiective, acestea trebuie îndeplinite, chiar dacă nu există sancțiuni, așa cum se întamplă 

în cazul persoanelor care lucrează cu contract de muncă. Presiunea este la fel de mare, pentru că alți oameni se 

bazează  pe rezultatele pe care trebuie să le obțină voluntarii. Din acest motiv nu trebuie să ne alegem 

responsabilități prea mari de la început și trebuie să studiem cu atenție domeniul în care vom activa. De 

asemenea, eșecul este foarte probabil în acest tip de acțiuni benevole, fiind cauzat de anumite lipsuri, cum ar fi 

fondurile reduse sau birocrația. 

În concluzie, voluntariatul rămâne un mijloc puternic de autodezvoltare, precum și un mod prin care 

poți arăta că ești activ și îți pasă de ceea ce se întâmplă în jurul tău. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă in diverse domenii.Voluntariatul înseamnă să 

socializam mai mult, să-i ajutam pe semenii noștri, dând dovadă de compasiune, întelegere, dragoste. Prin 

acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul 

rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite 
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(asistența și serviciile sociale, cultura, domeniul medico- sanitar, cel educativ etc.) Prin urmare, această 

mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută de Legea nr.78/ 2014 privind reglementarea 

activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.469, din 26 iunie 2014. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. Criteriul de 

bază al acestuia este responsabilitatea obținuta 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.  

Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o forma creativă ideile personale și să lupți pentru 

realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abiliăți și cunoștințe 

noi, dar și competente sociale ( încredere, solidaritate, toleranță etc.), devenind astfel mai conștienți de ceea ce 

se întâmplă în jurul nostru. 

E clar că această activitate non-profit nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamna 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar” să aflăm care este etimologia acestuia și vom 

descoperi că o variantă o întâlnim in limba Latina- “ voluntarius”, iar cealaltă în limba franceza –“ volontaire” 

și se refera la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă, conform explicațiilor din DEX – “ care 

acționeaza de bunăvoie, din proprie initiațivă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se fac 

de bunăvoie, fără constrângere”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. A fi voluntar înseamnă 

a fi uman și a avea valoare, pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor, fără rezerve. În acest context, am 

colaborat în urmă cu câțiva ani cu un voluntar de la Corpul Păcii, care a activat în școala unde lucrez timp de 2 

ani. Ca urmare a acestei colaborări, elevii au fost cei mai câștigați, îmbunătățindu-și limba engleză și 

participând la activități extracurriculare. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii și adulti în aceeași măsură, pentru că se desfășoara printr-un proces al flexibilității și alegerii libere. 

Valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea românească de 

astăzi și este doar o chestiune de timp până să fie prețuită cu adevărat. 

Programele de voluntariat au luat amploare în ultimele decenii, atât ca formă de educație non-formală, 

cât și informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că “voluntariatul este 

un factor important în crearea unei piețe europene competitive a muncii și totodată contribuie la dezvoltarea 

educației și formării profesionale, precum și pentru creșterea solidarității sociale”. 
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Conform asociației VOLUM se pot identifica mai multe tipuri de voluntariat din perspectiva modului în care 

este realizat: a) voluntariat direct/ spontan- activități realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor 

persoane, b) voluntariatul organizațional- activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană în cadrul 

unei organizații. Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizații cu scop lucrativ sau în 

cadrul unei organizații de drept public (instituție) sau de drept privat ( ONG, sindicat) și c) formal- pe baza 

unui contract de voluntariat sau informal – fără o relație contractuală explicită între voluntar și organizația-

gazdă. 

Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală și profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. 

Astfel, în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum:  

- Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiența în domeniul în care 

vizează să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de 

voluntariat. Pentru ca abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante 

în deceniile următoare, dezvoltarea acestora este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență 

profesională, cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

- Oferă o mare oportunitate de dezvoltare a rețelei personale și profesionale, astfel, pe baza activităților de 

voluntariat tinerii pot primi recomandări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar în ceea ce 

privește o schimbare în palierul de activitate, voluntariatul este o modalitate perfectă de a explora noi 

domenii. Totodată, în spectrul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane care să le 

ofere suport și consiliere în alegerea carierei. 

- Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de implinire vor crește, prin aducerea unui beneficiu de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extrovertită sau introvertită, se pot dezvolta 

abilitățile de comunicare, precum și cele sociale, prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

- Adesea, voluntariatul adună oamenii  din medii culturale diverse, astfel tinerii vor lua contact cu situații 

diferite fata de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include doar a cunoaște persoane de altă naționalitate, 

religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități,  ci presupune interrelaționare cu mentalități si 

personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă i 

oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

- Un alt aspect important ce merită menționat este faptul că, prin voluntariat, se pot crea lideri. Calitățile de 

conducere, luarea inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de  atingere a unor 

obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi imbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 

voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și a inspira pe 

ceilalți, gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. 

Alte aspecte ale dezvoltării personale pe care vreau să le subliniez sunt dezvoltarea capacității 

empatice, calitatea comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 
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Ținând cont de cele menționate, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea 

și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și conțtientizarea rolului de 

cetățean activ. 

De ce voluntariat în educație ? O întrebare care își găsește răspunsul în chiar definirea conceptului: ca 

acțiune cu motivație intrinsecă și fără așteptări de recompense, de a veni în sprijinul celui care se află într-

o situație de criză, o situație- problemă. În domeniul educației pot fi identificate anumite crize, limite și 

blocaje care intervin în vastul proces instructiv- educativ din școli și care, în mod implicit, au rezonanță în 

viața socială și profesională a comunității de mai târziu. Dacă educația în spiritul voluntariatului începe în 

familie și este completată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituțiilor de învățământ, în mod 

cert va fi exersată ulterior în cadrul comunitar al societății de către adultul responsabil, capabil de acțiune 

și schimbare. 

În concluzie, privită din perspectiva educației, practica voluntariatului este raportată la interacțiunea 

factorilor principali ai educației: familia, școala, societatea. Interdependența acestora descrie un exercițiu 

de sprijin reciproc, în care rolurile de voluntar și beneficiar sunt pe rând asumate, de fiecare dintre ei. O 

comunitate care susține dezvoltarea actului educativ din școală va beneficia ulterior de generații de 

profesioniști, social implicați, activi și capabili de schimbare. Pe de altă parte, acțiunile de voluntariat ale 

instituțiilor școlare și ale reprezentanților lor de a răspunde nevoilor comunității vor contribui, cu 

siguranță, la rezolvarea problemelor societății. 

Se constată că rezultatele unor astfel de acțiuni voluntare nu sunt temporare sau imediate, ci abordate 

pe termen lung, vizează dezvoltarea durabilă, atât în spațiul educațional, cât și în cel social. 
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Voluntariatul prin proiecte educaționale 

Prof. Bănică Robert  

 Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, Breaza 

Prof. Ilincuța Cristina  

Liceul „Simion Stolnicu”, Comarnic 

Acțiunea de voluntariat a devenit în ultima perioadă o formă a educației non-formale, prin care elevii 

sunt implicați în diverse activități în afara școlii, cu scopul formării unor competențe moral-civice, culturale și 

sociale. Proiectele educaționale reprezintă o modalitate de realizare a voluntariatului, mai cu seamă, la nivel 

local. 

Literatura de specialitate oferă numeroase definiții ale voluntariatului, o parte a lor le vom prezenta și 

noi. Astfel, Legea Voluntariatului din 2006 prezintă următoarea definiție: „(…) este activitatea de interes public 

desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizica, în folosul altora, fără a primi o contraprestație 

materială; este activitatea desfășurată în domenii cum sunt: asistenta și serviciile sociale, protecția drepturilor 

omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, 

sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea.” 

„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, dar care poate deconta 

cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată.” (definiția Pro Vobis) 

„Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestație materială.” (Definiție adoptată de Consiliul National al Voluntariatului, 

iunie 2002). 

„Orice acțiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.” (Tracker) 

„Orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenția de a ajuta și fără a urmări un 

câștig financiar imediat.” (Scheier)  

„Impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalți fără a se gândi la recompense financiare." 

(Manover)  

Acestea sunt câteva definiții ale voluntariatului, dar mai presus de orice definiție voluntariatul este 

atitudinea fiecăruia față de societate. Vorbind despre atitudini ne gândim desigur la respectul pentru oameni, 

punctualitate, credibilitate, cinste, perseverență, consecvență, răbdare, tot ceea ce oamenii ar trebui să învețe 

încă de mici – o relație sănătoasă cu oamenii și/ cu mediul înconjurător. 

Școala, în general, încurajează realizarea unor proiecte ale căror activități au ca finalitate acțiunile de 

voluntariat în comunitatea respectivă. Însă, există și campanii de voluntariat de la nivel național și internațional, 

care vin în sprijinul școlilor. Bunăoară, „Ziua Curățeniei Globale- World- Cleanup Day” este marcată în țara 

noastră prin cunoscuta acțiune – „Let’s do it, Romania!”. Această manifestare a voluntariatului a implicat și 

școlile noastre într-un proiect ecologic de igienizare a spațiilor publice ale localităților. 

Din dorința de a mediatiza activitățile noastre de bună practică, în care s-au regăsit acțiuni de voluntariat, 

proiect și parteneriat educațional, vă supunem atenției modul în care am organizat un ansamblu de evenimente 

educative în anul 2018.  

Dedicat Centenarului, anul 2018 a fost marcat de către elevii prahoveni ai Școlii Gimnaziale „Constantin 

Brâncoveanu” din orașul Breaza și cei ai Liceului „Simion Stolnicu” din orașul Comarnic prin realizarea 

proiectul educațional – „Suflet de român”, înscris în Calendarul Activităților Educative Regionale. 

Coordonatorii proiectului au fost subsemnații, profesori de istorie, Robert Bănică de la Școala Gimnazială 

„Constantin Brâncoveanu”, Breaza, respectiv Cristina Ilincuța de la Liceul „Simion Stolnicu”, din localitatea 

Comarnic. 
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Structurat inițial ca o manifestare dedicată eroismului local, determinat de participarea localnicilor la 

Primul Război Mondial și realizarea Marii Uniri, proiectul educațional a inclus mai multe activități desfășurate 

la diverse obiective istorice, dar și, în mediul on line. Pentru o mai bună înțelegere a sa, dar și, a evidențierii 

rolului voluntariatului în educație, ne propunem să prezentăm selectiv scopul, obiectivele, activitățile și 

rezultatele acestora, așa cum le-am proiectat în fișa de aplicare a proiectului.  

Așadar, scopul proiectului a fost cel al implicării elevilor în cunoașterea faptelor istorice și transpunerea 

acestora în literatura și artă, oferind noi experiențe de învățare și o abordare transdisciplinară a temei. 

Cunoașterea istoriei locale vine în sprijinul elevilor pentru a le forma acestora atitudini civice și patriotice, 

sentimentul de apartenență la spațiul, valorile și comunitatea din care fac parte, de promovare a elementelor de 

identitate națională. În funcție de scop, am stabilit și următoarele obiective: 

1. Să pregătească desfășurarea în bune condiții a tuturor activităților proiectului; 

2. Să formeze abilități de a interacționa și empatiza în acțiuni de întrajutorare și valorizare a semenilor prin 

acțiuni de voluntariat; 

3. Să prezinte eroismul poporului român, reflectat în literatură, artă teatrală, istorie; 

4. Să formeze deprinderi elevilor în scopul cinstirii memoriei eroilor locali din Primul Război Mondial, prin 

acțiuni la nivel local, județean, național; 

5. Să disemineze rezultatele proiectului prin diverse activități. 

Grupul țintă căruia i s-a adresat proiectul a fost reprezentat de circa 200 de elevii de la nivelurile 

gimnazial și liceal din școlile organizatoare, dar și, din cele partenere. În ceea ce privește beneficiarii, am 

considerat că fiecare comunitate locală a avut de câștigat în urma implicării elevilor în diversele activități. 

Timpul alocat desfășurării cuprinde intervalul: 8 ianuarie – 30 septembrie 2018.  

În urma analizei priorităților școlilor partenere, am propus desfășurarea următoarelor activități, selectate 

din fișa de aplicare: 

Activitatea nr.1 

a. Titlul activității: PREGĂTIREA ȘI ASIGURAREA LOGISTICII PROIECTULUI 

b. Data/perioada de desfășurare: 8-31 ianuarie 2018 

c. Locul desfășurării: școlile organizatoare 

d. Participanți: echipa de proiect din școlile organizatoare și instituțiile partenere. 

e. Descrierea pe scurt a activității: Încheierea de acorduri de parteneriat cu diverse instituții, Obținerea de 

fonduri/ sponsorizări pentru bugetul proiectului. Stabilirea sarcinilor echipei de proiect și responsabilităților din 

cadrul activităților; realizarea diagramei Gantt. 

Activitatea nr.2 

a. Titlul activității: MEDIATIZAREA PROIECTULUI 

b. Data/perioada de desfășurare: 1-28 februarie 2018 

c. Locul desfășurării: site-urile școlilor, platformele https://www.didactic.ro,  http://www.isj.ph.edu.ro/, în presa 

locală, în revistele celor două școli –„Aripi”, respectiv „Primii pași”. 

d. Participanți: echipa de proiect din școlile organizatoare și cele participante, instituțiile partenere. 

e. Descrierea pe scurt a activității: 

Proiectul va fi mediatizat de către organizatori și parteneri în cadrul cercurilor pedagogice de istorie, prin 

postarea proiectului cu descrierea sa, a regulamentului de concurs, a planificării activităților, dar și, a rezultatelor 

finale pe site-uri: www.comarnic.info ; www.didactic.ro . 

Activitatea nr.3 

a. Titlul activității: „IMPREUNĂ PENTRU COMUNITATE!”- activitate de voluntariat 

b. Data/perioada de desfășurare: 26-30 martie 2018 

c. Locul desfășurării: la Bisericile din localitățile prahovene Breaza și Comarnic. 

d. Participanți: Echipa de proiect din cele două școli și elevii, asociațiile de părinți, reprezentanți ai autorităților 

locale. 

http://www.didactic.ro/
http://www.isj.ph.edu.ro/
http://www.comarnic.info/
http://www.didactic.ro/
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e. Descrierea pe scurt a activității: În perioada 26-30 martie, echipa de proiect și elevii din școala organizatoare, 

împreună cu bisericile din localitate vor organiza acțiuni de voluntariat pentru familiile defavorizate din 

Comarnic. Acțiunea va fi sprijinită de Primăriile din localitățile Breaza și Comarnic. Implicarea elevilor în 

această acțiune de voluntariat determină conștientizarea responsabilităților lor civice în localitate. 

Activitatea nr.4 

a. Titlul activității: „SUFLET DE ROMÂN” 

b. Data/perioada de desfășurare: 2-30 aprilie 2018 

c. Locul desfășurării: blogul http://sufletderoman.wordpress.com 

d. Participanți: Echipa de proiect din școli. 

e. Descrierea pe scurt a activității: Activitatea este organizată sub forma unui concurs cu tema ”Suflet de român”, 

referitoare la sacrificiul uman și la eroismul românilor la evenimentele istorice de acum un secol. Concursul 

este transdisciplinar și este organizat pe trei secțiuni: literatură, teatru, istorie. Primele două secțiuni se adresează 

elevilor de la nivelul țării, care nu pot participa în mod direct, asigurându-le o egalitate de șanse, iar ultima 

secțiune se organizează la Liceul ”Simion Stolnicu”. Detaliile concursului sunt cuprinse în regulamentul 

acestuia. 

 Activitatea nr.5 

a. Titlul activității: „UN SECOL DE LA MAREA UNIRE” 

b. Data/perioada de desfășurări: 17 mai 2018 

c. Locul desfășurării: Cimitirul eroilor de la Biserica „Sf. Mc. Nicolae”, Comarnic 

d. Participanți: Echipa de proiect din școala organizatoare și din școlile partenere, reprezentanți ai Primăriei, 

Asociației „Cultul Eroilor”, Prahova. 

e. Descrierea pe scurt a activității: Se realizează comemorarea eroilor, prin diversele activități organizate de 

Primărie și Biserică. Elevii școlii prezintă un montaj literar - artistic la Monumentul Eroilor din centrul orașului. 

Activitatea coincide cu sărbătoarea creștină „Înălțarea Domnului”. 

Activitatea nr.6 

a. Titlul activității: „MONUMENTE ȘI EROI LOCALI DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL” 

b. Data/perioada de desfășurare: 2-20 iulie 2018 

c. Locul desfășurării: Casa Corpului Didactic Prahova 

d. Participanți: Echipa proiectului, elevi 

e. Descrierea pe scurt a activității: Se va organiza o expoziție de fotografii cu eroii locali din Primul Război 

Mondial și monumentele dedicate în cinstea lor. 

Activitatea nr.7  

REALIZAREA REVISTEI „SUFLET DE ROMÂN” care să cuprindă realizările proiectului în urma tuturor 

activităților; 

b. Data/perioada de desfășurare: 1-31 august 2018 

c. Locul desfășurării: Liceului ”Simion Stolnicu” Comarnic  

d. Participanți: Echipa de proiect din școlile organizatoare 

e. Descrierea pe scurt a activității: Se realizează revista „Suflet de român” cu ISBN, care să cuprindă realizările 

elevilor, după participarea lor la activităților din cadrul proiectului. 

Activitatea nr.8 

a. Titlul activității: „IN MEMORIAM”- acțiune de voluntariat 

b. Data/perioada de desfășurare: 15 septembrie 2018 

c. Locul desfășurării: Cimitirele eroilor și troițele din cele două localități. 

d. Participanți: Echipa de proiect din școlile partenere.  

e. Descrierea pe scurt a activității: Cu prilejul campaniei de voluntariat ecologic – „Let’s do it, Romania!”, 

echipe de elevi realizează curățenia și întreținerea mormintelor și troițelor dedicate eroilor din localitățile Breaza 

și Comarnic.  

Dincolo de varietatea activităților, proiectul a inclus două momente de voluntariat. Primul tip de 

http://sufletderoman.wordpress.com/
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activitate voluntară („Împreună pentru comunitate”) este de tip social. Cu acest prilej, elevii din echipele celor 

două școli s-au mobilizat pentru strângerea fondurilor necesare activităților de donație. În memoria eroilor care 

s-au sacrificat în Primul Război Mondial, echipa de proiect s-a orientat pentru realizarea acțiunilor caritabile 

către familiile vârstnicilor din cele două localități. Activitatea s-a organizat prin implicarea bisericilor, 

asociațiilor de părinți și autorităților locale. 

Cel de-al doilea tip de voluntariat („In Memoriam”) se încadrează în categoria voluntariatului ecologic. 

Organizat la nivel național și internațional, proiectul nostru a urmărit transpunerea activității de ecologizare la 

nivelul cimitirelor eroilor și troițelor din cele două localități. Acțiunile de ecologizare realizate în fiecare an în 

cadrul campaniei „Let’s do it, Romania!” au fost un model, pe care l-am folosit în proiectul nostru.  

Prin aceste acțiuni de voluntariat s-a urmărit implicarea elevilor în viața civică a comunităților locale, 

socializarea, conștientizarea apartenenței la un trecut istoric. De asemenea, prin colaborarea colectivelor de 

elevi de la cele două școli s-a dezvoltat capacitatea de a comunica in mod constructiv in diferite medii, de a 

arata toleranță, de a exprima și înțelege diferite puncte de vedere, de a negocia cu abilitate pentru a produce 

încredere, si de a empatiza.  

Obstacolele financiare au fost depășite prin implicarea Asociațiilor de Părinți de la cele două școli, 

motivându-i pe elevi să persevereze în strângerea fondurilor necesare acțiunilor caritabile. Conștientizarea și 

valorizarea importanței muncii lor, i-a făcut pe mulți elevi să se implice și, chiar, să inițieze alte activități de 

voluntariat. 

Tema istorică a proiectului nu a fost întâmplător aleasă, ci a urmărit contextualizarea istoriei 

comunităților locale în vâltoarea evenimentelor de acum un secol. Redescoperirea trecutului istoric al propriilor 

familii de către elevi a contribuit la conștientizarea importanței lor pentru prezent. În calitate de profesori de 

istorie am urmărit analiza și identificarea contribuțiilor pe care le-au avut soldații din Breaza și Comarnic în 

Marele Război și, motivarea voluntariatului nostru în numele sacrificiului eroilor locali. Implicarea 

reprezentanților Asociației județene „Cultul Eroilor” ne-a ușurat formarea competențelor civice și sociale, 

inclusiv la aplicarea noțiunii de „patriotism”. 

Proiectul, prin toate activitățile sale, a dus la o mai bună socializare și comunicare a elevilor din cele 

două școli partenere. I-a motivat să lucreze în echipe și să rezolve sarcinile distribuite. După îndeplinirea 

acestora, elevii au fost valorizați, determinând satisfacția personală și creșterea stimei de sine. De multe ori, prin 

proiectele de parteneriat se formează lideri, relații interpersonale, se dezvoltă strategii de lucru în echipă, elevii 

devin mai responsabili. 

Aprecierea muncii lor de către cadrele didactice și de comunitate, le încurajează munca voluntară în 

viitor, atunci când elevii se transformă în cetățeni. Din acest motiv, considerăm proiectul realizat în anul 2018, 

într-un context al valorizării istoriei, ca pe o lecție de patriotism civic bazat pe diverse acțiuni de voluntariat. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

PROFESIONALĂ 

                                                                                                                           Prof. Paraschiv Areta 

                                                                                                                   Grădinițacu p.p. nr.26, Iași 

 

            Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

           În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

          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. 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), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Este clar că această activitate non-profit, 

nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, 

să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în 

timpul liber. 

           Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

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”. 

           Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a 

fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să închei 

relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am implicat 

de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație incluzivă, în 

urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a participa 

împreună cu elevi voluntari. 

          Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat 

împreună cu un grup de elevi entuziaști din școala gimnazială, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe 

copiii cu dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii au 

fost reticenți, chiar puțin speriați și emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu 

aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final 

comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, 

activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu 

dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de 

a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 
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         O altă activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține de data aceasta domeniului 

cultural, un domeniu total diferit de cel prezentat mai sus, activitate care s-a desfășurat după încheierea unui 

parteneriat între școala în care profesez și Alianța Franceză. La inițiativa acestei organizații, s-a creat, în urmă 

cu un an, un club de limbă franceză pentru copiii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, la care am participat în 

calitate de profesor voluntar împreună cu câteva colege. O dată pe lună, ne întâlneam cu copiii la acest club, 

unde realizam de fiecare dată activități ludice, practice și interesante, astfel că feed-back-ul copiilor era unul 

pozitiv mai tot timpul. Prin acțiunile clubului se încuraja participarea și implicarea tinerilor elevi la tot felul de 

activități ce țineau de cultură. 

          Extrem de reușită a fost și colaborarea pe care am avut-o cu o organizație non-guvernamentală 

ecologistă. Personalul acestei instituții s-a prezentat la școala noastră pentru a instrui voluntarii participanți, 

oferindu-le informațiile necesare și trasându-le sarcini precise. În urma unui program dinainte stabilit, unui 

grup format din șapte elevi observatori, coordonați de profesorul voluntar, li s-a dat sarcina de a verifica, prin 

rotație în anumite zile plajele de la Marea Neagră, cu scopul de a monitoriza delfinii eșuați. Activitatea aceasta 

s-a desfășurat de două ori pe lună timp de trei luni. Prin această acțiune copiii au învățat să lucreze în echipă, 

să fie solidari și să-și asume responsabilitatea protejării acestor mamifere. 

        Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

        În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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EDUCAȚIA PREȘCOLARILOR ÎN SPIRITUL VALORILOR MORALE 
                                                                                                                                                  Prof. Apetrei  Silvia   

                                                                                                                      Grădinița p.p. Nr. 26, Iași 
                                                                                       

 
            Educației morale îi revine misiunea să ridice valoarea omului, a umanismului și civismului și să facă 

din  fiecare om o valoare supremă. Aceasta înseamnă accentuarea obligațiilor morale și civice, întărirea 

calităților care definesc profilul moral al unei persoane,ca: demnitate, responsabilitate, solidaritate, încredere, 

toleranță, respect reciproc, apărarea binelui, a dreptății, a cinstei etc.  Procesul formării comportamentului 

moral-civic nu este simplu, determinat numai de explicarea, înțelegerea și asimilarea noțiunilor și normelor 

morale. Pe parcursul acestui proces apar obstacole, stagnări, contradicții, generalizări pripite, nedumeriri etc. 

care se cer prevenite sau învinse. Intervenția oportună și competentă a educatorului este necesară pe parcursul 

întregii școlarități a unui tânăr. Conștiința morală se dezvoltă unitar, dar inegal sub influența condițiilor 

existenței sociale. În procesul dezvoltării morale și civice are loc o restructurare continuă a experinței personale 

sub influența conștientizării acestuia și invers. Educaţia exprimă o funcţie excesiv umană şi de natură pur 

spirituală la acţiune, educaţia porneşte de la o persoană şi se îndreaptă spre formarea altei persoane.                                              

          Educaţia are în vedere viaţa personală a omului, mântuirea acestuia, relaţia lui cu Dumnezeu. O condiţie 

indispensabilă a educaţiei este modelul după care educatorul vrea să modeleze spiritul omenesc. Grădiniţa de 

copii este instituţia de învăţământ căreia îi revine rolul decisiv în educarea şi instruirea copiilor 

preşcolari.Copilul îşi dezvoltă aptitudinile sale în raport cu mediul în care trăieşte.  Întregul proces educativ 

trebuie condus cu grijă, cu afecţiune pentru copil şi în concordanţă cu etapa de dezvoltare în care se află el, fără 

a-i depăşi capacitatea de înţelegere. La grădiniţă, copiii deprind normele de conduită civilizată, de a îndeplini 

diferite sarcini, de a avea un program regulat şi astfel este ajutat să colaboreze mai bine cu cei din jurul său şi 

să aibă iniţiativa. Celor mici li se îmbogăţeşte vocabularul, se dezvoltă gândirea, concentrarea, memoria, dorinţa 

de cunoaştere şi atenţia. Comunică mai mult şi nu în cele din urmă, îşi dezvoltă aptitudinile fizice, psihice, 

artistice. Primele zile pot fi însă un adevărat dezechilibru în sufletul celui mic, deoarece brusc va descoperi 

faptul că nu va mai sta cu mama toată ziua, că nu el este “centrul universului” şi că trebuie să asculte de cineva 

străin, să suporte încă 20 sau 30 de copii educaţi mai mult sau mai puţin. 

            Relaţia cu “doamna” trebuie înţeleasă de către cei mici ca pe una de simpatie, de ascultare. Continuând 

procesul de socializare început în familie , grădiniţa oferă preşcolarului cadrul de valorificare a potenţialului 

psiho – social. La grădiniţă, copiii deprind normele de conduită civilizată de a îndeplini diferite sarcini, de a 

avea un program regulat şi astfel este ajutat să colaboreze mai bine cu cei din jurul său şi să aibă iniţiativă. 

Acum ei îşi îmbogăţesc vocabularul, îşi dezvoltă gândirea, concentrarea, memoria, dorinţa de cunoaştere şi 

atenţia, comunică mai mult, îşi dezvoltă aptitudinile fizice, psihice, artistice. O direcţie importantă în educaţia 

morală o constituie cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare civilizate, educarea comportamentului 

şi a conduitei disciplinate. O disciplină conştientă pentru preşcolar înseamnă îndeplinirea conştientă a cerinţelor 

educatoarei, ale părinţilor, abandonarea intereselor personale pentru cele colective. 

            Proverbele şi zicătorile pot fi folosite la orice activitate, deoarece dacă ele sunt explicate pe măsura 

puterii lor de înţelegere sau prin exemple concrete, copiii vor reuşi să-şi însuşească valorile morale pe care ni le 

dorim. . Prin intermediul lor, copiii înţeleg noţiuni cu conţinut pozitiv: cinstea, hărnicia, răbdarea, bunătatea, 

curajul, modestia. Dar ei pot învăţa şi din cele cu conţinut negativ pentru că mai repede omul învaţă din rău 

decât din bine, din situaţii identice trăite. Şcoala reprezintă o necesitate. Copilul vrea să fie activ. Rolul 

dascălului acum nu mai este acela de a transmite cunoştinţe, iar cel al copilului de a asculta şi a asimila 

informaţiile. Dascălul este mai mult decât un organizator al învăţării şi un element de legătură între elev şi 

societate. Procesul de învăţare a devenit dinamic şi interactiv, iar elevii şi dascălii sunt responsabili pentru 

practicile educaţionale şi pentru rezultatele acestora. În contextul educaţiei pentru cetăţenie, relaţia educator – 

copil implică anumite caracteristici care derivă din contextul acestui tip de educaţie. Implicarea copiilor în 

procesul de decizie începe chiar în contextul procesului didactic, în toate aspectele sale: predare – învăţare – 
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evaluare. Modificarea rolului dascălului se reflectă în: cunoştinţe interdisciplinare, monodisciplinare, într-un 

proces de învăţământ dinamic, interactiv. Astfel, elevii şi dascălii sunt implicaţi în procesul de învăţământ şi 

sunt responsabili pentru practicile educaţionale şi pentru rezultatele acestora. 

            În educaţia creştină a copilului este implicată întreaga societate. Copilul fiind  ca o mlădiţă în formare 

poate să copieze în sufletul său şi exemple negative. Pentru cunoaşterea gândurilor, sentimentelor copilului 

trebuie o colaborare strânsă între familie, şcoala şi Biserică. Pentru aceasta, părinţii trebuie să conştientizeze că 

faptul că ora de religie este decisivă pentru viaţa copilului.  Răspunderea cea mare pentru pregătirea copilului, 

o poartă părinţii care sădesc în sufletul copilului dragoste faţă de şcoală, faţă de educatorii săi. Este un adevăr 

faptul că unii părinţi greşesc insuflând frica şi teama de a-şi începe o nouă activitate. Treptat, în întâlnirile 

periodice sunt dezbătuţi termeni precum: autonomie, brutalitate, chibzuinţă, disciplină, egoism, furt, grup, 

insucces, joc, lene, minciună, nesupunere, onestitate, prietenie, răspundere, sentiment, timiditate, voinţă. 

            Una din trăsăturile vieţii creştine în lume este cea care ne spune că trebuie să fim generoşi, primitori, 

iubitori şi atenţi cu cei în nevoi. Aceste calităţi pot fi insuflate în sufletul copiilor încă din frageda pruncie. Dacă 

între copii, părinţi şi dascăl s-a stabilit o relaţie de dragoste, copilul are încredere şi îi respectă. Dacă un copil 

îşi recunoaşte greşeala şi îi pare rău de ce a făcut, trebuie să ne stăpânim dorinţa de a-l pedepsi, încurajându-i în 

felul acesta pe copii să nu-şi ascundă greşelile. Educaţia se bazează pe dragostea dintre oameni. Din dragoste 

izvorăşte încrederea, iar acolo unde este iubire şi încredere izvorăşte libertatea. Fără libertate nu poate exista 

viaţă morală.Copiii de astăzi sunt cetăţenii societăţii informatice. Ei trebuie să acţioneze şi să gândească altfel 

decât au făcut-o părinţii lor. Asistăm la o transformare calitativă a societăţii omeneşti. Ea presupune că nu mai 

acordăm materiei rolul esenţial în univers. Acest loc este ocupat acum de informaţii. 

            Indiferent  ce mijloace, metode, procedee vom folosi în educaţia pentru societate a copiilor şi având în 

vedere faptul că preşcolarii de astăzi vor fi adulţii de mâine, angrenaţi în structuri sociale, economice şi culturale, 

răsplata muncii noastre se va vedea atunci, când „el” va fi la înălţimea aşteptărilor noastre, pentru că ne dorim 

ca să formăm generaţii cu suflet frumos în sensul omeniei. 
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Povești despre voluntariat 
Ursache Alexandra Adnana  

Liceul Tehnologic „Victor Mihăilescu-Craiu” , Belcești  

 

„When people care for you they can straighten out your soul”(Langston Hughes)  

 

Atunci când ai intenția de a ajuta sau chiar ajuți, o faci din pură plăcere. Nu stăm să ne punem 

întrebarea “Ce câștig din asta? „ , pur și simplu o faci. O faci pentru că nu poți rămâne indiferent, o faci pentru 

că daca nu o faci, creierul tău , undeva acolo în străfunduri îți va crea mustrări de conștiință. Cu toții știm ce 

presupune voluntariatul : o activitate realizată din proprie inițiativă , în folosul altora fără a primi ceva la 

schimb, dar, uneori, voluntariatul îmbracă și haina bunului simț și a responsabilității civice  

( dai un bănuț omului din colțul străzii, ridici un pet și îl pui în coșul de gunoi, etc).  

Pentru noi, profesorii, voluntariatul este ceva obișnuit. O facem de multe ori involuntar, ca ceva care 

este deja imprimat în ființa noastră. Încă din primele zile de școală, identificăm printre elevii noștri, acei copii, 

care au mai puțin. Nu stăm prea mult pe gânduri, și chiar dacă nu este într-un mod oficial, în câteva zile facem 

în așa fel încât toții elevii noștrii să aibă un ghiozdan, o hăinuță sau o pereche de papuci noi.  

Deseori, vedem cum în jurul nostru se realizează diferite activități de voluntariat, de la cel mai mic 

școlar, care donează o jucărie, până la oamenii mari, care adună bani pentru diferite cazuri sociale.  

Ca și învățător, am încercat să le insuflu mereu elevilor mei dorința de a empatiza cu cei care au mai 

puțin, iar verbul „a dărui” a devenit un motto pentru noi. De fiecare dată când avem ocazia dăruim. Am 

început încă de anul trecut, de la clasa pregătitoare. Cu toate că suntem în vremuri de pandemie nu ne-am 

oprit. Am devenit parteneri cu alte școli și am inițiat proiectul „Dăruind, câștigi un zâmbet!”. Prin acest 

proiect de voluntariat, copii au donat cărți, jucării, rechizite și alimente celor aflați în nevoie. Implicarea 

elevilor a fost cu mult peste așteptări, dar cel mai mult m-a surprins dorința lor de a ajuta. Am continuat și cu 

alte proiecte la distanță („Scrisoare pentru Moș Crăciun”,„Lumina Învierii”) , iar anul acesta elevii deja m-au 

întrebat „–Anul acesta cui mai dăruim, doamna?”  

  Constatăm că voluntariatul nu este o bătaie de cap, este pur și simplu dorința de a-i ajuta pe alții. 

Copiii învață să fie mai buni, să nu rămână indiferenți la realitatea din jur, care uneori este mult prea dură. 

Prin aceste activități își vor scoate la iveală bogățiile sufletești, emoțiile, capacitățile și propriile talente. 

Implicând copiii la vârste cât mai fragede în astfel de acțiuni, vor ști mereu că ajutând, se ajută și pe ei.  

  Este nevoie de implicare, de lucru în echipă, de timp, dar realizezi că deși banii sunt un aspect 

important, nu înseamnă totul în viață. Când ajungi acasă, să fii cu zâmbetul pe buze, pentru ca DA , ai putut să 

faci ceva bun...așa că împarte zâmbete și iubire....devino și tu voluntar! 
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Importanța  acțiunilor de voluntariat in rândul  elevilor și al  preșcolarilor 

                                                                                                          Prof Înv. Preșcolar Cristian Coculeana 

                                                                                                    Școala Gimnaziala „V. Alecsandri ” Vaslui 

Motto : „ Voluntarii sunt  singurele fiinte de  pe fata  pamântului care  reflecta compasiune , grija nemasurată , 

rabdare si dragoste adevarată pentru natiune ” (Erma Bombeck)  

 

Voluntariatul reprezintă activitatea de interes public desfă şurată din proprie 

inițiativă, de orice persoană, în folosul altora, fără a primi recompense materiale. Din 

punctul meu de vedere, voluntariatul aduce o mulțime de beneficii oricarei persoane, 

indiferent de statutul sau social, dar mai ales elevior si studenților.In primul rând, implicarea in acțunile de 

voluntariat ofera experiența în diferite domenii de activitate. Aceasta experiență este recunoscută prin diferite 

documente care atestă statutul de voluntar, apartenenta la o organizație nonguvernamentală sau 

participarea activa la un proiect de voluntariat. Desi nu echivalează ciclurile standardizate de educațe, statutul 

de voluntar oferă câteva avantaje semnificative.  

De exemplu, o persoana cu acest statut va fi acceptată mai repede într-o companie, intr-un 

proiect sau într-o poziție de conducere, decat o persoana la fel de pregătitä dar care nu 

s-a implicat in acest tip de activităti extra-curriculare. De asemenea, se doreşte ca 

voluntariatul sa fie considerat experiența profesionala in specialitate, dupa modelul altor 

state europene . In al doilea rând, voluntariatul contribuie la dezvoltarea personala. Voluntarul 

vede lucruri noi in fiecare zi, se confruntă cu probleme diverse, este pus in situații 

exceptionale și este în cursa cu timpul . Uneori, acțunile de voluntariat sunt îngreunate 

de lipsuri materiale, de nepăsarea celorlalți membri al societății sau chiar de autorități 

(noile masuri birocratice îngreunează activitatea ONG-urilor). Pus in astfel de situații 

dificile, voluntarul găsește o soluție care, mai tårziu, poate fi utilă și în viața privată. Prin 

voluntariat se pot dezvolta abilitați și competențe sociale precum solidaritatea, 

încrederea, spiritul civic si responsabilitatea socială. Oamenii implicați devin conștienți 

de problemele din jurul lor, pe care poate ca in mod normal nu le-ar observa, si invață să lupte pentru un ideal 

comun . Pe de alta parte, voluntariatul, ca orice alt tip de activitate, presupune timp, efort 

si stres. Odată ce sunt stabilite anumite obiective, acestea trebuie îndeplinite, chiar 

daca nu există sancțiuni, aşa cum se întâmpla in cazul persoanelor care lucrează cu 

contract de munca. Presiunea este la fel de mare, pentru ca alți oameni se bazează pe 

rezultatele pe care trebuie sa le oțină voluntarii.  

Din acest motiv, nu trebuie sa ne alegem responsabilități prea mari de la început și trebuie să studiem 

cu atenție domeniul in care vom activa.  

De asemenea, eșecul este foarte probabil in acest tip de 

acțiuni benevole, fiind cauzat de anumite lipsuri, cum ar fi fondurile reduse sau 

birocrația . 

             Daca ne referim la voluntariatul din randul elevilor / al prescolarilor , trebuie să pornim de la ideea ca 

fiecare copil este diferit; acest lucru este exact ceea ce îl face să fie special. Există câteva lucruri esenţiale, 

comune tuturor copiilor: toţi au nevoie de dragoste, de securitate, hrană bună şi exerciţiu. Fiecare copil are 

nevoie să se simtă protejat şi acceptat ; are nevoie ca ceilalţi să-l placă. Fiecare micuţ simte nevoia să fie 

călăuzit. Toţi copiii cresc şi se dezvoltă după acelaşi model. Ceea ce diferă este ritmul personal al fiecăruia. 

Pornind de la trebuinţele preşcolarilor am putea încerca o definiţie a meseriei de educatoare : dragoste 

pentru copii; respect faţă de interesele şi capacităţile copiilor; capacitatea de a implica preşcolarii, conştient şi 

activ, în activităţile de învăţare, precum și în alte tipuri de activități educative, de responsabilizare socială și de 

voluntariat; încredere în capacităţile copiilor şi încurajarea lor permanentă; disponibilităţi de comunicare; 

afectivitate; colaborare; plăcerea de a călători în lumea basmelor şi a poveştilor; dragoste pentru poezie; 

plăcerea de a te mişca, de a dansa; disponibilitatea de a te juca alături şi cu copilul; capacitatea de a respecta 

libera opţiune a copiilor. 

Profesionalismul educatoarei  se manifestă în alegerea celor mai potrivite căi şi mijloace pentru a face 

accesibilă înţelegerea cunoştinţelor predate, priceperea de a organiza sub diferite forme activităţile propuse, 

capacitatea de a înţelege copilul, de a-l sprijini şi încuraja atunci când este cazul. 
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Pentru a asigura dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, este necesar ca întreaga noastră activitate la 

grupă să cuprindă activități, acțiuni sau elemente care să asigure formarea și dezvoltarea la copii a abilităților 

de interacțiune cu adulții, cu copiii de vârste apropiate, de a accepta și respecta diversitatea, formarea 

comoportamentelor prosociale.  

Responsabilizarea copilului preșcolar este o aptitudine ce trebuie învățată,  iar părinții au un rol 

esențial în acest sens.  Părinții trebuie să fie dispuși să acorde libertatea copilului pentru: a lua decizii; a 

demonstra că pot face un lucru; a învăța din propriile greșeli. Învățarea și însușirea responsabilității ajută la 

maturizarea copilului și reprezintă o poartă deschisă către succes. Responsabilitatea își are influența în multe 

părți din dezvoltarea copilului. Îl ajută să fie autonom, să se descurce pe propriile puteri, să nu depindă de 

ceilalți. Un copil responsabil câștigă încrederea celor din jur, a părinților, prietenilor și este o persoană pe care 

te poți baza fără ezitare. În cadrul grădiniței copiii sunt familiarizați cu regulile grupei, ce trebuie respectate și 

urmate cu conștiinciozitate. Astfel ei devin responsabili cu ordinea și curățenia în sala de grupă, cu îngrijirea 

plantelor, cu distribuirea anumitor materiale etc.  

 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public  este activitatea 

desfășurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitare, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social si comunitar, și altele de tipul acesta. 

Voluntariatul reprezintă un schimb reciproc avantajos între om și comunitate. Oricine dorește poate fi 

voluntar. Copii, tineri, adulți, persoane de vârsta a treia. Persoane cu și fără dizabilități. persoane de toate 

rasele și etniile. Persoane de orice sex sau orientare sexuală. Persoane implicate politic/religios sau nu. 

Persoane cu studii postuniversitare și persoane fără studii sau cu studii minime. Persoane cu venituri mari, 

medii sau mici. 

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 și nu 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 multiculturalitățiișâ 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. 

 În concluzie, voluntariatul rămâne un mijloc puternic de autodezvoltare si, mult mai mult, un mod prin care 

pot arăta ca ești activ si îți pasă de ceea ce se intâmplă in jurul tău. 
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Voluntariatul in zilele noastre… 

Prof. Mariana Sim 

Gradinita cu program prelungit nr.3, Simleu Silvaniei,jud. Salaj 

Voluntariatul nu se confundă cu altruismul, caritatea sau filantropia, care se încadrează în sfera „oferirii de 

ajutor persoanelor aflate în dificultate, fără a urmări în mod conştient vreun beneficiu.“ Dar, chiar şi când ofer 

necondiţionat, obţin ceva, fie chiar şi numai mulţumirea sufletească. 

Voluntariatul, pe de altă parte, este o activitate de schimb, în care o persoană îşi oferă timpul, cunoştinţele, 

talentul, energia, pentru a contribui la susţinerea unei cauze şi în urma căreia va obţine anumite beneficii 

personale, sociale sau profesionale, altele decît cele de natură financiară. A vorbi despre voluntariat doar ca 

despre o obligaţie morală de a oferi celorlalţi este mai degrabă nerealist, iar organismele europene şi 

internaţionale care promovează voluntariatul au înţeles că, pentru a creşte numărul şi implicarea voluntarilor, 

este nevoie să oferi, înainte de a cere. Într-un articol despre cultura organizaţională din mediul nonprofit 

românesc, Irina Jarrett Thorpe, director executiv al Fundaţiei Chance for Life este de părere că „nu este etic 

doar să primim, ci să dăm, la rîndul nostru, voluntarilor cât mai multe oportunităţi de dezvoltare“ („Cultura 

organizaţională şi motivarea voluntarilor“, 2010). 

Când se urmăreşte definirea voluntariatului, elementele comune regăsite ţin de faptul că persoanele se implică 

din proprie iniţiativă şi nu sunt remunerate. În funcţie de cine oferă o definiţie şi setează un cadru, 

voluntariatul poate cuprinde elemente legate de scopul activităţii, de investiţia şi beneficiile voluntarului. În 

unele contexte, faptul de a primi o retribuţie financiară pentru activitatea voluntară este acceptat, atîta timp cît 

valoarea plăţii este sub valoarea de piaţă pentru munca prestată. 

Din punct de vedere legislativ, în România a fost adoptată Legea nr. 195/2001, care trasează cadrul de 

desfăşurare al activităţilor de voluntariat şi defineşte voluntaritul ca fiind o „activitatea de interes public 

desfăşurată de persoane fizice, denumite voluntari, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul 

juridic de muncă şi raportul juridic civil de prestare a unei activităţi remunerate.“ Eliminarea aspectului 

financiar nu exclude, însă, obţinerea unor beneficii de altă natură, a anumitor facilităţi de învăţare, a 

recunoaşterii şi a recunoştinţei din partea celor pentru care munca voluntară este realizată. 

Organismele europene şi internaţionale văd voluntariatul ca pe o oportunitate de integrare socială, ca o 

modalitate de a reduce sărăcia, ca mijloc al dezvoltării sustenabile şi al incluziunii sociale, dar şi ca pe o cale 

prin care tinerii pot dobîndi experienţă profesională, şi propun stimularea implicării tinerilor în activităţi 

voluntare prin diferite mijloace, cum este recunoaşterea deplină a contribuţiei voluntarilor, precum şi 

adoptarea unor măsuri de mobilizare şi formare a voluntarilor. 

Studiile pe tema voluntariatului se orientează, în general, pe câteva direcţii majore. De exemplu, diferite studii 

au reliefat ca motive personale ale voluntarilor dobândirea de noi abilităţi, dezvoltare personală, creşterea 

stimei de sine, pregătirea pentru o carieră, exprimarea valorilor personale, angajamentul comunitar. Diferite 

cercetări au prezentat o influenţă a valorilor şi atitudinilor orientate civic asupra voluntariatului. 

Alte studii subliniază faptul că implicarea în trecut în activităţi voluntare conduce la dezvoltarea unei identităţi 

de rol a voluntarului, care va susţine implicarea pe viitor a acestuia în alte acţiuni voluntare şi că persoanele 

sunt mai motivate să îi ajute pe aceia cu care se identifică la nivel colectiv. O altă direcţie de studiu consideră 

că anumite variabile de personalitate sau dispoziţionale motivează voluntariatul (orientarea prosocială a 
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personalităţii, cu trăsături ca „empatie orientată către ceilalţi“ şi „disponibilitatea de a oferi ajutor“). Există 

autori care analizează caracteristicile de personalitate şi starea de sănătate psihică şi fizică drept resurse 

necesare pentru a căuta şi a se implica în servicii comunitare (aspecte ale personalităţii la care persoanele fac 

apel când se confruntă cu provocări şi dificultăţi în viaţa proprie, ce curprind: încrederea, sentimentul 

controlului asupra propriei vieţi şi o stimă de sine ridicată). 

Diferite studii realizate pe tema motivaţiei persoanelor de a face voluntariat au arătat că, în general, motivele 

sunt mixte, de tipul altruism-egoism (dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi sau a-şi satisface scopuri importante de 

natură personală, socială şi psihologică) şi că dispoziţiile personale (empatia sau personalitatea prosocială) 

joacă, de asemenea, un rol important. 

Cercetările despre beneficiile la nivel personal ale activităţii de voluntariat arată că persoanele care fac 

activităţi voluntare se autoevaluează ca având o stare de sănătate fizică şi emoţională mai bună decît cele care 

nu sunt implicate în voluntariat (United Health Group, 2013). Alte studii conchid că starea generală de bine, 

sensul şi scopul în viaţă cresc la cei pentru care identitatea de voluntar este una importantă (identitate care se 

formează şi devine semnificativă pentru persoană, pe măsură ce se implică mai mult timp în voluntariat). 

Referitor la nivelul inteligenţei emoţionale, evaluat ca trăsătură de personalitate, a reieşit că două treimi dintre 

voluntari au un nivel ridicat al inteligenţei emoţionale, adică îşi cunosc propriile emoţii şi le pot recunoaşte pe 

ale celorlalţi, îşi pot exprima facil sentimentele, sunt optimişti, empatici, încrezători în forţele proprii şi 

motivaţi să nu renunţe în faţa adversităţilor, pot avea relaţii personale şi sociale satisfăcătoare. 

Credinţa într-o lume dreaptă, în care fiecare primeşte ceea ce merită şi merită ceea ce primeşte este un element 

care poate influenţa decizia persoanelor de a se implica în voluntariat şi de a oferi ajutor celorlalţi prin 

dezvoltarea unor atitudini devalorizatoare faţă de cei aflaţi în nevoie şi atribuirea responsabilităţii pentru 

situaţia dificilă în care se află, celui defavorizat.  

În final, prin voluntariat, persoanele se simt împuternicite să se implice în rezolvarea problemelor comunităţii 

din care fac parte, dobîndesc informaţii despre participare şi mijloacele de acţiune, dar îşi dezvoltă şi abilităţi 

şi competenţe personale, sociale şi profesionale, îşi extind reţeaua socială şi îi ajută pe ceilalţi, iar între 

organizaţia care apelează la voluntari şi voluntar se realizează un schimb reciproc avantajos. Implicarea 

tinerilor în activităţi de voluntariat, dar şi creşterea activismului lor la nivel social şi politic ar putea genera 

schimbări şi o înnoire la nivel social şi comunitar, de care avem nevoie pentru a ne dezvolta ca societate.  

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

433 
 

ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT IN GRĂDINIŢĂ 

Prof. Ioniţă Ionela Tatiana 

Şcoala Gimnazială nr. 308 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală şi grădiniţă. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

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. 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), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 

incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari. 

De ce si cum ai putea sa-ti convingi preşcolarii să facă  voluntariat? Iata cateva motive si solutii: 

1. Prin voluntariat isi creioneaza mai bine setul de valori dupa care se conduce in viata. 

2. Invata sa aprecieze lucrurile pe care le au si sa se bucure chiar si de maruntisuri. 

3. Obtine abilitati de comunicare si relationare sociala care ii vor fi utile pe viitor si in cariera profesionala. 

4. Poate descoperi in activitatile de voluntariat realizate, hobby-uri si isi poate forma orientari profesionale pe 

aceasta linie. 

5. Isi formeaza prieteni noi 

6. Ii creste increderea in sine si se simte util societatii. 

7. Isi petrece timpul intr-un mod cat se poate de placut, acelasi timp invatand lucruri noi. Voluntariatul, privit 

din aceasta perspectiva, poate fi considerat un fel de “educatie non-formala”. 
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Prezinta-i toate beneficiile pe care le poate obtine de pe urma activitatilor de voluntariat. De 

asemenea, gandeste-te la faptul ca esti un model pentru el. Cu cat observa si este invatat de mic ca este 

important sa ii ajuti pe altii, sa te implici in activitati de pe urma carora sa nu te astepti neaparat sa obtii 

beneficii materiale, cu atat va tinde mai mult sa introduca voluntariatul in viata lui de adolescent. 

In calitate de cadru didactic, este recomandabil sa formăm copiilor gustul pentru activitati care sa le 

faca bine din punct de vedere sufleteste si de pe urma carora sa beneficieze si altii. Vizitele la centre de copii 

sau de batrani, concursuri, baluri mascate si evenimente organizate la care se pot face donatii pot fi ocaziile 

potrivite pentru a-i implica pe adolescenti si a-i obisnui sa se acomodeze in rolul de voluntari.Cu cat incepe 

mai repede sa faca astfel de activitati de voluntariat, cu atat isi va creiona un traseu mai clar in viata. Astfel de 

lucruri il formeaza ca om si il pregatesc pentru viata de adult. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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Voluntariatul și învățarea Altfel 

 

Prof. Lupșa Elena 

Colegiul Național „Decebal” Deva 

 

Omul învață de-a lungul întregii sale vieți, dar în fiecare etapă de vârstă, învățarea are particularitățile 

sale. Dacă aducem în discuție educația tinerilor, atunci se poate vorbi despre activități cu conținut pedagogic 

specific desfășurate în cadrul instituțiilor de învățământ (educație formală), despre activități cu conținut 

pedagogic care completează educația formală, activități desfășurate într-un cadru mai flexibil (educație 

nonformală) și despre educația primită în afara instituțiilor de învățământ, când influențele pedagogice sunt 

exercitate spontan, de la nivelul întregii societăți (educație informală). Prin intermediul activităților didactice 

desfășurate urmărim realizarea de competențe, adică a unor ansambluri structurate nu numai de cunoștințe, dar 

și de abilități care permit identificarea și participarea la rezolvarea unor probleme specifice 

domeniului/disciplinei studiate, dar și a unor probleme mai generale, în diferite contexte. 

Se poate învăța Altfel, prin intermediul acțiunilor de voluntariat și a proiectelor educaționale? O școală 

modernă, ancorată deplin în realitatea contemporană trebuie să extindă procesul de învățare dincolo de sala de 

clasă pentru că, în cadrul activităților de voluntariat și a proiectelor educaționale desfășurate, elevii își formează 

și își dezvoltă abilități reale (de comunicare, de muncă în echipă, creativitate, disciplină, responsabilitate, 

solidaritate, gândire critică etc.) care îi vor ajuta, pe aceștia, să se adapteze unei societăți dinamice, să înțeleagă 

că dezvoltarea durabilă a societății presupune implicarea activă și responsabilă a tuturor actorilor sociali, 

indiferent de vârstă, sex, religie sau alte criterii. Având în vedere toate cele menționate, se poate afirma că 

voluntariatul poate contribui la obținerea unei învățări autentice, a unei învățări relevante sau a unei învățări 

vizibile?  

Ce este voluntariatul? Potrivit articolului 3 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de 

voluntariat, voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public 

desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau 

de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup. Activitatea de voluntariat se deosebește de alte 

activități similare (de exemplu, internshipul) prin intermediul următoarelor principii: voluntariatul este o 

activitate desfășurată de bunăvoie, bazată pe o decizie liber consimțită; voluntariatul este o activitate desfășurată 

în beneficiul comunității (în beneficiul sau în interesul public); voluntariatul este o activitate ce exclude 

remunerația din partea beneficiarului activității (activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită însă). 

Trebuie precizat și faptul că spre deosebire de actele spontane de binefacere, activitatea de voluntariat este 

desfășurată, de regulă, într-un cadru organizat (sub tutela unui grup de inițiativă sau a unei organizații). 

Când știm că învățarea s-a produs? Când învățarea devine cu adevărat vizibilă sau relevantă? Este 

suficient ca elevul să dețină numai cunoștințe, fără ca acesta să dețină abilități de aplicare a acestora? Dacă 

vorbim despre școală, în calitate de principală instituție educativă, învățarea relevantă se produce atunci când 

toată lumea învață, fie că este vorba despre elevi, despre profesori sau despre alți membri ai comunității. Elevii 

trebuie încurajați permanent să participe efectiv și activ în demersul de învățare, prin valorificarea experiențelor 

lor de viață, dar și prin explorarea profundă a conținuturilor disciplinelor școlare și prin legarea acestora de 

contextul cotidian, de viața de zi cu zi, prin intermediul diferitelor proiecte de voluntariat și a altor proiecte 

educaționale. Aspectul „vizibil” al învățării se referă la faptul că atributele care fac vizibil progresul învățării 

trebuie să fie cunoscute de toată lumea, nu numai de către elevi sau de către profesori, la care se adaugă faptul 

că elevii trebuie să învețe să devină proprii lor profesori, ceea ce constituie însușirea de bază a învățării 

continue sau a autoeducării, precum și a dragostei de a învăța (Hattie, 2014, p.16). 

Fără îndoială că învățarea devine relevantă și cu adevărat vizibilă doar atunci când elevul poate să aplice 

cunoștințele învățate în practică, când învățarea se apropie de viața reală a acestuia, când acesta nu numai că 

învață despre diferite concepte, precum: participarea sau voluntariatul, ci învață în mod direct prin participare 

la diferite proiecte educaționale sau la diferite proiecte de voluntariat, știut fiind faptul că toate acestea contribuie 
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la formarea și la dezvoltarea unor abilități, a unor competențe necesare adaptării la schimbările care au loc în 

societatea noastră, schimbări generate de progresul științific și tehnic. O școala deschisă la schimbare este o 

instituție care susține excelența academică prin intermediul activităților cu conținut formal, dar și nonformal, 

prin participarea elevilor la acțiuni de voluntariat prin intermediul reprezentanților Consiliului Școlar al Elevilor, 

a diferitelor asociații de voluntariat, în cadrul unor activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru 

promovarea valorilor umanitare și a unor proiecte de responsabilitate socială vizând ajutorarea unor categorii 

sociale defavorizate, a unor activități de educație ecologică și de protecție a mediului înconjurător (plantarea de 

puieți, acțiuni de ecologizare a spațiilor verzi etc.), de educație pentru sănătate, pentru educație antreprenorială 

ș.a. Acțiunile de voluntariat sunt diverse și se pot manifesta în diferite domenii de activitate.  

Proiectele de voluntariat și alte proiecte educative contribuie nu numai la responsabilizarea și la 

implicarea tinerilor în soluționarea unor probleme cu care se confruntă unele categorii sociale dezavantajate, ci 

și la formarea și dezvoltarea personală a tinerilor, îi ajută pe tineri să se cunoască mai bine, să își formeze și să-

și consolideze diferite competențe, abilități, atitudini și calități (de comunicare, de lidership, de ascultare activă, 

de adoptare de decizii ținând cont și de opiniile celorlalți, respect față de diferențe, atitudine deschisă, toleranță, 

empatie, angajament față de voluntariatul în favoarea membrilor comunității etc.), să își valorifice mai bine 

timpul și alte categorii de resurse, să interacționeze și să colaboreze cu alte persoane. Tinerii, prin intermediul 

proiectelor de voluntariat și a altor proiecte educative, identifică probleme reale existente în comunitatea în care 

trăiesc sau în care învață, identifică și aplică soluții pentru rezolvarea acestora și devin mai responsabili față de 

membrii comunității care se confruntă cu diferite probleme, propun soluții în mod argumentat, adoptă decizii și 

le pun în aplicare în favoarea celor din jur care se confruntă cu diferite probleme sau dificultăți, își asumă un 

rol activ alături de ceilalți voluntari, elevi sau alte categorii sociale, convinși că pot îndrepta chiar și parțial 

lucrurile, că alături de ceilalți pot să ofere ajutor necondiționat celor care au într-adevăr nevoie. Tinerii nu mai 

doresc să fie pasivi la ceea ce se întâmplă în jurul lor, ei își fac auzită vocea în mod constant și nu în mod 

sporadic în acțiuni de natura caritabilă sau ecologică, fără urmări pe termen lung, acțiuni inițiate de regulă de 

cadrele didactice. Elevii voluntari au început să înțeleagă că fiecare om contează, fiecare contribuție este 

importantă, că de fapt schimbarea trebuie să înceapă nu cu ceilalți, ci cu tine însuți (însăți) și că nu poți rezolva 

probleme specifice unei comunități sau nu face totul de unul singur, ci numai împreună cu alții, cu ceilalți 

asemănători ție prin valorile și idealurile promovate și totuși atât de diferiți. 

În concluzie, consider că se poate afirma că, elevii pot învăța Altfel prin intermediul activităților de 

voluntariat și a proiectelor educaționale, modalități prin care învățarea devine într-adevăr relevantă și vizibilă. 
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VOLUNTARIATUL – METODĂ DE RESPONSABILITATE 

Prof. Bundă Cristina 

Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău  

 
”Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizica, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfașurată în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățamânt, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea.” (definiția din Legea Voluntariatului 2006) 

”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, dar care poate deconta 

cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată.” (definiția Pro Vobis) 

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, făra a primi o contraprestație materială.” (Definiție adoptată de Consiliul National al Voluntariatului, 

iunie 2002) 

”Orice acțiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.” (Tracker) 

”Orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenția de a ajuta și fără a urmări un 

câștig financiar imediat.” (Scheier)  

”Impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalți fără a se gândi la recompense 

financiare." (Manover) 

Acestea sunt câteva definiții ale voluntariatului, dar mai presus de orice definiție voluntariatul este 

atitudinea fiecăruia față de societate. Vorbind despre atitudini ne gândim desigur la respectul pentru oameni, 

punctualitate, credibilitate, cinste, persevenență, consecvență, răbdare...tot ceea ce oamenii ar trebui să învețe 

încă de mici – o relație sănătoasă cu oamenii și cu mediul înconjurător. 

Mai bine de 100 de milioane de europeni sunt implicaţi în activităţi de voluntariat, trăiesc în 

solidaritate şi prin aceasta aduc o contribuţie în societate. Un sondaj Eurobarometru efectuat în 2006 relevă 

faptul că 3 din 10 europeni pretind a fi activi ca şi voluntari şi că aproape 80% din respondenţi consideră că 

activităţile de voluntariat reprezintă o parte importantă a vieţii demografice în Europa.  

Există o arie largă de noţiuni, definiţii şi tradiţii în ceea ce priveşte voluntariatul. Totuşi, ceea ce este comun în 

Europa este că oriunde oamenii se implică împreună în activităţi pentru a se ajuta reciproc, pentru a îi susţine 

pe cei cu nevoi, pentru a conserva mediul înconjurător, pentru a participa în campanii pentru drepturile 

omului, sau pentru a iniţia acţiuni menite a asigura fiecăruia o viaţă decentă – atât societatea în ansamblu, cât 

şi fiecare voluntar ies în câştig, iar coeziunea socială este semnificativ întărită. 

Voluntariatul nu este o noțiune nouă românilor așa cum nu este nouă pentru niciun popor, pentru nicio 

colectivitate. Oamenii s-au ajutat mereu între ei, sau au muncit împreună pentru atingerea scopurilor pe care și 

le-au propus, fie că-și strângeau recoltele, își construiau o casă, ridicau o biserică sau o școală în comunitatea 

lor. Din păcate însă deceniile de totalitarism au marcat felul în care românii percep ideea de muncă voluntară. 

Adesea, în special după Revoluția din 1989, voluntariatul era confundat cu munca patriotică pe care mulți 

dintre români erau obligați să o facă în timpul regimului comunist, și în urma căreia nimeni nu era câștigat 

nici din punct de vedere material nici din punct de vedere spiritual. Iată motivul pentru care primele 

organizații nonguvernamentale care implicau voluntari au fost privite la început cu suspiciune. Românii 

trebuiau să-și descopere identitatea, să-și descopere valorile, să-și prețuiască semenii și să muncească 

împreună pentru construirea a ceea ce se dorește a fi o Românie modernă, țară a Uniunii Europene a secolului 

XXI. 

De ce voluntariatul contează? 

Voluntarii reflectă diversitatea societăţii europene, având implicate persoane de diferite vârste, femei şi 

bărbaţi, angajaţi şi şomeri, oameni cu diferite origini etnice, credinţe, cetăţeni de toate naţionalităţile  
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Voluntarii sunt implicaţi într-o mare varietate de activităţi, cum ar fi furnizarea de activităţi educative şi 

servicii, ajutor reciproc sau auto-ajutor, advocacy, campanii, , acţiune comunitară şi pentru mediul 

înconjurător. Voluntariatul este unul dintre modurile în care persoane cu orice tip de abilităţi şi profil, pot 

contribui la schimbări pozitive.  

Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei societăţi coerente, 

cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, şi prin aceasta, la crearea de capital social. Este o sursă puternică 

de reconciliere şi reconstrucţie  

Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. Voluntarii şi 

organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, a da voce şi a 

răspunde nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută la îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de servicii şi 

la dezvoltarea creativă de noi servicii  

Voluntariatul este un factor economic semnificativ. Sectorul de voluntariat contribuie estimativ cu 5% în 

PIB-ul economiilor naţionale şi multe dintre oranizaţiile non profit depind puternic de munca voluntarilor 

pentru a-şi susţine activităţile  

Voluntariatul sprijină crearea de parteneriate inovatoare între sectorul profit, autorităţile publice şi 

sectorul non profit. Asemenea parteneriate, dublate de natura iniţiatică a multor dintre activităţile de 

voluntariat, pot conduce la crearea de noi oportunităţi de angajare  

Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare un instrument 

esenţial în formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează abilităţi şi îşi 

extind reţelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea şi îmbunătăţirea ofertelor de angajare la 

dezvoltare personală şi socială.  

În timp ce unii participă cu interes la acțiunile de voluntariat, alții nu fac voluntariat. Aceasta se întâmplă 

pentru că întâmpină bariere în ceea ce priveşte activităţile voluntare, cum ar fi lipsa informaţiilor, contrângeri 

legate de timp; resurse economice precare şi sentimentul că “nu îşi pot permite” să facă voluntariat; o imagine 

negativă a voluntariatului; discriminare; lipsa unui cadru legal; lipsa protecţiei împotriva riscurilor pe care le 

implică; vizele şi alte bariere pentru cetăţeni din afara UE. Voluntariatul este oferit gratuit, dar nu este lipsit de 

costuri – are nevoie şi merită sprijin adresat din partea tuturor celor implicaţi – organizaţii, guvern, sectorul de 

afaceri şi un mediu politic favorabil, inclusiv infrastructuri pentru voluntariat. În timp ce UE a acordat din ce 

în ce mai mare importanţă voluntariatului în toate formele sale, de-a lungul ultimilor ani, România se află încă 

departe de a avea o strategie la nivel european de a promova, recunoaşte, facilita şi sprijini voluntariatul 

pentru a acţiona la întregul potenţial. Ceea ce trebuie să știm este că oricine poate să devină voluntar și să 

aducă o contribuție, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară. Important este doar să iți dorești acest lucru! 

"Faptul că nu poți să faci totul nu e o scuză pentru a nu face nimic." (Ashleigh Brilliant)  

 Toți avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine; așadar, toți avem ceva de pus în 

folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau orașului în care trăim sau în 

folosul comunității în general. Important este să ne dorim acest lucru și să gasim organizația care sa ne ofere 

oportunitatea de a face acest lucru. Pentru o comunitate mai buna, pentru a fi mai fericiți și mai 

împliniți.Tinerii își pot construi un CV atractiv, testează o posibila cariera, își fac contacte care le vor fi utile 

în viitor, dar mai presus ajută la crearea unei societăți mai bune în care să trăiască în viitor. Cei de vârsta a 

treia au posibilitatea să-și împărtășească experiența și au satisfacția că sunt încă utili. Pentru copii și 

adolescenți e distractiv să facă lucruri bune împreună cu prietenii, ei își formează astfel deprinderi și abilități 

adăpostindu-se de tentațiile periculoase ca drogurile, tutunul, violența. Ei au astfel șansa de a deveni adulți 

responsabili.Oricine poate fi voluntar "Pentru că dacă așteptăm 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). Așadar, de 

ce sa fii voluntar? Pentru că e distractiv; pentru a câștiga experiență; pentru a nu irosi timp prețios făcând 

lucruri lipsite de importanță sau chiar dăunătoare; pentru a-ți face noi prieteni din toată lumea; pentru a învăța 

lucruri noi; pentru a da înapoi ceva din ceea ce ai fost norocos să primești de la viață; pentru a ajuta pe cineva 
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care n-a fost la fel de norocos ca tine; pentru a-ți face datoria de om; pentru a ajuta la crearea unei lumi mai 

bune. 

 Fiecare dintre noi poate găsi scuze pentru a nu face nimic dar în același timp fiecare poate găsi ceva 

de făcut .Ca voluntar, poți să te implici într-o varietate de proiecte și domenii, printre care: 

- social: consiliere si informare pe diferite teme; meditarea unor elevi cu probleme; campanii pe teme legate 

de profilul organizatiei (drepturile copilului, prevenire SIDA, etc.); pregatirea și distribuirea unor pachete 

pentru beneficiarii organizației (de exemplu hrană, îmbrăcăminte).  

- sănătate campanii de promovare a sănătații (educație sexuală, alimentație sănătoasă, prevenirea fumatului 

sau a utilizării drogurilor și alcoolului); servicii pentru pacienții din spitale;  

Rolul cel mai important în educarea tinerilor pentru voluntariat îl are școala și marile școli cu renume din 

Europa sunt un exemplu bun în acest sens. Elevii acestor școli sunt îndrumați să volunarieze și activitatea de 

voluntar ocupă un loc important în CV-ul lor. 

 De asemenea unele persoane publice oferă un exemplu în ceea ce privește implicarea prin voluntariat la viața 

societății . 

  Prin puterea exemplului tinerii pot învăța să se implice în viața comunității. Înainte de a transmite 

elevilor săi informații școala trebuie să transmită adevăratele valori, să formeze oameni sensibili la nevoile 

societății.  
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Educaţie prin voluntariat 

Prof.Ivaşcu Elena-Gabriela 

Şcoala Gimnazială ,,Radu Tudoran”,Brăila 

 

         Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, 

care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o 

contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este 

implicată. 

         Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație nonformală, cât 

și informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că voluntariatul este un 

factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi 

formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale.  

       Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, 

în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

• Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează să 

activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. Deoarece 

abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile următoare, 

dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională cât și pentru 

cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

• Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților 

de voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc la 

o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă de a 

explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane care 

să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

• Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertită sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, 

abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

• Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, 

orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități diferite. 

Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe 

lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

• Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile 

de conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective 

prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. 

Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, gestionarea 

schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin intermediul 

voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului 

prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) şi este 

complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin educaţia 

de tip nonformal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul 
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responsabil, capabil de acţiune şi schimbare. 

           În primul rȃnd, subliniem, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul educaţional al 

copiilor, întrucȃt plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolară a copilului, se asigură baza pe care va 

interveni ulterior şcoala. S-a demonstrat prin riguroase studii de cercetare că reuşita şcolară a copilului este 

strȃns legată de concepţia asupra educaţiei a părinţilor, aşa cum şi insuccesul copilului, care creşte într-o 

familie ai cărei membri nu au beneficiat de servicii educaţionale şi prin urmare nu acordă interes nici în cazul 

educaţiei copilului. 

          Şi într-un caz şi în altul, şcoala se alfă în obligaţia de a lansa părinţilor invitaţia la cooperare, la implicare 

în educaţie, oferind şanse egale tuturor: o bună informare, o strategie de consiliere a părinţilor inactivi iniţial, 

un program de sprijin alături de fundaţii sau organizaţii non-profit, şedinţe, întȃlniri, ateliere de lucru în comun 

etc., toate acestea pot aduce alături, ca parteneri şi voluntari părinţii. Amintim aici formula celor şapte 

modalităţi de implicare a părinţilor în spaţiul educaţional, elaborată de Joiyse Epstein3, între care se regăseşte 

voluntariatul, ca manieră de implicare productivă a familiei în activităţile şcolii. 

        Aşadar, profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în comunitate 

şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, demararea de proiecte 

educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea locală, implicarea ONG-

urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele practici de sprijin, de voluntariat, elevii/tinerii vor 

realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă activă socială. 

       La rȃndul lor, elevii/tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze pe cont 

propriu, pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia chiar de la 

vȃrstele şcolarilor mici – problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi de 

voluntariat mai ample, elevii/tinerii sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-un 

spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi respnsabili, să-l 

poată gestiona şi dezvolta. Un exemplu de acţiune voluntară, care dă răspuns, pe de altă parte şi provocărilor 

educaţiei intergeneraţionale, este sprijinul acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a înţelege şi învăţa să 

utitlizeze mijlocele şi tehnologiile moderne de comunicare din prezent. Sunt vizate astfel două grupuri ţintă: 

tinerii, care  se implică în probleme actuale ale societăţii şi vȃrstnicii, care sunt reintegraţi în viaţa comunităţii 

moderne. Astfel de exemple pot completate de numeroase alte oportunităţi pe care atȃt şcoala cȃt şi societatea 

trebuie să le promoveze. 

      Ținând cont de cele menționate supra, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și 

diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean activ. 
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VOLUNTARIATUL – BUSOLA UMANITĂȚII 

prof. Ramona – Mihaela Petrișor 

Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu 

 

“Dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei” (Mahatma Gandhi) 

 

Derapajele de la liniile firescului, dificultățile existențiale ale unor semeni, mesajele de s.o.s provenite 

din partea mediului natural necesită inițiative îndrăznețe și generoase, ieșirea din propria zonă de confort și 

“articularea” binelui public. Înseamnă curajul de a transforma în acțiune valori general-umane: solidaritate, 

compasiune, responsabilitate, respect, altruism. Iar toate acestea își găsesc cea mai potrivită expresie în 

voluntariat, în această veritabilă “școală de viață” ce facilitează “întâlniri trezitoare” cu rol inițiatic, menite a 

ridica ștacheta privirii spre exact ceea ce este cu adevărat important în plan existențial. 

Voluntariatul nu ar trebui să fie un act de bravură, un moft sau un simplu trend, ci ar fi indicat să 

devină o permanentă stare de a fi, un mod de valorificare a propriei persoane în scop nobil. După cum afirmă 

voci avizate este o formă civică de participare, e universal și accesibil tuturor. De asemenea, deține și o 

valoare educațională remarcabilă (prin intermediul său se învață făcând). 

Ridicați din comunitate, voluntarii, ridică, la rândul lor comunitatea, contribuie la conștientizarea 

puterii lui împreună și schimbă în mai bine destine, legi, mentalități, nedreptăți.  

Voluntariatul nu contribuie doar la soluționarea de probleme, ci reprezintă resursa necesară creșterii 

societale, dezvoltă atribute specifice inteligenței emoționale, asigură împlinirea personală și își aduce aportul 

la (re)clădiri interioare – la nivel individual. Este despre plusul pe care fiecare îl poate lăsa pe acolo pe unde 

trece. Este hrana sufletească care te face să te simți OM, pur și simplu! 

Unul dintre proiectele mele de suflet, pe linie de voluntariat, este reprezentat de Academia de 

Voluntari – proiect de educație non-formală menit a susține și stimula voluntariatul în rândul tinerilor. Acest 

proiect este derulat de Asociația “Positive Life” în parteneriat cu Liceul Tehnologic “Independența” Sibiu 

respectiv cu Liceul de Artă Sibiu și are alături colaboratori de tradiție: Inspectoratul de Poliție al Județului 

Sibiu (atât Serviciul Rutier cât și Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității) respectiv 

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu. 

Academia de Voluntari conturează un optim cadru formativ pentru temerarii care au decis să-și 

desfășoare acțiunile sub semnul binelui și care au înțeles că poți să mulțumești pentru ceea ce ai, ceea ce ești, 

ceea ce cunoști DĂRUIND și devenind LUMINA din existențele celor mai puțin norocoși. Academia de 

Voluntari înseamnă soluții constructive, cultivarea recunoștinței, acomodarea cu responsabilitățile, coeziune, 

încredere, generozitate, timp petrecut în mod util, cu impact pozitiv și cu profund respect pentru propria 

persoană, pentru ceilalți, pentru natură, pentru comunitate, pentru educație, pentru devenire. 
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EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT 

                                                                                                                     Prof. BUICĂ ADINA-CARMEN 

                                                                                      ȘCOALA GIMNAZIALĂ COTEȘTI-GODENI 

 

         Voluntariatul este o activitate care are ca misiune sau ca funcţie generală promovarea procesului de 

integrare şi de coeziune socială, la scară comunitară (locală, teritorială, naţională, europeană).  Activitatea de 

voluntariat este creatoare de capital uman şi social. Ea este  implicată în dezvoltarea comunitară, în 

promovarea cetăţeniei active, în aplicarea valorilor culturii (artistice, ştiinţifice, tehnologice, politice, civice, 

sportive etc.) în situaţii multiple, colective şi individuale, locale şi zonale, naţionale şi transfrontaliere. 

Structura de organizare a activităţii de voluntariat are la bază iniţierea unor acţiuni cu impact formativ pozitiv 

– imediat şi de perspectivă – de tip nonformal, cu deschideri multiple spre informal, spre valorificarea 

experienţei de viaţă a celor implicaţi. Voluntarii proveniţi din cadrul sistemului de învăţământ, preșcolari, 

elevi şi studenţi, dar şi profesori, realizează activităţi pe baza relaţiilor contractuale şi consensuale stabilite cu 

diferite organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, cu reprezentanţi ai comunităţii locale, cu asociaţii 

profesionale, cu asociaţii de părinţi etc. Activitatea de voluntariat este realizată în şcoală, dar mai ales în afara 

şcolii. În ambele situaţii, activitatea de voluntariat este sprijinită, încurajată, stimulată de şcoală pe fondul unor 

obiective specifice comune, care vizează dobândirea de noi competenţe sociale bazate pe cunoştinţe, 

obişnuinţe şi atitudini sociale, perfectibile în condiţii de socializare multiple, în medii comunitare, culturale şi 

profesionale deschise. O dimensiune aparte promovată prin activitatea de voluntariat este cea a educaţiei 

aplicate, orientată în direcţia formării civice şi profesionale. Competenţa socială cultivată prioritar este cea a 

responsabilităţii individuale şi colective a voluntarului faţă de activitatea propusă şi de beneficiarii acesteia, 

responsabilitate asumată şi validată civic, (auto)perfectibilă în condiţii de angajare şi solidaritate morală şi de 

empatie socioafectivă şi motivaţională (angajată la nivelul superior al convingerilor sociomorale). Activităţile 

de voluntariat oferă  preșcolarilor/elevilor , care îndeplinesc roluri de voluntari, posibilitatea de a realiza 

contacte directe cu oameni din diferite domenii sau comunităţi aflaţi în situaţii speciale, care solicită asistenţă 

(socială, psihomedicală, pedagogică etc.), relaţii de colaborare, participare socioafectivă, implicare civică, 

iniţiativă culturală (artistică, ştiinţifică, tehnologică, sportivă, spirituală etc.), angajare în acţiuni de protejare a 

mediului natural etc.  

        Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. De asemenea, activitatea 

de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. 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), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Este clar că această activitate non-profit, nu 

înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii 

activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul 

liber.  Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve.  

         Voluntariatul, fiind o ocupaţie vocaţională, le oferă persoanelor implicate atât posibilitatea de a acumula 

cunoştinţe şi abilităţi, cât şi oportunitatea de a-şi dezvolta calităţi ce ţin de inteligenţa emoţională, de suflet şi 

de împlinirea personală. De asemenea, se dezvoltă competenţele cu caracter de integrare, prin care 

voluntariatul solicită implicarea persoanelor şi a întregii comunităţi în identificarea şi soluţionarea unor 

probleme. Fără îndoială, este o posibilitate de acţiune pentru cei care nu pot să se reprezinte singuri; pentru 

alţii, este o ocazie de a participa ca voluntari la promovarea unor schimbări în societate. Astfel, voluntariatul 

devine o componentă fundamentală a societăţii civile, unde sunt antrenate, mobilizate cele mai nobile aspiraţii 

ale omenirii – ajutorul reciproc, pacea, libertatea, oportunitatea, toleranţa, competitivitatea, siguranţa, justiţia 

etc. Voluntariatul promovează solidaritatea la nivel de instituţie, familie şi comunitate, fiind o modalitate de a 

organiza eficient timpul în scopul afirmării personale şi dezvoltării comunităţii. 
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       În instituţiile de învăţământ, activităţile de voluntariat pot fi organizate pe diverse domenii, cum ar fi: 

ştiinţific (implicarea în iniţierea unor demersuri de cercetare sau de creaţie);  social (activităţi de îngrijire a 

bolnavilor şi de acordare a asistenţei de prim ajutor sub supravegherea specialiştilor, activităţi de mentorat, 

consiliere şi informare pentru persoane cu necesităţi speciale, asistenţă în reducerea şi evitarea stresului etc.); 

civic (promovarea acţiunilor cu caracter democratic în comunitate prin activităţi de instruire şi informare, 

colectarea de semnături, expedierea de scrisori către organele de decizii în sprijinul unor iniţiative în 

comunitate şi implementarea acestor iniţiative; sănătate (campanii de promovare a modului sănătos de viaţă –

alimentaţie sănătoasă, prevenirea fumatului şi/sau a utilizării drogurilor etc., servicii pentru pacienţii din 

spitale şi acordarea ajutorului la domiciliu, organizarea de emisiuni radio, concursuri etc.); ecologic 

(igienizarea unor parcuri sau zone de joacă pentru copii şi menţinerea lor în ordine, campanii de promovare a 

reciclării diverselor materiale, acţiuni de plantare a pomilor, de salubrizare în comunitate etc.);  cultural 

(organizarea de activităţi în parteneriat cu instituţiile culturale, campanii de promovare a instituţiei şi a 

serviciilor în cadrul comunităţii prin manifestări culturale de masă, activităţi în colaborare cu alţi parteneri pe 

subiecte de interes pentru tineri etc.);  sportiv (promovarea în comunitate prin activităţi concrete a sportului ca 

parte esenţială a unui stil de viaţă sănătos, organizarea unor exerciţii de dezvoltare şi afirmare personală ). 

Astfel, voluntariatul devine o sursă importantă pentru dezvoltare personală şi afirmare în carieră. Deşi 

probabilitatea confruntării cu situaţii problematice este mare, prin perseverenţă şi consecvenţă în acţiuni, 

voluntarul va obţine o experienţă extraordinară, va învăţa să reacţioneze şi să ia atitudine față de întâmplări 

mai puţin obişnuite, să elaboreze şi să implementeze proiecte, să obţină respect şi recunoaştere în societate. 

Însă cel mai important beneficiu al voluntariatului rezidă în faptul că lumea devine mai bună şi mai 

consolidată, deschisă să îmbrăţişeze schimbarea, iar multe persoane mai triste şi fără speranţă de viaţă pot 

primi ajutor.  

          În domeniul educaţiei pot fi identificate anumite crize, limite şi blocaje care intervin (generate de 

probleme economice sau de ordin social ce apar de-a lungul timpului) în vastul proces instructiv-educativ din 

şcoli şi care, în mod implicit, au rezonanţă în viaţa socială şi profesională a comunităţii de mai tȃrziu. Rata 

mare a absenteismului şi abandonului şcolar, situaţii materiale precare şi imposibilitatea familiei de a susţine 

pregătirea educaţională a copilului, lipsa unor condiţii şi dotări materiale şi tehnice moderne în unităţile 

şcolare, lipsa de informare şi consilire parentală, posibilităţi limitate ale comunităţilor locale de a spijini actul 

educaţional, de a stimula şi recompensa eforturile celor implicaţi, etc – sunt doar cȃteva exemple de 

factori/probleme care frȃnează succesul în educaţie. Odată identificate aceste situaţii-problemă, putem contura 

şi formula şi ţintele pe care voluntariatul şi le propune: susţinerea egalităţii şanselor educaţionale a tuturor 

copiilor, sprijin în educarea şi consilierea familiei, dezvoltarea instituţională a unităţilor furnizoare de 

educaţie, susţinerea educaţiei pe tot parcursul vieţii pentru o dezvoltare integrală a personalităţii individului, 

promovarea şi susţinerea educaţiei de tip incluziv ş.a. Pentru a soluţiona problemele la care se raportează şi a-

şi realiza scopurile fixate, voluntariatul trebuie să funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de către 

toţi factorii implicaţi în educaţie, şi anume familie-şcoală-comunitate. Dacă educaţia în spiritul voluntariatului 

începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) şi este complementată apoi de demersul educativ 

formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi 

exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul responsabil, capabil de acţiune şi 

schimbare. În primul rȃnd subliniem, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul educaţional 

al copiilor, întrucȃt plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolară a copilului, se asigură baza pe 

care va interveni ulterior şcoala. Posibilităţile de interacţiuni şi exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional 

pot fi multiple şi variate. Iar dacă aplicăm o abordare pe termen lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem 

observa că, deşi vorbim de voluntariat – acţiune care nu urmăreşte un cȃştig , beneficiile sunt multiple: o 

şcoală care investeşte voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat  şi 

care îi va garanta condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa cum o societate care este partener 

voluntar în educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de muncă 

în raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială. 
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ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT IN GRĂDINIŢĂ 

Prof. Ioniţă Ionela Tatiana 

Şcoala Gimnazială nr. 308 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală şi grădiniţă. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

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. 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), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 

incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari. 

De ce si cum ai putea sa-ti convingi preşcolarii să facă  voluntariat? Iata cateva motive si solutii: 

1. Prin voluntariat isi creioneaza mai bine setul de valori dupa care se conduce in viata. 

2. Invata sa aprecieze lucrurile pe care le au si sa se bucure chiar si de maruntisuri. 

3. Obtine abilitati de comunicare si relationare sociala care ii vor fi utile pe viitor si in cariera profesionala. 

4. Poate descoperi in activitatile de voluntariat realizate, hobby-uri si isi poate forma orientari profesionale pe 

aceasta linie. 

5. Isi formeaza prieteni noi 

6. Ii creste increderea in sine si se simte util societatii. 

7. Isi petrece timpul intr-un mod cat se poate de placut, acelasi timp invatand lucruri noi. Voluntariatul, privit 

din aceasta perspectiva, poate fi considerat un fel de “educatie non-formala”. 
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Prezinta-i toate beneficiile pe care le poate obtine de pe urma activitatilor de voluntariat. De 

asemenea, gandeste-te la faptul ca esti un model pentru el. Cu cat observa si este invatat de mic ca este 

important sa ii ajuti pe altii, sa te implici in activitati de pe urma carora sa nu te astepti neaparat sa obtii 

beneficii materiale, cu atat va tinde mai mult sa introduca voluntariatul in viata lui de adolescent. 

In calitate de cadru didactic, este recomandabil sa formăm copiilor gustul pentru activitati care sa le 

faca bine din punct de vedere sufleteste si de pe urma carora sa beneficieze si altii. Vizitele la centre de copii 

sau de batrani, concursuri, baluri mascate si evenimente organizate la care se pot face donatii pot fi ocaziile 

potrivite pentru a-i implica pe adolescenti si a-i obisnui sa se acomodeze in rolul de voluntari.Cu cat incepe 

mai repede sa faca astfel de activitati de voluntariat, cu atat isi va creiona un traseu mai clar in viata. Astfel de 

lucruri il formeaza ca om si il pregatesc pentru viata de adult. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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VOLUNTARIAT –  EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN SISTEMUL DE 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR” 

Păștinaru Doina 

Școala Gimnazială ”Sf.Maria”Botoșani 

Profesia de cadru didactic implică o serie de responsabilităţi, roluri, deziderate, 

calităţi,competenţe, care o fac să se distingă de multe alte profesii al căror „obiect” al muncii este 

omul. În cadrul grădiniţei, cadrul didactic este conducătorul activităţii didactice care se desfăşoară în 

vederea atingerii obiectivelor şi competenţelor, prevăzute în documentele şcolare,dând sens şi 

finalitate educativă tuturor componentelor implicate în procesul de învăţământ(informaţii, mijloace, 

variabile psihice, etc.). Un aspect esenţial în ceea ce priveşte profesia decadru didactic, îl reprezintă 

competenţa profesională care include ansamblul de capacităţicognitive, afective, motivaţionale şi 

manageriale, care interacţionează cu trăsăturile depersonalitate ale educatorului, conferindu-i 

acestuia calităţile necesare efectuării unei prestaţiididactice care să asigure realizarea competentelor 

de către toţi copiii care frecventează grădiniţa;iar performanţele obţinute să se situeze aproape de 

nivelul maxim al potenţialului intelectual al fiecăruia.Cadrul didactic îşi asumă o multitudine de 

roluri a căror exercitare este dependentă depersonalitatea lui. Dar, pe lângă activitatea didactică, 

acesta desfăşoară şi o activitateextraşcolară sau cultural-educativă. Din totdeauna, profesiunea de 

dascăl a fost o profesie social.  

Reuşita unui cadru didactic depinde de multe ori denatura relaţiilor pe care le stabileşte cu 

copii de la grupa pe care o conduce în cadrul acesteiinteracţiuni, aspect deosebit de important, 

deoarece multe dificultăţi de învăţare şi educare sedatorează unor relaţii deficitare.Natura relaţiilor 

pe care cadrul didactic le stabileşte cu copiii este determinată nu numai de stilul de abordare a 

activităţii şi de trăsăturile sale de personalitate, ci şi de trăsăturile individuale şi de grup ale 

preșcolarilor. De aceea, cadrul didactic trebuie să aibă abilitatea de a-şicunoaşte partenerii de 

activitate. Empatia cadrului didactic nu înseamnă o cunoaştere de tipanalitic, ci capacitatea de a 

depune un efort imaginativ pentru a-l înţelege pe celălalt, sub aspectul potenţialului de care dispune, 

al atitudinilor şi sentimentelor sale, al semnificaţieiconduitei manifestate. Cadrul didactic trebuie să 

adopte un stil democratic,   prinrelaţii deschise, bazate pe încredere reciprocă şi acceptare, reuşind 

astfel să colaboreze cu copiiiîntr-o atmosferă armonioasă, lipsită de încordare. Calitatea procesului 

instructiv-educativ este dependentă şi de relaţia afectivă dintre educator şi copii. De aceea este 

necesar ca fiecare cadru didactic să fie preocupat de cultivarea unor relaţii bune cu copiii de la grupa 

pe care o conduce. 

Talentul pedagogic asociat cu ansamblul capacităţilor care determină competenţa profesională şi 

ansamblul calităţilor personale, conferă acea măiestrie pedagogică care defineşte profesia  de 

educator sau cadru didactic. 

Nu numai în prag de sărbătoare, lumina şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele celor de lângă 

noi. Ar trebui să desfăşurăm mai des activităţi de voluntariat pentru că ele constituie  o experienţă 

bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la 

dezvoltarea la copiii de vârstă preşcolară, a sentimentului de solidaritate. Acestea sunt benefice 

pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a 
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aborda nevoile şi provocările umane. În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi 

copiilor gustul pentru activităţi care să le facă bine din punct de vedere sufleteşte şi de pe urma 

cărora să beneficieze şi alţii.”Grădiniţa, prin specificul ei, are rolul de a-i modela pe copii pentru o 

armonioasă convieţuire în colectiv. În colectiv, raporturile, faptele de comportament sunt 

reglementate prin prisma unor categorii şi valori specifice: binele şi răul, cinstea şi necinstea, 

hărnicia, dragostea de muncă, îndrăzneala, omenia ş.a. La această vârstă, activitatea din grădiniţă 

poate valorifica din plin fondul afectiv al copiilor, fiind ajutaţi să aibă încredere în ei şi în cei din jur, 

să se comporte într-un anume fel, pentru binele colectiv.Dezvoltarea morală a copiilor şi a tinerilor 

înseamnă formarea comportamentelor morale,a sentimentelor şi înţelegerii morale, a empatiei şi 

dragostei faţă de celălalt. Toate acestea suntrezultatul unui proces îndelungat care începe de cel puţin 

de la preşcolaritate. Înaintea vârstei de trei ani, după depăşirea crizei afective, copiii dobândesc o 

capacitate nouă, aceea de a răspunde pozitiv la cerinţele adulţilor şi de a se subordona acestora .Este 

minunat să fii mereu prezent printre oameni cu inima şi sufletul, să ajuţi necondiţionat acolo unde 

este nevoie! Energia vine din suflet şi sufletele copiilor au multă energie de dăruit.Voluntariatul este 

activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interespublic este activitatea desfășurată 

în domenii cum sunt: asistență și  serviciile sociale, protecțiadrepturilor omului, medico-sanitare, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de 

protecție a mediului, social si comunitar, și altele de tipul acesta. Oricine dorește poate fi voluntar. 

Copii, tineri, adulți, persoane de vârsta a treia. Persoane cu și fărădizabilități. persoane de toate rasele 

și etniile.  

La nivelul unităţii noastre de învăţământ, voluntariatul a reprezentat o practică de 

succes.Asfel, au fost organizate acțiuni de caritate, cu scopul de a colecta fonduri și ajutoare 

materiale pentru familiile defavorizate și pentru anumite situații critice, privind sănătatea unor copii. 

Permanent, părinții au acordat o atenție deosebită proiectelor tematice desfășurate lanivelul fiecărei 

grupe, contribuind cu materialele solicitate de educatoare, prin intermediul anunțurilor făcute la 

afișier. Cu ocazia organizării unor activități extracurriculare organizate la nivelul grupelor sau 

grădiniței, părinții preșcolarilor au susținut financiar desfășurarea acestora și de cele mai multe ori, 

când au fost mobilități, au însoțit copiii.Pentru a participa la o activitate de voluntariat trebuie în 

primul rând să-ți dorești lucrul acesta. Ceea ce faci trebuie să vină din inimă și nu 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. 

Aşadar, este o onoare să fii voluntar în comunitatea unde trăieşti alături de alţi voluntari inimoşi, care 

au ceva de dăruit. Este foarte important să-ţi pese de cei din jur. Atunci când dăruieşti iubire, 

primeşti iubire, când respecţi, eşti respectat. Toate aceste valori pot fi cultivate în conşiinţa 
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preşcolarilor prin participarea directă la acţiuni. Le-am dat ocazia copiilor să observe, să acţioneze, 

să experimenteze în acest plan valoric. Totalitatea acestor condiţii trăite încare ei au acţionat, le-au 

oferit o experienţă de viaţă mai bogată şi pozitivă care nu va fi uitată uşor. 

Toate activităţile desfăşurate cu preşcolarii fac parte dintr-un demers didactic global, în care graniţele 

dintre categoriile de activităţi dispar. Selectarea domeniilor s-a făcut în funcţie  deinteresele copilului 

şi familiei acestuia, cu consultarea unor parteneri educaţionali şi specialişti,iar obiectivele, 

conţinuturile şi strategiile de proiectare au fost adaptate la particularităţile de vârstă şi individuale ale 

copiilor. 

Prin implicarea preşcolarilor care ne frecventează grădiniţa şi a părinţilor acestora, a şcolarilor din 

şcolile partenere cu care colaborăm, prin participarea directă la aceste acţiuni, am încercat să 

cultivăm simţul omeniei, datoriei, responsabilităţii, care dau cu totul o altă coloratură vieţii morale a 

omului. Am încercat ca, prin implicarea în aceste acţiuni educative, să contribui la formarea 

personalităţii armonioase a copiilor, a valorilor morale şi eficientizarea lor, atrăgând toţi factorii 

educativi, parteneri în educaţie. Spiritul de omenie, se manifestă în relaţiile cu semenii noştri, iar 

piatra de încercare a omeniei este fapta bună. Ea nu se manifestă în vorbe, ci în fapte. 

Ca educatoare, suntem capabile să dăruim şi să primim dragoste şi să purtăm în conştiinţăimensa 

răspundere de a educa, de a sădi în conştiinţa copiilor valori morale care vor da roade mai târziu.  

În cadrul  activităţilor de voluntariat, copiii au asimilat informaţii, au reţinut gesturi,comportamente, 

au observat modele pe care mai târziu vor încerca să le imite.Prin aceste activităţi, am încercat 

acumularea unei experienţe de viaţă a copiilor. Ei auacumulat  informaţii, au învăţat să gândească, iar 

cu timpul, prin trăirea acestor experienţe variateei îşi vor dezvolta capacitatea de a înţelege şi de a 

discerne, de a fi empatici, de a reacţiona la nevoile semenilor. 

Toate activităţile de voluntariat  desfăşurate au fost activităţi de suflet care au implicat mulţi factori 

ai comunităţii locale, părinţi şi şcolari. 

Am desfăşurat acţiuni de voluntariat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului, ecologizarea spaţiilor 

verzi, plantare de pomi şi flori dar şi de informare cu ocazia unor evenimente ecologice . 

Implicându-i în acţiuni devoluntariat, preșcolarii au avut ocazia să cunoască şi să observe oameni 

minunaţi care prin faptele şi atitudinile lor dovedesc permanent omenie, bun simţ, dragoste şi respect 

pentru semenii lor.Copiii au observat plăcerea de a pregăti aceste activităţi, de a munci, ca prin 

această muncă să obţină rezultate în folosul comunităţii. Copiii au observat  oameni care se comportă 

civilizat, care se respectă între ei, care manifestă grijă şi sensibilitate pentru semenii lor. 

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 conduită personală. 

Cu mult tact și profesionalism, am reușit să-i determinăm pe părinți să colaboreze cu grădinița și să 

înțeleagă rolul și scopul programelor educative desfășurate în instituțiile de educație 

timpurie.Dezvoltând o colaborare foarte bună, am reușit să determinăm înțelegerea și sensibilizarea 
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părinților față de nevoile grădiniței, față de nevoile copilului pentru promovarea reușitei integrării în 

ciclul primar a viitorului școlar și mai târziu, în viața socială a acestuia.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

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

art.2; 

 www.voluntariat.ro; 

 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 

interdisciplinar, Editura Educația 2000+, București, 2004, pag. 51 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

451 
 

Voluntari colaborativi 

-Studiu privind colaborarea în educația școlară- 

György Mária-Magdalena 

Școala Gimnazială ”Teleki Domokos” Gornești 

  

 Argument 

  Pentru a crește noi generații cu spirit de voluntar, avem nevoie de generații cu diferite 

competențe sociale, precum empatie, cooperare, colaborare, comunicare, etc. Aceste competențe încep a se 

dezvolta încă în mediul familial și treptat, ajungând la ciclul primar, școala preia dezvoltarea lor. Necesitatea 

dezvoltării acestor competențe se arată de fiecare dată, când întâlnim cazuri tragice, unde umanitatea s-a 

prăbușit. Educarea unor copii cu bun simț, ajutători este o cerință neformulată de societate, dar la fel de 

importantă ca și științele. 

 Din nefericire, după cum scrie și Roeders (1996), de multe ori relațiile colaborative nu sunt exersate 

în procesul educațional, mai mult spritul de concurs, evidențierea asemănărilor și deosebirilor dintre colegi. 

Din acest motiv ar fi foarte important să creăm situații de învățare, unde elevii, prin diferite metode didactice 

să dobândească competențele sus menționate. Această procedură ar fi defapt învățarea socială, cea ce 

presupune că elevii dobândesc acele calități, ce le asigură integrarea în societate conform așteptării acesteia 

(Bárdossy, 1999). 

 Aș evidenția competența colaborării. Din perspectiva procesului de învățare-predare, atunci când 

dezvoltăm această competență, elevii se vor întâlni cu o provocare ce le stimulează atât partea lor socială cât și 

cea emoțională pentru a ajunge la rezolvarea problemei, sarcinii primite (Laal & Laal, 2012), dar care totodată 

invită și intelectul în acțiune. În acest caz grupuri alcătuite din doi sau mai mulți elevi caută rezolvarea unei 

probleme, interpretează împreună o situație, caută împreună informații, eventual creează împreună un produs. 

Presupune o activtate complexă și activ participativă, unde toți participanții aduc laolaltă cunoștințele proprii 

pentru un rezultat comun (Leigh Smith & McGregor, 1993). 

 Morgan (2012) denumește cele 12 principii a colaborării după cum urmează: 

1. Conduceți prin propriul exemplu dat! 

2. Prezentați beneficiul personal al participanților ce va proveni din colaborare! 

3. Strategie înainte de tehnologie! 

4. Învățați să vă dați la o parte ca și leader pentru a oferi ocazia colaboratorilor să participe activ! 

5. Ascultați vocea participanților! 

6. Integrați colaborarea în procesul de învățare! 

7. Asigurați un mediu suportiv! 

8. Măsurați ceea ce contează! 

9. Persistență. 

10. Adaptare și dezvoltare. 

11. Colaborarea participanților este util și beneficiarului. 

12. Colaborarea va face lumea un loc mai bun. 
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Următoarele metode, procedee sunt exemple de idei pentru dezvoltarea colaborării, aplicate în cadrul unui 

proiect Erasmus: 

Team building: 

Rolul activităților team building este acela de a consolida cooperarea în echipă. În societatea de azi a 

putea lucra în echipă devine o cerință esențială. Team building-ul de obicei constă din activități gândite 

strategic pentru motivarea participanților, dezvoltând comunicarea, creativitatea, abilitatea de a coopera, dar 

oferind atât distracție, cât și o atmosferă bună, calmă. În educația școlară activitățile team-building au scopul 

de a închega elevii, și pe lângă competențele propuse din curriculum să dezvolte și competențe sociale.  

Am organizat astfel de activități pentru două grupe. Prima grupă a fost formată din clasele 

pregătitoare și clasa I., iar a doua grupă au constituit clasele a II-a, a III-a și a IV-a. Introducând elevii într-o 

lume de basm prin jocuri simple de mișcare, ei au parcurs o serie de probe ca în povești. Proba de trecere a 

râului a fost întâmpinată cu mult entuziasm iar ajutorul de care au dat dovadă cei mai mari pentru buna 

funcționare a echipei a fost exemplară. 

Storytelling: 

Povestea atinge orice copil. Pornind de la această idee, am conceput o activitate de teatru interactiv pe 

baza poveștii "Omul de zăpadă curios”. Povestea cu cele două personaje principale: Omul de zăpadă și Moșul 

Iernii, interpretată cu implicarea elevilor cu întrebări, cântece, jocuri de mișcare și exerciții de dramatizare a 

rezultat una dintre cele mai reușite activități organizate claselor primare.  

Învățare bazată pe joc: 

Ziua precedentă a Zilei Copiilor a fost plină de ore gândite în așa fel, încât copiii să învețe doar prin 

jocuri alese în acest scop. Începând cu realizarea planșei, jocuri de societate (Citește ce scrie sub picioare), 

jocuri de mișcare (Football cu baloane de săpun), cinema, exerciții de scriere (Dictare în lacul de cristal), etc. 

elevii au activat întreaga zi de școală. Învățarea prin joc este esența educației non-formale, deoarece jocul 

înseamnă activitatea de bază a copiilor cu vârsta ciclului primar.  

Implicarea părinților: 

În unele școli, ca și în școala noastră una dintre cele mai mari provocări este aducerea părinților mai 

aproape de școală, de a-i convinge despre importanța implicării lor active în procesul de învățare a elevilor. 

Cu acest scop am organizat două evenimente: activitate artizană pentru realizarea jucăriilor de Moș Nicolae, 

respectiv o activitate cu familiile elevilor la sfârșitul anului școlar precedent. Pregătirea pentru Moș Nicolae a 

asigurat o atmosferă prietenoasă între părinți și cadru didactic, și s-au discutat în acest timp multe probleme 

prin conversații libere.  

La începutul vacanței de vară profitând de vremea plăcută, am organizat o serie de activitate în aer liber 

(outdoor), pe malul Mureșului ce străbate satul Gornești. Prin aceste jocuri copiii și părinții au avut ocazia de 

a trăi cooperarea în și între familii, unind forțele pentru a îndeplini probele prin care am însoțit broasca 

țestoasă în călătoria ei prin malurile apelor, prin mlaștini (pășirea pe urme), am alergat cu picioare legate, am 

întâmpinat valurile mării (suflarea baloanelor de săpun), am luptat cu balonul uriaș (luptă între tați și copii), și 

multe alte sarcini, la urma cărora am încheiat o după-amiază distractivă. 
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Prin urmare, adaptând aceste principii vom putea crește generații compatibile cerințelor sociale, copii care 

se implică și ajută cu plăcere. 

Spiritul de voluntar nu se naște cu noi, trebuie învățat.  

Lt. Col. Jimmy Doolittle: 

”Nu există nimic mai puternic decât inima unui voluntar.” 

replică din Pearl Harbor 
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EDUCAŢIA ANTREPRENORIALĂ 

PETERNEAMȚ-BARBU LEONTINA CLAUDIA 

Școala Gimnazială „Gheorghe Bibescu”  Craiova 

 

                  Educaţia antreprenorială se poate realiza printr-o disciplină de sine stătătoare sau prin intermediul 

oricăreia dintre disciplinele şcolare . De exemplu, conţinuturile care se referă la bugetul unei afaceri se pot folosi 

ca aplicaţii la matematică, iar prezentarea partenerilor dintr-o afacere pot deveni aplicaţii la dezvoltarea 

vocabularului sau comunicare. O afacere poate fi identificată în cadrul oportunităţilor oferite de şcoală şi 

realizată prin programele de activităţi extracurriculare. „Spiritul de inițiativă și antreprenoriatul” se numără 

printre cele opt competențe-cheie ale învățării pe tot parcursul vieții, definite de Uniunea Europeană. Ea se 

referă la abilitatea oamenilor de a-și identifica și valorifica oportunitățile, de a pune ideile în practică, de a 

planifica și gestiona proiecte pentru a atinge obiective. Profesorii joacă un rol central, întrucât au un impact 

puternic asupra nivelului de instruire al elevilor. Profesorii reflexivi își analizează practica în mod constant și o 

adaptează în funcție de rezultatele dorite în domeniul învățării și de nevoile individuale ale elevilor. Ca o 

competență-cheie, antreprenoriatul nu implică  neapărat o anumită  materie, ci mai degrabă  necesită o 

modalitate de predare în care rolul principal să revină învățării prin experiențe practice și activităților specifice 

proiectelor. Profesorii nu le oferă elevilor răspunsuri, ci îi ajută să cerceteze și să identifice întrebările corecte 

și să găsească cele mai bune răspunsuri. Pentru a-și stimula elevii  și pentru a-i ajuta să  își dezvolte o atitudine 

antreprenorială, cadrele didactice trebuie să dispună de o gamă largă de competențe legate de creativitate și 

antreprenoriat; aceștia au nevoie de un mediu școlar care să încurajeze creativitatea și asumarea  riscurilor și în 

care greșelile să fie considerate o ocazie de a învăța. A înţelege fundamentele organizării unei economii de piaţă, 

a rolului fiecărui individ, a şanselor fiecăruia de a avea succes dacă se cunoaşte bine, dacă ştie care îi sunt 

punctele tari şi slabe, dacă are iniţiativă, gândire creatoare şi critică, dacă poate convinge pe colegul său să îi fie 

coleg de echipă într-un joc, dacă are disponibilitatea de a se informa cu privire la posibilităţile reale de succes 

sau de nereuşită, dacă are disponibilitatea să cunoască şi să înţeleagă regulile jocului, dacă ştie să asculte şi să 

transmită un mesaj – iată doar câteva elemente, pe care le vom conecta cu formarea unor competenţe, care sunt 

determinante în formarea comportamentului de întreprinzător. A ştii să îţi alegi cariera devine o problemă mai 

uşoară pentru copii şi tineri dacă ei reuşesc să-şi cunoască abilităţile, aptitudinile, priceperile, interesele, 

disponibilităţile pentru a învăţa mai cu uşurinţă într-un anumit domeniu. Raţiunea oricărui curs de educaţie 

antreprenorială este de a promova şi de a dezvolta spiritul de inovaţie al elevilor. Educaţia antreprenorială 

trebuie să le ofere elevilor informaţii cu ajutorul cărora aceştia: 

➢ să înţeleagă locul şi rolul întreprinzătorului în dinamica pieţei; 

➢ să poată genera idei inovatoare în domeniul afacerilor; 

➢ să fie în măsură să prevadă şi să soluţioneze probleme şi riscuri ce apar în derularea unei afaceri; 

➢ să ştie unde şi cum să găsească asistenţă şi sprijin pentru a aplica ideile de afaceri. 
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Educaţia antreprenorială trebuie să le creeze elevilor potenţialul de a înfiinţa o companie, o afacere la nivel 

personal, comunitar sau chiar la nivelul mai larg al lumii afacerilor. Profesorul va trebui sa aibă permanent în 

vedere câteva scopuri/aspecte ale dezvoltării la elevi a competenţelor antreprenoriale. Elevul trebuie să se 

pregătească pentru 3 roluri importante de individ, de angajat si de consumator. Profesorul va trebui să aibă 

permanent în vedere câteva scopuri/aspecte ale dezvoltării la elevi a competenţelor antreprenoriale. 

➢ Să conştientizeze şi să înţeleagă factorii economici şi pe cei personali care pot afecta succesul unei idei 

de afaceri. 

➢ Să fie deschişi către schimbare şi către asimilarea noutăţilor pe care le presupune mediul de afaceri, în 

care sunt esenţiale luarea de decizii, rezolvarea de probleme, orientarea întreprinzătorului. 

➢ Să-şi dezvolte o imagine pozitivă de sine şi să utilizeze abilităţile de care dispun în cadrul procesului 

de iniţiere, planificare şi implementare a unei idei de afaceri. 

➢ Să-şi dezvolte capacităţile necesare iniţierii unei companii/afaceri şi să prevadă care sunt competenţele 

de care vor avea nevoie în viitor pentru a pune în practică şi pentru a dezvolta acea afacere. 

➢ Să-şi formeze o orientare de tip practic prin intermediul căreia să folosească potenţialul propriu de 

întreprinzător şi oportunităţile pieţei pentru a iniţia o afacere. 

➢ Să-şi dezvolte abilităţile sociale şi de comunicare specifice mediului de afaceri. 

        Educația antreprenorială trebuie să ofere elevilor posibilitatea de a se cunoaşte şi valorifica 

potentialul,  talentele, preferinţele, disponibilitatea,  să  traseze direcţii profesionale,  să căute date despre 

instruirea necesară pentru cariera respectivă  și să ia informaţii şi a testa piaţa forţei de muncă, de a identifica 

domenii conexe. 
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Voluntariatul, o adevărată experiență 

                                                                                 Prof.  Constantinescu Dragoș 

 Colegiul Național ,, Alexandru  Lahovari,, , Rm. Vâlcea 

 

            O să scriu despre voluntariat în contextul în care, pe de o parte, a devenit “la modă” să faci asta, pe de 

altă parte, este atât de neînțeles acest termen. Vă propun în acest articol să analizăm trei aspecte alte 

voluntariatului: ce presupune un act de voluntariat, ce implicații are acesta la nivel individual/colectiv și ce 

reglementări legislative susțin acest proces. 

           Inspirat de Maslow, voi trata altfel ideea clasică “voluntariatul reprezintă o acțiune făcută benevol…”, 

uitându-mă la filozofia acestei expresii. Astfel, voluntariatul reprezintă “experiența de vârf care poate fi numită 

pe bună dreptate, în anumite sensuri, o renaștere” (sau așa numita ieșire din zona de confort). Iar pentru că 

voluntariatul necesită “timp, muncă, disciplină, studiu, angajament (și relații cu ceilalți)“, reprezintă un proces 

“unificator”, de dezvoltare a personalității (Maslow, 2017, p. 20). 

           Dacă am înțeles care este filozofia unui act de voluntariat, de ce este dificil să ne convingem părinții și 

profesorii că astfel de activități nu sunt inutile și nu reprezintă o povară? Răspunsul este simplu: pentru că nu 

am găsit argumentele potrivite. De aceea, în continuare vom privi la cele două aspecte importante menționate 

și propuse anterior, respectiv implicațiile voluntariatului la nivel individual/colectiv și reglementările legislative 

ce susțin acest demers. 

        “Da, omul este într-un fel propriul său proiect și se construiește pe sine“ (Maslow, 2017, p. 21). Pentru a 

valida presupozițiile conform cărora voluntariatul are impact asupra dezvoltării noastre și efecte indirecte asupra 

celorlalți, o să apelez la “Deprinderile Necesare Supraviețuirii” clasificate de Tony Wagner, care vor demonstra 

că nu putem finaliza construcția proiectului vieții noastre fără acestea și că nu le putem dobândi decât prin 

activități de voluntariat, pentru că, din păcate, școala românească nu le poate dezvolta pe toate. Iată-le: gândirea 

critică și capacitatea de a rezolva probleme, colaborarea în rețea și dominanța prin influență, flexibilitatea și 

adaptabilitatea, inițiativa și antreprenoriatul, accesarea și analizarea informației, comunicarea orală și scrisă 

eficientă, curiozitatea și imaginația (Tony Wagner, 2014, p. 32).  De asemenea, pentru integrarea în societate ar 

trebui să mai dispunem și de alte calități precum “perseverența, disponibilitatea de a experimenta, de a-și asuma 

riscuri calculate, de a tolera eșecul și capacitatea de a gândi proiectiv (design thinking), pe lângă gândirea critică” 

(Tony Wagner, 2014, p.33).  

          Aceste calități pot reprezenta unul dintre argumentele pentru care voluntariatul este benefic și util. În 

această categorie de argumente nu putem neglija nici cercetările autorilor Dyer, Gregersen și Christensen care 

au descoperit alte cinci deprinderi pe care un inovator trebuie să le aibă, pe care un voluntar și le dezvoltă prin 

acțiunile în care se implică: asocierile de idei, punerea sub semnul întrebării, observarea, experimentarea și 

activitatea în rețea. Activitatea într-o rețea extinsă cu oameni noi, diverși și profesioniști nu se poate realiza 

decât prin voluntariat. 

        Acum, aș dori să recapitulez pe scurt cele spuse: astfel, voluntariatul dezvoltă deprinderi necesare 

supraviețuirii și integrării în societate. El este benefic și util pentru că reprezintă o continuare a învățării în 

școală și nu o suplinire a ei, pentru că ne dezvoltă responsabilitatea, gândirea proiectivă, colaborarea în rețea, 

creativitatea, arta punerii întrebărilor și lista poate continua. 

         Mai aveți îndoieli în privința utilității voluntariatului? Ei bine, și eu mai am argumente. Vă prezint în 

continuare un răspuns al unui angajator al uneia dintre cele mai inovatoare companii din lume, respectiv Google, 

care să întărească afirmațiile făcute. “Am rugat-o pe Judy să descrie cele mai importante deprinderi pe care la 

caută Google atunci când angajează. «Căutăm, bineînțeles, oameni inteligenți», mi-a declarat ea. „Mult mai 

importantă însă este curiozitatea intelectuală. Oamenii trebuie să fie buni la ce-i angajăm să facă — să scrie 

coduri, să facă finanțe —, dar ne așteptăm din partea fiecăruia dintre ei să fie un lider — cineva care ia situația 

sub control mai degrabă decât să aștepte să fie condus. Cei care au succes la Google trebuie să fie înclinați spre 

acțiune — vezi ceva stricat, îl repari. Ești destul de inteligent să vezi unde sunt problemele, nu trebuie să te 

plângi de ele sau să aștepți pe altcineva să le rezolve. Te întrebi: «Cum pot îmbunătăți lucrurile?» Colaborarea 
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este, de asemenea, esențială în tot ce facem — apreciem capacitatea de a recunoaște oamenii din jurul nostru 

care au experiență în alte domenii și de a învăța de la ei“  (Tony Wagner, 2014, p. 36).  Wow! Ne trimite cu 

gândul la activitatea de rețea dintr-un proiect de voluntariat, atât de asemănător cu ceea ce oferă voluntariatul – 

o experiență profesională relevantă. 

Poate un alt aspect care vă frământă este ce se mai petrece în voluntariat și nu se petrece în școală, iar pentru 

asta vă invit să urmărim un exemplu: “Uitați-vă la copiii de patru ani, pun mereu întrebări și vor să știe cum 

funcționează lucrurile. Când ajung pe la șase ani și jumătate, nu mai pun întrebări pentru că învață repede că 

profesorii pun mai mult preț pe răspunsurile corecte decât pe întrebările provocatoare. Elevii de liceu dau rareori 

dovadă de curiozitate. După ce cresc și se integrează în structuri corporatiste, deja nu mai au niciun pic de 

curiozitate în ei. 80% din directorii executivi își petrec mai puțin de 20% din timp formulând idei noi” (Tony 

Wagner, 2014, p. 39). Cu riscul de a mă repeta, ce poate fi mai atractiv și constructiv decât să petreci timp într-

un mediu care îți stârnește curiozitatea și te face să fii/gândești altfel? 

         În final, vă las cu un gând: să fim altfel, să acționăm altfel, să gândim diferit, să facem voluntariat.“Pentru 

ca răul să triumfe este suficient ca cei buni să nu facă nimic.” – Edmund Burke , să nu uitați că voluntariatul 

reprezintă o formă de ajutor, pentru noi și pentru ceilalți…iar în același timp acesta poate diminua problemele 

cu care ne confruntăm. 
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Voluntariatul te face să fii împlinit 

                                                             OPRISOR OANA 

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 NEGOMIR 

 

      Nimic nu se compară cu sentimentul că ai contribuit la schimbarile in bine in  comunitatea din care faci 

parte sau că ai ajutat nişte personae mai puţin norocoase. 

Mai mult, oamenii de ştiinţă au demonstrat că voluntariatul te face mai fericit pentru că reduce stresul şi te 

face mai sănătos. Potrivit cercetatorilor , atunci când îţi canalizezi energia pentru a ajuta pe altcineva eşti mai 

puţin tensionat, îţi dă un sentiment al apartenenţei şi te face mai încrezător în forţele proprii. De asemenea, 

voluntariatul te face şi mai sănătos. Stările de fericire  şi emoţiile noastre întăresc sistemul imunitar. Munca 

unui voluntar este indispensabilă , nemasurabila si contribuie cu adevărat la o cauză care poate depăşeşte 

comunitatea în care trăieşti.  

    Este uşor să trăieşti într-o bulă de aer,  deconectat de ce se întâmplă în lume, însă mai devreme sau mai 

târziu tot ne vom lovi pe părţile urâte ale lumii în care trăim fie ca vrem fie ca nu vrem. Şi nu putem aştepta ca 

lumea să devină mai bună de la sine, trebuie să ne implicăm personal. Atunci când eşti voluntar descoperi 

punctele vulnerabile ale lumii în care trăim şi putem ajuta să le fortificăm. De asemenea, voluntariatul te ajută 

să înţelegi de ce deşi o problemă nu te afectează pe tine personal, afectează societatea ca întreg şi este nevoie 

de toate eforturile noastre să o găsim soluţie pentru cei de langa noi. 

      De câte ori ai fost ajutat de cineva atunci când îţi era greu? Poate că a fost vorba de cineva cunoscut, dar 

simplu fapt că a fost cineva alături de tine, într-un moment în care aveai probleme, a fost suficient ca să te 

ajute să te pui din nou pe picioare. Atunci când eşti voluntar oferi înapoi o parte din bunătatea care ţi s-a arătat 

unor persoane care au mare nevoie de acest lucru. De asemenea, voluntarul contribuie la corectarea unor 

probleme ale societăţii care afectează multe persoane. România este țara europeană cu cel mai mare număr de 

victime ale traficului de persoane, iar 38% dintre persoanele care ajunge pe mâinile traficanţilor sunt 

minore.Aceste lucruri ar trebuii sa ne puna pe ganduri pe fiecare dintre noi.  

     Nu putem să avem pretenţia ca lucrurile să se rezolve de la sine, sau că autorităţile să fie atât de eficiente 

încât să rezolve toate problemele lumii fără ajutor. Singurul mod de a te asigura că se lucrează la soluţii pentru 

cauza care te preocupă e să îţi sufleci mânecile şi să te implici personal in fiecare clipa. La finalul zilei, vei 

adormi cu gândul că ai contribuit la soluţionarea unei probleme care afectează mii de oamenii. Sunt sute de 

cauze sociale care merită timpul tău, fie că este vorba despre persoane care nu au adăpost, victime ale 

violenţei domestice sau persoane care sunt forţate să cerşească. Iar voluntarii sunt o parte esenţială a 

mecanismului de corectare a acestor nedreptăţi.   

Timpul este poate cel mai preţios lucru pe care îl putem oferi unei cause de langa noi. De aceea este 

foarte important să îţi gestionezi timpul cu atenţie şi să dedici o parte din el unei cauze care ţi se 

potriveşte. Însă, doar pentru că îţi rezervi un anumit interval de timp pentru a contribui la o cauză, 

asta nu înseamnă că acel timp nu este şi pentru dezoltarea ta personală.Ajutandu-i pe altii te ajuti pe 

tine. 

Eu consider ca,  schimbarea mentalitatilor sta in mainile noastre! 

  

 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

459 
 

EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT 

Prof. înv. primar: FILIP IULIA-CLAUDIA 

 Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu”, Tg- Jiu, Gorj 

 

 

Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” este o școală -emblemă a voluntariatului întrucât 

activitățile de acest gen desfășurate de elevii și cadrele didactice din cadrul său sunt extrem de ample și de 

dese.Impactul acestor activități a căpătat răsunet la nivel județean prin proiectele defășurate, dar și prin 

partenerii implicați. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc).  

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. 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), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

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”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și 

înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi 

voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru, coordonator voluntar la școala unde funcționez, 

atât în cadrul S.N.A.C., cât și în cadrul altor proiecte de parteneriat în ideea de a participa împreună cu elevi 

voluntari. 

Ca urmare a acestei implicări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat 

împreună cu elevi entuziaști din clasa mea, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii din familii cu 

probleme financiare sau de altă natură . Primele acțiuni au fost modeste, urmând ca , pe parcurs, să capete 

ecou la nivel județean.Beneficiarii s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au 

avut oportunitatea de a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând 

lucruri noi. 

O altă activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține colaborării cu instituția care 

adăpostește bătrânii de la Suseni, un domeniu total diferit(vârsta făcând diferența) decât cel prezentat mai sus, 
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activitate care s-a desfășurat după încheierea unui parteneriat între școala în care profesez și Căminul de 

bătrâni.. O dată pe an,de Crăciun, ne întâlneam cu bătrânii la acest cămin, unde realizam de fiecare dată 

activități dedicate sărbătorii ce se apropie, Crăciunul:colinde și alte asemenea, astfel că feed-back-ul copiilor 

era unul pozitiv mai tot timpul.. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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VOLUNTARIATUL ÎN ȘCOALĂ 

Prof. înv. primar MAZILU ALINA VICTORIA 

Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Tg-Jiu 

 

Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică îsi ofera 

timpul, talentele si energia în sprijinul altora fara sprijinul altora o recompensa de natura financiara, dar care 

poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată. 

Voluntariatul  înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care 

te ajută să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Practic, a voluntaria înseamnă a ajuta 

necondiționat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul lor, pe principiul dă mai departe: voluntariez într-o 

organizație ecologică (curăţ pet-urile dintr-o pădure) ca mai departe, pădurea să poată produce oxigen atât 

pentru mine, cât și pentru comunitatea din care fac parte sau ajut niște copii, cu sau fără dizabilități, pentru ca 

peste câțiva ani, ajutorul dat de mine să se materializeze în transformarea lor în niște adulți responsabili, pe 

care societatea să-i accepte și să-i integreze pe piața muncii ca persoane calificate. 

Acum, mai mult ca oricând, voluntariatul  ocupă în şcoli un loc destul de important. ONG-uri, 

Fundaţii desfășoară  proiecte au la bază ideea de voluntariat tot mai des în școli. 

Ideea de voluntariat este privită, pe de o parte, ca activitate extraşcolară, o activitate care contribuie la 

ocuparea timpului liber dar şi la formarea elevului/adolescentului ca persoană, şi pe de altă parte, voluntariatul 

este privit ca acumulare de experienţă de muncă, factor de responsabilitate şi maturitate. 

Crucea Roşie, şcoli speciale,  fundaţii,  ONG-uri oferă posibilitatea tinerilor de a participa activ la 

procesul de muncă şi ajutorare, oferindu-le la sfârşit adeverinţe care să ateste competenţele acestora în 

anumite domenii. 

Noi, educatorii, avem menirea de a sădi în sufletul copiilor/tinerilor iubirea, respectul, compasiunea şi 

grija faţă de semenii aflati în dificultate, faţă de comunitatea şi mediul  în care trăim. 

Alături de copii ne implicăm în activități de voluntariat, reușind astfel să comunicăm asertiv, să 

relaționăm eficient, și să ne cunoaștem hobby-urile, aptitudinile, dorințele!  

La vârsta școlară mică, elevii nu au prea multe cunoștințe referitoare la această activitate, cea de 

voluntariat. La venirea în școală, unii dintre ei nu posedă chiar deloc cunoștințe referitoare la acest subiect. De 

aceea am considerat întotdeauna necesar ca, pe lângă informațiile cu care vin din familie, să ofer informații 

elevilor mei, dându-le posibilitatea să participe la activități de voluntariat În acest sens, fie am organizat 

proiecte care cuprindeau activități de voluntariat, fie am participat la proiectele desfășurate de colege din 

școală sau de diferite organizații din afara școlii: ”Întinde o mâna aproapelui tau” - proiect desfășurat în 

parteneriat cu. Căminul de Bătrîni Suseni din Gorj,   ”Un ghiozdan cu suflet”– proiect desfășurat în parteneriat 

cu Inspectoratul Școlar județean Gorj și Arhiepiscopia Craiovei, Centrul de Îngrijire Copii ”Iasomia”, 

”Săptămâna fructelor și legumelor donate” - proiect desfășurat în cadrul SNAC, ”Dăruiește bucurie”, ”Viață 

pentru Mediu, Viață pentru Om” – concurs județean organizat de Consiliul Județean Gorj în parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar Gorj, Activitățile de voluntariat la nivel județean desfășurate  de către Societatea 

Națională de Cruce Roșie – Filiala Gorj, ”Împarte, educă, donează” – proiect educațional-social organizat de 

către Asociația EM și Școala Gimnazială ”Vlad Țepeș” Călărași, au fost doar câteva dintre proiectele la care 

elevii mei au participat de-a lungul anilor. 

 Proiectele derulate au urmărit trezirea, atât la copii, cât și la părinții acestora, a unor sentimente de 

toleranță și apropiere față de unele persoane din categorii dezavantajate (elevi cu cerințe educaționale speciale 

integrați în învățământul de masă, elevi capabili de performanță cu dificultăți financiare, copii proveniți din 

familii monoparentale, copii de etnie rromă, copii aflați în plasament, copii crescuți de rude, copii din 

comunit6ăți sărace, comunități izolate, copii cu HIV, bătrâni instituționalizați în cămine de bătrâni etc). 

Motivele pentru care elevii au ales să participe la activități de voluntariat au fost diverse:  de la satisfacția de a 

contribui, până la bucuria de a urmări în timp evoluția beneficiarilor.  Dacă la început interesul pentru 
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participarea la aceste activități era foarte scăzut, pe măsură ce au participat la activități elevilor li s-au 

dezvoltat  sentimente atât de profunde, o dorință mare de implicare, o pasiune de a dedica timp pentru a vedea 

bucurie pe fața persoanelor aflate în dificultate, încât au determinat și familiile lor să participe la acțiuni de 

voluntariat chiar și în afara școlii.  

 Obiectivele proiectelor au fost realizate cu succes. Printre acestea aș aminti:  

- formarea și educarea spiritului de într-ajutorare; 

-  educarea dragostei și admirației față de cei neajutorați, a simțului civic, moral; 

-  schimbarea în bine a mentalităților comunitare prin promovarea valorilor de solidaritate, 

generozitate; 

- responsabilizarea elevilor și a cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni de voluntariat; 

- crearea unor momente de bucurie în viața celor ce primesc, dar și în viața celor ce dăruiesc; 

- formarea deprinderilor practice și conștientizarea faptului că bucuria de a dărui este mai mare 

și de durată mai lungă decât bucuria de a primi. 

Făcând o analiză mai profundă a proiectelor derulate, am concluzionat ca voluntariatul  este mai mult 

decât un gest altruist.  Este o activitate de pe urma căreia copiii/tinerii au multe lucruri de învăţat: noi abilităţi, 

noi contacte, experienţă în anumite domenii etc… 

Voluntariatul în şcoli este soluţia  pentru o dezvoltare complexă a  copiilor/tinerilor.  
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VOLUNTARIAT ȘI VOLUNTARI 

( studiu de specialitate ) 

Prof. Căciulan Cristina – Mariana  

Grădinița P.P. Nr.5 Lugoj, jud. Timiș 

  
 Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială, de persoane fizice, denumite voluntari, în 

cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă.  

 Activitatea de interes public este desfășurată în domenii cum sunt: 

-asistența și serviciile sociale; 

-protecția drepturilor omului; 

-medico-sanitar; 

-cultural-artistic; 

-educativ de învățământ; 

-de protecție a mediului; 

-social și comunitar; 

-umanitar; 

-religios; 

-științific; 

-sportiv; 

Caracteristicile de bază ale voluntariatului sunt: 

-voința proprie; 

-lipsa remunerării financiare; 

-necesitatea orientării activităților de voluntariat către alții, către comunitate; 

-accentul pus pe auto-dezvoltarea voluntarului. 

Drepturile voluntarilor : 

 Drepturile voluntarilor în raport cu organizația în care se implică și cu activitatea desfășurată sunt: 

-dreptul de a fi voluntar indiferent de rasă, religie, sex, naționalitate, dizabilități, stare civilă, orientare sexuală, 

vârstă, caracteristici genetice, limbă, opinii politice, proprietate, etc; 

-dreptul de a-i fi respectată integritatea fizică și mentală; 

-dreptul la confidențialitate și protecția datelor personale; 

-dreptul la libertatea gândirii, conștiinței și propriei religii; 

-dreptul de a nu participa la activități care periclitează siguranța, sănătatea fizică, psihică, morală sau confortul 

social; 

-dreptul de a fi intervievat și selectat în mod corespunzător și echitabil; 

-dreptul de a fi informat corect și precis în legătură cu organizația, politica, oamenii și programele 

organizației; 

-dreptul de a fi tratat ca un coechipier; drepturile de a împărți sarcinile cu alți voluntari; dreptul de a fi 

implicat în sarcini pozitive și reprezentative care să-i folosească și să-i dezvolte aptitudinile și interesele 

personale, precum și experiența personală și profesională; 

-dreptul de a fi informat frecvent în legătură cu ceea ce are loc în cadrul organizației; dreptul de a participa la 

activități, de a fi inclus pe lista întâlnirilor, de a primi funcții sociale; dreptul de a alege și accepta o sarcină 

care să presupună responsabilități doar în măsura în care voluntarul și le poate asuma; 
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-dreptul de a primi instruire de calitate; dreptul de a primi îndrumare în desfășurarea activităților alese; 

Responsabilitățile voluntarilor  : 

 În relația cu organizația, voluntarul are următoarele responsabilități: 

-de a considera voluntariatul ca un angajament serios; de a comunica aptitudinile și posibilitățile reale de care 

dispune; 

-de a oferi informații în legătură cu programul de lucru disponibil, cum poate fi contactat; de a fi dispus să 

învețe; 

-de a fi o persoană pe care se poate conta ți care să-și respecte angajamentul făcut; de a accepta doar activități 

cărora le poate face față; de a respecta confidențialitatea; 

-de a fi sincer în oferta de ajutor și de a crede în valoarea activității pe care o are de îndeplinit; de a acționa de 

o manieră profesională în relația cu beneficiarii organizației; de a respecta regulile după care funcționează 

organizația; 

-de a îndeplini toate sarcinile asumate; 

-de a respecta datele limită și/sau de a anunța din timp imposibilitatea respectării lor sau eventualele întârzieri; 

-de a aduce la cunoștință probleme astfel încât acestea să poată fi discutate și rezolvate și de asemenea, de a 

pune întrebări în legătură cu ceea ce nu înțelege; 

-de a anunța coordonatorul în legătură cu orice schimbare sau chestiune care merită a fi menționată în legătură 

cu activitatea desfășurată; 

-de a cere ajutor sau sprijin în caz de nevoie; de a menține o atitudine deschisă, flexibilă; de a da dovadă de 

politețe; de a-și clarifica așteptările; 

Beneficii pentru organizații   : 

-voluntarii aduc dinamism, energie și entuziasm în organizație; 

-influx de idei, cunoștințe, abilități noi și variate; 

-provenind din medii diferite, voluntarii creează diversitate în organizații; 

-creșterea calității serviciilor, prin implicarea voluntarilor în activitățile curente, în munca directă cu 

beneficiarii, în promovare, etc; 

-scăderea costurilor activităților; 

-posibilitatea inițierii de noi proiecte, chiar de către voluntari, ce nu ar fi posibile cu un staff redus; 

-staff-ul poate să se concentreze pe activități extrem de specifice sau de amploare; 

-crearea unei atmosfere de lucru plăcute, vesele, întărirea echipei; 

-adresarea mai multor probleme și nevoi specifice ale comunității și atingerea mai multor beneficiari; 

-crearea de parteneriate cu cetățenii și creșterea coeziunii comunității; 

-îmbunătățirea imaginii organizației/instituției în comunitate. 

 

Bibliografie: 

 Istrate-Ișfănescu Adriana, Nastasă Anca-Mihaela, „Voluntari și voluntariat”- Ghid pentru cadre 

didactice, Editura Smart Academic, Bacău, 2019; 

 *www.provobis.ro
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ACTIVITATEA   DE  VOLUNTARIAT 

Prof. Bloju Rodica 

Grădinița P.P. Nr.5 Lugoj, jud. Timiș 

 

 

              Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă 

timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără o recompensă financiară, dar care poate deconta cheltuielile 

realizate în sprijinul proiectului în care este implicată. 

                Patru principii definitorii care stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de activități 

similare ( precum internshipul/practica,etc ): 

-este o activitate desfășurată în beneficiul comunității / beneficiul public; 

-este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câștig financiar, chiar dacă include decontarea unor 

cheltuieli derivate din activitatea respectivă ( transport, consumabile, etc); 

-este o activitate desfășurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul; 

-este de regulă derulată într-un cadru organizat ( sub tutela unei organizații sau a unui grup de inițiativă ), spre 

deosebire de acțiunile spontane de binefacere.  

-dreptul de a primi o descriere în scris a sarcinii care urmează să fie desfășurată, care să includă 

responsabilitățile, sarcinile specifice, timpul necesar, îndrumări și supervizare; 

Drepturile voluntarilor sunt: 

-dreptul de a beneficia de instruirea necesară, formală, sau informală în îndeplinirea activității voluntare 

respective, precum și de instrumentele necesitate; 

-dreptul de a fi informat în legătură cu așteptările pe care organizația le are față de voluntari; dreptul de a ști 

dacă munca desfășurată este utilă și cum poate fi îmbunătățită; dreptul de a fi promovat sau/și de a schimba 

activitatea de voluntariat desfășurată; dreptul de a contribui la evaluarea programului în care a activat; dreptul 

de a oferi sugestii și de a fi ascultat; dreptul de a fi informat în legătură cu schimbările care survin în 

activitatea pe care o desfășoară și o afectează între-un fel sau altul, precum și în legătură cu finalitatea 

activității desfășurate; 

-dreptul de a explora și alte posibilități de voluntariat; dreptul de a alege, negocia, refuza o activitate; 

-dreptul de a realiza sarcina fără a fi exploatat-voluntarii nu trebuie implicați pentru a înlocui persoane 

salariate și timpul lor nu trebuie exploatați prin cereri nejustificate, nu trebuie să li se ceară să facă lucruri care 

contravin principiilor și normelor lor morale. 

 

Unele dintre responsabilitățile voluntarilor  sunt: 

-de a oferi feed-back constructiv și sugestii coordonatorului de a accepta feed-back de la acesta pentru a-și 

mări eficiența; de a accepta îndrumarea și direcționarea din partea supervizorului; 

-de a oferi informații care pot fi semnificative în legătură cu starea sa medicală și fizică; de a se consulta cu 

supervizorul înainte de a prelua noi responsabilități; 

-de a urma politicile și procedurile stabilite de organizație; de a fi punctual; de a respecta drepturile clienților 

și ale celorlalți membri ai organizației, de a-i trata cu demnitate și respect; 

-de a reprezenta interesele organizației și nu pe cele personale; de a recunoaște deciziile adoptate de consiliile 

de conducere; 

-de a înțelege funcția personalului plătit, de a menține o relație de muncă calmă cu aceștia și a  se menține 

între granițele stabilite de angajamentul voluntar inițial; de a semna un contract de angajament față de anumite 

programe; de a trata toate informațiile personale ca strict confidențiale; de a acționa într-o manieră 
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responsabilă și onestă în toate situațiile, inclusiv respectând mediul lor de lucru și orice echipament folosit; de 

a refuza cadouri sau recompense din partea beneficiarilor; de a urma liniile directoare ale organizației. 

     Motivații pentru voluntariat  

 Cele mai des întâlnite motive pentru a deveni voluntari, sunt: 

-pentru a-ți face datoria civică; 

-pentru a înțelege problemele comunității în care trăiești: 

-pentru a fi alături de prieteni sau rude care sunt deja voluntari; pentru a te menține ocupat; 

-pentru a obține recunoaștere și apreciere; 

-pentru a-ți „dona” aptitudinile și cunoștințele profesionale; 

-pentru că nu există nimeni altcineva să o facă; 

-pentru a învăța ceva nou, pentru a acumula deprinderi utile; 

-pentru a da înapoi o parte din ce ai primit de la alții; 

-pentru a evada din cotidian, din obișnuit; 

-pentru că e o provocare; 

-pentru a te simți mândru; 

-pentru a înțelege problemele comunității în care trăiești; 

-pentru a face parte dintr-o organizație prestigioasă; 

-pentru a-ți face prieteni noi, relații. 

              Activități recreative de interior: „Vânătoarea de comori”, „Ascultă lumea”, „Aruncarea cărților”, 

„Cutia misterelor”, „Desenele vorbitoare”, „Jucați-vă cu tuburile de hârtie”, „Farfuria cu bule de săpun”, 

„Statuia”, „Ghicește numărul”, „Poștașul”, „Ghicește cuvântul”, „Magie cu monede”, „Telefonul fără fir”, 

„Spionez”, „Bilețele cu mesaje amuzante”, etc. 

Bibliografie: 

 Istrate-Ișfănescu Adriana, Nastasă Anca-Mihaela, „Voluntari și voluntariat”- Ghid pentru cadre 

didactice, Editura Smart Academic, Bacău, 2019; 

*www.federatiavolum.ro 
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EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT 

( studiu de specialitate ) 

Prof. Liea Aurora–Nicoleta 

Grădinița P.P. Nr.2 Lugoj, jud. Timiș 

 

 

              Voluntariatul este activitatea desfășurată de persoane fizice din proprie inițiativă în beneficiul unei 

alte persoane, în beneficiul unui grup, al comunității sau al societății în general, fără ca persoana care 

desfășoară activitatea să fie remunerată pentru activitatea depusă, excepție făcând decontarea cheltuielilor 

legate de activitatea desfășurată. 

                Legea voluntariatului în România face referire la următoarele aspecte: 

-definirea conceptului de voluntariat și a altor termeni specifici (activitate de interes public, organizație gazdă, 

contract de voluntariat, beneficiar); 

-principiile care au ajuns la baza voluntariatului ce nu constituie activitate de voluntariat; 

-considerente legate de programul Tineret în Acțiune ( anterior intitulat programul Tineret);        

-contractul de voluntariat; 

-valoarea voluntariatului pe piața muncii. 

      Drepturile voluntarilor sunt: 

-dreptul de a fi susținut, îndrumat și supervizat de către o persoană disponibilă și experimentată ( 

tutore/mentor/coordonator), pe care voluntarul să știe că poate conta și care să-i apere interesele, 

-dreptul de a fi orientat și pregătit pentru activitate; 

-dreptul de a avea o descriere scrisă a serviciilor pe care va trebui să le efectieze; 

-dreptul la stabilirea prealabilă, de comun acord, a timpului pe care trebuie să-l acorde sarcinii atribuite; 

-dreptul de a avea condiții corespunzătoare de muncă și un loc de muncă și un loc de muncă adecvat, protejat 

și  sănătos; 

-dreptul de a discuta probleme care apar, de a pune întrebări sau de a face sugestii și de a lua parte la 

planificarea activității; 

-dreptul la rambursarea cheltuielilor și informarea prealabilă în legătură cu politica organizației în ceea ce 

pricește acest aspect; 

-dreptul de a f apreciat prin promovări sau recompense; 

-dreptul de a primi apreciere din partea angajaților/colegilor/superiorilor; 

-dreptul de a i se încredința informații confidențiale care vor ajuta la prestarea unei munci de calitate; 

-dreptul de a fi informat în legătură cu activitățile organizației și politica sa internă și externă; dreptul de a 

solicita și primi feed-back constructiv și supervizare pentru munca pe care o acceptă; 

-dreptul de a solicita noi sarcini sau responsabilități adiționale din partea organizației; dreptul de a refuza orice 

sarcină căreia nu se simte capabil să-i facă față; 

-dreptul de a fi tratat cu respect și, demnitate și apreciere; 

 

Responsabilitățile voluntarilor   

-de a anunța coordonatorul în legătură cu orice schimbare sau chestiune care merită a fi menționată în legătură 

cu activitatea desfășurată; 

-de a cere ajutor sau sprijin în caz de nevoie; de a menține o atitudine deschisă, flexibilă; de a da dovadă de 

politețe; de a-și clarifica așteptările; 

-de a fi loial organizației în care activează; 
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-de a frecventa instruirile considerate ca fiind necesare, programele de orientare și întâlnirile; de a anunța în 

prealabil retragerea din cadrul organizației; de afi de încredere; 

-de a folosi o judecată rațională în luarea de decizii atunci când acestea nu sunt specificate de politici; 

-declararea și consultarea în cel mai scurt timp cu supervizorul; 

-de a folosi timpul cât mai înțelept cu putință și de a îndeplini fiecare sarcină la un standard calitativ cât mai 

înalt; 

-de a prelua sarcini în plus doar în măsura abilităților reale de îndeplinire a lor; de a manifesta considerație 

față de ceilalți membri ai echipei, de a respecta competențele acestora și de a lucra în echipă cu toți membri și 

voluntarii organizației; 

Riscuri pentru voluntari 

-iscarea unor situații conflictuale cu angajații organizației; 

-neexistența unui coordonator de voluntari desemnat să le gestioneze activitatea; 

-necesitatea alocării unei perioade mai mari de timp activității de voluntariat decât preconizează; 

-nepotrivirea așteptărilor inițiale cu realitatea găsită în organizație; neadaptarea la cultura țării gazdă sau la 

cultura organizațională; 

-neimplicarea în luarea deciziilor care îi privesc activitatea direct; 

-neînțelegerea exactă a rolului lor; 

-respingere din partea beneficiarilor; 

-posibilitatea apariției sentimentul că nu sunt apreciați; 

-trăirea unor stări emoționale intense, în special în cazul contactului direct cu beneficiari aflați în situații 

speciale, dramatice uneori; 

-riscuri de sănătate și accident, în cazul activităților fizice sau al celor cu beneficiari bolnavi; 

-necesitatea alocării de fonduri proprii pentru desfășurarea activității (transport, masă). 

           Exemple de jocuri și activități pentru copii: „Baba-Oarba”, „Să așezăm masa”, „Numește-mă”, 

„Săculețul fermecat”, „Cum face”, „ Țară, țară, vrem ostași”, „Rațele și vânătorii”, „Batistuța”, „Ițele 

încâlcite”, „Coarda”, „Lupta cocoșilor”, „Omul negru”, „Rândunică, mută-ți cuibul”, „Lupul și oaia”, „Podul 

de piatră”, „Portocala”, „Țăranul e pe câmp”, „Ursul doarme”, „Țările”, „Rostogolește-o spre mine”, 

„Mingiuțele ne învață culorile”, „Carnaval cu mingi”, „Baschet pentru pitici”, „Prin tunel”, „Mingea-alfabet”, 

„Un altfel de șotron”, „Lumina roșie și lumina verde”, „Maimuța în mijloc”, etc. 

Bibliografie: 

 Istrate-Ișfănescu Adriana, Nastasă Anca-Mihaela, „Voluntari și voluntariat”- Ghid pentru cadre 

didactice, Editura Smart Academic, Bacău, 2019; 

*www.voluntareuropean.ro 
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    EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT 
Secăreș Angela 

Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” – Comănești, Bacău 

 

  Voluntariatul este activitatea desfasurata din proprie initiativa, prin care o persoana fizica îsi ofera 

timpul, talentele si energia în sprijinul altora fara sprijinul altora o recompensa de natura financiara, dar care 

poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicata. 

Actele de voluntariat derivă din înţelegerea conştientă a cuvântului „sprijin”. Libertatea de a te face util 

şi de a simţi plăcerea unui sincer „mulţumesc” se transformă într-un imbold esenţial de a lua parte la acţiuni de 

voluntariat.  

A fi voluntar înseamnă a aloca resurse de timp pentru o cauză cu care te identifici emotional, în 

care crezi și pentru care ești dispus să acționezi. Cred că de fapt aici e și Cheia voluntariatului – să alegi o 

cauză care trezește în tine un sentiment atât de profund, o dorință de implicare atât de mare, o pasiune așa de 

mistuitoare, încât să fii dispus să oferi din timpul tău. 

Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de alte activități similare 

precum internshipul/practica, etc: 

1. Este o activitate desfășurată în beneficiul comunității sau beneficiul public. 

2. Este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câștig financiar, chiar dacă include decontarea 

unor cheltuieli derivate din activitatea respective, cum ar fi transport sau consumabile. 

3. Este o activitate desfășurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul. 

4. Este de regulă derulată într-un cadru organizat, adică sub tutela unei organizații sau a unui grup de 

inițiativă, spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere. 

 

Activitățile de voluntariat sunt cele mai eficiente metode pentru tineri să pornească pe calea potrivită în 

ceea ce privește cariera, precum și o opțiune la îndemână pentru tinerii care încă nu au vârstă necesară pentru a 

fi angajați legal.  

  Voluntariatul este cea mai simplă activitate pe care o putem face. Și chiar dacă voluntariatul înseamnă 

să îţi dedici o parte din timpul tău altor tipuri de activităţi fără să fii plătit pentru ceea ce faci, ceea 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 vieţi. 

  Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă 

să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin 

acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne 

o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

   Beneficiile voluntariatului sunt numeroase, iar tinerii care se hotărăsc să facă voluntariat realizează de 

cele mai multe ori că voluntariatul poate fi o metodă bună pentru a-și dezvoltă abilitățile pe care le pot pune în 

practică la locul de muncă.  

  Prin voluntariat, copilul/elevul: 

o îşi creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viaţa; 

o învaţă să aprecieze lucrurile pe care le are şi le găseşte o altă utilitate; 

o îşi setează obiective mai realiste în viaţă; 

o capătă abilităţi de comunicare şi abilităţi de relaţionare socială care îi vor ajuta pe viitor, şi chiar în 

cariera lor profesională; 
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o poate descoperi hobby-uri în activităţile de voluntariat realizate şi îşi poate forma orientări profesionale 

pe aceasta linie; 

o îşi formează abilităţi de lider, dobândind o capacitate mai bună de a lua decizii; 

o îşi formează prieteni noi; 

o îi creşte încrederea în sine şi se simte util societăţii; 

o îşi petrece timpul într-un mod plăcut, învăţând lucruri noi, în acelaşi timp. 

  Voluntariatul, privit din perspective celor enumerate mai sus, poate fi o activitate considerată ca făcând 

parte din educaţia non-formală. Încă de la grădiniţă, apoi la şcoală, în liceu, copiii şi tinerii adolescenţi 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 ajute pe alţii, să se implice în activităţi de pe urma cărora să nu se 

aştepţi neapărat să obţină beneficii materiale, cu atât el va tinde să introducă idea şi dorinţa de voluntariat în 

viața lui.  

  Există de asemenea și beneficii psihologice pozitive pentru tinerii care se implică în activități de 

voluntariat. Un simț al apartenenței la grupurile de voluntari, creșterea încrederii de sine și a părerii despre sine, 

pot fi câteva din beneficiile sănătății mintale pe care tinerii le pot obține din activitatea de voluntariat. 

  Cel mai important aspect care trebuie luat în vedere atunci când tinerii devin voluntari este dacă acele 

activități de voluntariat vor fi pe măsura intereselor și abilităților lor. Tinerii interesați de mediu ar putea să 

devină voluntari într-o acțiune de mediu, în timp ce tinerii atrași de o carieră în câmpul medical ar putea fi 

interesați să se implice într-o acțiune de voluntariat într-un spital, un centru de asistență medicală sau într-un 

centru de plasament pentru copii. 

  Iată câteva tipuri de activități de voluntariat, potrivite pentru copii: 

1. Voluntariat pentru mediu 

  Tinerii care vor să protejeze mediul pot fi interesați să se implice în activități de voluntariat  ale căror 

cauze relaționează cu mediul înconjurător. Există numeroase moduri prin care tinerii pot avea "activități eco" 

de voluntariat. Activitățile locale de voluntariat pot încuraja tinerii să ia atitudine și să se alăture eforturilor 

de voluntariat în comunități diverse. Colectarea selectivă poate fi una din cauzele pentru care tinerii pot deveni 

voluntari. 

2. Voluntariat pentru oamenii saraci 

  Activitatile de voluntariat pot avea și mai mare impact pentru tinerii care aleg voluntariatul pentru a 

susține o cauză în favoarea celor săracii din vecinătate sau din lume. Tinerii își pot începe activitățile de 

voluntariat la o organizație locală care îi ajută pe săraci. Tinerii pot, de asemenea, să înceapă să se gândească la 

propriul lor proiect de voluntariat. Colectarea donațiilor în alimente sau a donațiilor în obiecte pot fi câteva idei 

de activități voluntare. 

3. Voluntariat pentru oamenii localității 

  Poate că nu există activitate de voluntariat pentru tineri mai bună decât intenția de a face voluntariat 

în satul său. Un mod de a începe este participarea la îndeplinirea nevoilor din comunitate și asistarea 

oamenilor care trăiesc acolo.  

4. Activități de mentorat 

Tinerii cărora le place să fie în preajma copiilor pot ajuta în mai multe feluri prin activități de 

voluntariat. Una din modalitățile prin care pot ajuta este să petreacă timp alături de copiii mai mici, care se 

pot confruntă cu probleme de citit, probleme de matematică sau alte subiecte disciplinare pentru școală. 

 

http://www.imparte.ro/Donatii/Donatii-bani/Articole-donatii-bani/266/Colectare-de-fonduri-pentru-Japonia.html
http://www.imparte.ro/Stiri-si-evenimente-caritabile/969/Campanie-sociala-pentru-donatii-in-alimente-Ajutor-intr-o-cutie.html
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5. Tineri voluntari creativi 

  Tinerii voluntari creativi își pot folosi talentul pentru a-și dezvolta propriile idei despre proiecte de 

voluntariat. Tinerii artiști pot dona colecțiile lor de artă către spitale de copii sau către centre de plasament, 

sau se pot folosi de talentul lor pentru a face o după amiază mai plăcută câtorva copii prin activități de desen 

sau sculptat. Lista ideilor din partea voluntarilor creativi este nelimitată pentru tinerii care doresc să facă o 

diferență în lume. 

  În urma implicării în acțiuni de voluntariat, elevii pot obține cu ușurință recomandări pe care le pot 

folosi atât la un potențial loc de muncă, cât și la admiterea la o formă de învățământ superior 

  In România procentul populației implicate în activități de voluntariat este încă destul de redus. Deși 

procentul este în creștere constantă, e nevoie de programe naționale pentru informarea și educarea tinerilor și 

a copiilor despre beneficiile implicării lor ca voluntar, dar și educarea lor în a deveni cetățeni responsabili în 

raport cu orașul, comunitatea, țara. 

  În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Educație pentru voluntariat 

                                                                     Stoicheci Roxana Maria 

                                                                             Școala Gimnazială Nr. 280, București 

 

Termenul de educație își are originea în latinescul educo-educare și înseamnă a crește, a îngriji. 

Educația formează omul, în primul rând pentru sine, dar și pentru cei din jur. 

Voluntariatul reprezintă o activitate practicată cu scopul de a ajuta semenii, de a se experimenta într-

un anumit domeniu. Activitatea de voluntariat presupune interacțiune, încredere, colaborare, dând dovadă de 

compasiune, înțelegere. 

În educație, voluntariatul are un rol foarte important, deoarece vizează dezvoltarea personalității 

elevilor. Efectele activității de voluntariat sunt resimțite atat imediat cât și pe termen îndelungat. Activitatea 

de voluntariat este sprijinită, încurajată și stimulată de școală și vizează dobândirea de noi competențe sociale 

si umane. 

Educația în spiritul voluntariatului trebuie să înceapă din familie și să continue în cadrul școlii. O oră 

de unde putem porni este cea de Dezvoltare personală și putem continua în orele de Educație civică. Elevii își 

pot asuma rolul de voluntar în actiuni care pornesc de la probleme identificate de ei. Cea mai simplă acțiune 

de voluntariat la care am antrenat elevii din clasă a fost aceea de a participa la ecologizarea curții școlii. 

 Îmbinând ora de limba română cu ora de Educație civică, am introdus scurte povești sau jocuri de rol 

din care elevii au cunoscut viața altor copii cu posibilități financiare reduse, cu o copilărie total diferită de a 

lor. 

Am continuat să îi antrenez în acțiuni concrete de voluntariat. În cursul anului trecut, elevii din clasa 

au devenit voluntari în cadrul Federației Internaționale a Comunităților Educative(FICE), bucurând copiii cu 

posibilități materiale reduse din diferite județe ale țării. Pe fețele lor am putut citi fericire, pornind de la 

momentul în care au plecat la achiziționarea produselor, până la acela de a dărui. 

Anul acesta, ne-am implicat într-un nou proiect, încercând să participăm la înființarea unei biblioteci, 

copiilor cu dizabilități din Centrul de zi “Educare”. Au fost impresionați de lipsurile materiale pe care le au 

acești copii, de lipsa familiilor și de privarea dreptului de a citi, neavând la dispoziție vasta lor bibliotecă de 

acasă. Prin această acțiune s-a creat o punte de legătură între acești copii speciali și restul, reducând riscul 

excluziunii sociale. 

În fiecare an, în jurul sărbătorilor de iarnă, ne-am unit din nou în acțiunea de donații de haine și jucării 

copiilor. 

Efectele voluntariatului asupra colectivului au fost pozitive. Chiar dacă nu toți aveau interese comune, 

împreună am avut acelși scop, cel de a ajuta. Elevii au început să privească cu compasiune și nu mai pun preț 

pe bunurile materiale, bucurându-se de ceea ce au. Au devenit  mai empatici față de semenii lor și sunt fericiți 

că au reușit să facă fapte bune, simțindu-se utili societății. Relațiile dintre ei au devenit mai apropiate, 

sudându-se ca o echipă adevărată, gândind împreună.  Prin aceste acțiuni de voluntariat  crește încrederea de 

sine a viitorilor oameni. Tot ceea ce contează, este să îți doresti să participi, să vină din inimă, fără a te simți 

constrâns.  
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Impactul voluntariatului este mare și asupra copiilor aflați de cealaltă parte. Ei au simțit că nu sunt 

singuri, abandonați și au început să dorească să poată și ei ajuta, în felul lor, pornind cu o felicitare sau o 

scrisoare de mulțumire. 

Voluntariatul poate reprezenta o formă de învățare prin acțiunile practice, generând dobândirea de 

cunoștințe și abilități. Prin voluntariat, copiii învață să ajute necondiționat. 

Ca și cadre didactice, avem misiunea de a-i educa și forma pe copii în spiritul acestor valori umane. 

Familiile trebuie să fie implicate în îmbunătăţirea învăţării acasă precum şi în şcoală, în acţiuni de 

voluntariat dacă avem copii care vor să devină persoane instruite. 

Din interacţiunea factorilor educaţionali – familie, şcoală, comunitate, rezultă o reţea de influenţe care 

constituie cadrul educaţional în care se formează copiii şi care îi ajută să se integreze corespunzător în 

societate.  Prin aceste activităţi, s-a încercat ca la nivelul înţelegerii copiilor să se explice, să se arate că 

valoarea unui om rezidă în ceea ce este capabil să dea şi nu în ceea ce este el capabil să primească. Astfel, am 

oferit un model elevilor, contribuind la educația lor. Implicandu-i în activități de voluntariat, au putut cunoaște 

oameni cu respect pentru semenii lor. 

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 

conduită personală. 

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană eşti, 

care îţi sunt convingerile sau ce vrei să devii,  responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti prin 

muncă. Respectul faţă de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, 

indiferent de natura lor. 

Voluntariatul rămâne o activitate atractivă pentru elevi, promovând un exemplu de bună practică. Prin 

acesta, rămâi un om bun, participând la formarea unei lumi mai bune. 
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Voluntariatul între avantaj şi dezavantaj 

Vasilcoiu Simona Nicoleta 

 Şcoala Gimnazială Braloştiţa 

 

     Anul 2001, Anul Internaţional al Voluntariatului, a fost un moment care  a dat un impuls extraordinar 

acestei mişcări, atât prin adoptarea legii 195/2001 (Legea Voluntariatului), cât şi prin iniţierea unor proiecte 

de voluntariat constante, vizibile şi cu un impact din ce în ce mai mare, de tipul Săptămânii Naţionale a 

Voluntariatului. Legea Voluntariatului este  o formă de recunoaştere publică. 

     Valoarea voluntariatului este identificabilă pe două dimensiuni majore: dezvoltarea individuală a 

persoanelor implicate în activităţi de voluntariat şi dezvoltarea comunităţilor şi societăţii în ansamblu. 

     Contribuţia voluntariatului la dezvoltarea societăţii în ansamblu este reflectată în cultivarea încrederii 

interpersonale şi creşterea nivelului capitalului social, punerea în practică a valorilor europene de solidaritate, 

toleranţă şi coeziune socială, fiind o formă de îmbătrânire activă şi de cetăţenie activă. 

      Contribuţia voluntariatului la dezvoltarea comunităţilor este reflectată în soluţionarea unor probleme 

locale prin complementarea aportului financiar cu munca voluntarilor, facilitarea coeziunii sociale prin 

aducerea oamenilor împreună pentru un scop comun, facilitarea integrării sociale şi combaterea riscului de 

excludere socială a unor categorii sociale vulnerabile. 

     Contribuţia voluntariatului la dezvoltarea individuală este reflectată în dobândirea de cunoştinţe, 

competenţe şi abilităţi transferabile pe piaţa muncii, în potenţialul voluntariatului ca oportunitate de învăţare 

pe tot parcursul vieţii, în cultivarea abilităţilor sociale de tipul încrederii, toleranţei, stimei de sine, respectului 

pentru diversitate.  

     Mişcarea de voluntariat din România s-a dezvoltat constant în ultimii 21 de ani. Colectarea deficitară a 

datelor cu privire la dimensiunea şi dinamica mişcării de voluntariat din România este principalul motiv care 

ne împiedică să avem o imagine foarte clară cu privire la numărul voluntarilor şi valoarea muncii acestora. 

     România este evidenţiată, în studiile europene cu privire la voluntariat , în termeni pozitivi datorită 

diferenţierii clare dintre statutul voluntarului şi statutul persoanelor angajate, precum şi datorită diferenţierii 

dintre voluntariatul formal (organizat) şi cel spontan (scos explicit de sub incidenţa legii cadru cu privire la 

voluntariat). 

 

     În termeni negativi, România este evidenţiată pe două niveluri:  

❖ nivelul maturităţii sectorului neguvernamental,care prezintă încă probleme structurale marcate de 

fragmentare, lipsa consolidării şi a autoreglementării (în special pe dimensiunea eticii şi calităţii 

lucrului cu voluntarii)  

❖ nivelul politicilor publice, care se remarcă prin lipsa unei politici publice coerente în domeniul 

voluntariatului, fragmentarea competenţelor în domeniul voluntariatului între numeroase instituţii 

publice sectoriale, lipsa unei instituţii publice naţionale cu competenţe în domeniu care să asigure 

unitatea abordării domeniului în politicile publice, lipsa mecanismelor de finanţare strategică din 

fonduri publice a infrastructurii pentru voluntariat care să asigure dezvoltarea mişcării şi un 

management eficient al cererii şi ofertei de voluntariat.      

 Propuneri privind politicile publice în domeniul voluntariatului: 

➢ asumarea publică a voluntariatului ca valoare a societăţii româneşti; 

➢ promovarea voluntariatului ca formă de cetăţenie activă la orice vârstă şi ca metodă de incluziune 

socială a persoanelor marginalizate; 

➢ adoptarea unei „Strategii naţionale pentru dezvoltarea voluntariatului”ca formă organizată de 

identificare a provocărilor cu impact major asupra sectorului de voluntariat din România. 

Recomandări pentru sectorul neguvernamental: 
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➢ definirea unui standard de management profesionist al voluntarilor în vederea asigurării unei 

experienţe de calitate pentru voluntari, organizaţie şi beneficiarii activităţii de voluntaria; 

➢  crearea şi implementarea unui sistem de monitorizare a  activităţii de voluntariat la nivelul 

organizatorilor activităţilor de voluntariat şi de centralizare anuală a datelor astfel generate; 

➢ crearea şi asumarea unui set de principii etice care să guverneze atât activitatea organizatorilor de 

activităţi de voluntariat, cât şi activitatea voluntarilor; 

➢ definirea unui model funcţional al infrastructurii pentru voluntariat în funcţie de caracteristicile 

generale ale sectorului de voluntariat din România; 

➢ crearea unui cod de conduită a organizatorilor activităţilor de voluntariat care să cuprindă indicatori 

clari şi progresivi pentru evaluarea performanţei. 

 

Cei care aleg să facă voluntariat au o gamă largă de avantaje, dintre care amintim: 

• voluntariatul e considerat experienţă profesională, cu condiţia ca activitatea să fie desfăşurată în 

domeniul în care voluntarul şi-a făcut sau îşi face studiile. Cu alte cuvinte, dacă eşti proaspăt 

absolvent de facultate şi ai la activ câteva astfel de experienţe, vei avea şanse mai mari să îţi găseşti 

un job, comparativ cu un absolvent care nu are în CV activităţi de voluntariat; 

• te ajută să îţi lărgeşti reţeaua profesională, lucru care s-ar putea dovedi foarte util atunci când vei avea 

nevoie de o slujbă sau în cazul în care ai un business şi vrei să lărgeşti cercul de oameni care cunosc 

businessul tău; 

• te ajută să interacţionezi cu diferite categorii sociale. Alături de aceşti oameni vei învăţa să lucrezi în 

echipă pentru atingerea unui el comun şi, nu în ultimul rând, pe mulţi dintre aceştia îi poţi transforma 

chiar în prieteni; 

• te ajută să îţi dezvolţi abilităţile de leadership şi să fii mai motivat; 

• îţi antrenează creativitatea; 

• datorită voluntariatului vei deveni un om mai solidar, mai încrezător în oameni; 

• voluntariatul contribuie la îmbunătăţirea abilităţilor de negociere, de lucru în echipă şi comunicare; 

• dezvoltă spiritul civic şi responsabilitatea socială. 

Dezavantajele voluntariatului ar putea fi grupate în două categorii: 

• nu vei fi remunerat 

Cu alte cuvinte, dacă vrei să fii voluntar ar fi bine să te îndrepţi spre o activitate care chiar îţi face plăcere sau 

spre o cauză în care chiar crezi. 

• voluntariatul e o activitate care, ocazional, poate implica un anumit grad de efort şi stres. 

 Cu alte cuvinte, odată ce sunt stabilite anumite obiective, acestea trebuie îndeplinite, chiar dacă nu există 

sancţiuni. 

Bibliografie: 

❖ https://limarom.ro/totuldesprevoluntariat-reglementari-legale 

❖ Wwwfdsc.ro/voluntariat  

      

https://limarom.ro/idei-de-afaceri-mici-pe-ce-businessuri-merita-sa-pariezi-anul-acesta/
https://limarom.ro/motivarea-angajatilor-la-locul-de-munca/
https://limarom.ro/totuldesprevoluntariat-reglementari-legale
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Importanța activității de voluntariat 

Prof. Galiceanu Viorica 

Școala Gimnazială Filiași 

 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

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. 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), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Voluntariatul este activitatea desfasurată din proprie initiativă, prin care o persoană fizică își oferă 

timpul, talentele si energia în sprijinul altora fară sprijinul altora o recompensă de natură financiară, dar care 

poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată. 

Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat si o deosebesc de activitati similare (precum 

internshipul/practica, etc): 

1. Este o activitate desfasurată în beneficiul comunității / beneficiul public. 

2. Este o activitate neremunerată sau care nu urmarește un câștig financiar, chiar dacă include decontarea 

unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile, etc.). 

3. Este o activitate desfasurată de bunavoie, fară vreo constrangere de vreun fel sau altul. 

4. Este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de ințiativă), 

spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere. 

“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”. 

Evenimentele traditionale din domeniul voluntariatului in Romania sunt: 

• Saptamana Nationala a Voluntariatului (eveniment anual derulat in a treia saptamana din luna mai) 

• Gala Nationala a Voluntarilor (12 decembrie) si alte gale locale 

• Ziua Internationala a Voluntarilor (5 decembrie) 

• Ziua Internationala a Managerilor de Voluntari (5 noiembrie) 

      Prin intermediul voluntariatului poți dobândi competențe în ceea ce privește comunicarea, în 

limba maternă sau într-o altă limbă, atât cu beneficiarii, sponsorii, cât și cu mass-media sau personalitățile 

publice. De asemenea, vei învăța tehnici de negociere, de cooperare și vei învăța să îți asumi responsabilități, 

să gestionezi conflicte și să lucrezi contratimp. Totodată, mulțumită voluntariatului îți vei perfecționa 

tehnicile de redactare de documente, vei afla cum se scriu proiecte, dar vei avea șansa să înveți și noțiuni de 

contabilitate primară sau gestionare de fonduri. În plus, pentru că, în prezent, se pune accent pe imagini și pe 

comunicare în mediul virtual, te vei familiariza și cu diverse tehnologii moderne. 

http://www.imparte.ro/Voluntariat/Articole-voluntariat/Crezi-in-dezvoltarea-personala-Vezi-care-sunt-beneficiile-aduse-de-voluntariat-360.html
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Întrucât vei intra în permanență în contact cu oameni din diverse medii sociale, vei reuși să te adaptezi și să 

dezvolți noi atitudini față de cei din jur, dar si față de mediul înconjurator. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

BIBLIOGRAFIE 

https://iteach.ro/experientedidactice/importanta-activitatii-de-voluntariat-pentru-educatie 

https://www.saptamanavoluntariatului.ro/despre-voluntariat/ 

http://www.imparte.ro/Voluntariat/Articole-voluntariat/Dezvoltarea-personala-prin-voluntariat 

 

 

 

 

   

https://www.saptamanavoluntariatului.ro/despre-voluntariat/
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VOLUNTARIATUL – între oportunitate și necesitate 

ONACA IULIANA CARMEN 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Pinochio”Zalău, Jud. Sălaj 

MOTTO:  ,,O civilizaţie înfloreşte atunci când oamenii          

plantează copaci în umbra cărora nu vor sta niciodată.”  

                                                                      (proverb grec) 
 

Termenul de voluntariat definește ,,activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de 

orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public 

este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, 

medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățamânt, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de 

protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea.” (definiția din Legea Voluntariatului 2006) 

”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, dar care poate deconta 

cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată.” (definiția Pro Vobis) 

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, făra a primi o contraprestație materială.” (Definiție adoptată de Consiliul National al Voluntariatului, 

iunie 2002) 

”Orice acțiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.” (Tracker) 

”Orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenția de a ajuta și fără a urmări un 

câștig financiar imediat.” (Scheier)  

Acestea sunt câteva definiții ale voluntariatului, dar mai presus de orice definiție voluntariatul este 

atitudinea fiecăruia față de societate. Vorbind despre atitudini ne gândim desigur la respectul pentru oameni, 

punctualitate, credibilitate, cinste, persevenență, consecvență, răbdare...tot ceea ce oamenii ar trebui să învețe 

încă de mici – o relație sănătoasă cu oamenii și cu mediul înconjurător. 

Voluntarii sunt implicaţi într-o mare varietate de activităţi, cum ar fi furnizarea de activităţi educative 

şi servicii, ajutor reciproc sau auto-ajutor, campanii, acţiune comunitară şi pentru mediul înconjurător. 

Voluntariatul este unul dintre modurile în care persoane cu orice tip de abilităţi şi profil, pot contribui la 

schimbări pozitive.  

Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei societăţi 

coerente, cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, şi prin aceasta, la crearea de capital social. 

 Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. Voluntarii 

şi organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, a da voce şi a 

răspunde nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută la îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de servicii şi 

la dezvoltarea creativă de noi servicii. 

Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare un instrument 

esenţial în formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează abilităţi şi îşi 
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extind reţelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea şi îmbunătăţirea ofertelor de angajare la 

dezvoltare personală şi socială. În timp ce unii participă cu interes la acțiunile de voluntariat, alții nu fac 

voluntariat. Aceasta se întâmplă pentru că întâmpină bariere în ceea ce priveşte activităţile voluntare, cum ar fi 

lipsa informaţiilor, contrângeri legate de timp; resurse economice precare şi sentimentul că “nu îşi pot 

permite” să facă voluntariat; o imagine negativă a voluntariatului; discriminare; lipsa unui cadru legal; lipsa 

protecţiei împotriva riscurilor pe care le implică. Voluntariatul este oferit gratuit, dar nu este lipsit de costuri – 

are nevoie şi merită sprijin adresat din partea tuturor celor implicaţi – organizaţii, guvern, sectorul de afaceri şi 

un mediu politic favorabil, inclusiv infrastructuri pentru voluntariat. Ceea ce trebuie să știm este că oricine 

poate să devină voluntar și să aducă o contribuție, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară. Important este 

doar să iți dorești acest lucru! "Faptul că nu poți să faci totul nu e o scuză pentru a nu face nimic." (Ashleigh 

Brilliant)  

Toți avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine; așadar, toți avem ceva de pus în 

folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau orașului în care trăim sau în 

folosul comunității în general. Important este să ne dorim acest lucru și să găsim organizația care să ne ofere 

oportunitatea de a face acest lucru.Tinerii își pot construi un CV atractiv, testează o posibilă carieră, își fac 

contacte care le vor fi utile în viitor, dar mai presus ajută la crearea unei societăți mai bune în care să trăiască 

în viitor. Cei de vârsta a treia au posibilitatea să-și împărtășească experiența și au satisfacția că sunt încă utili. 

Pentru copii și adolescenți e distractiv să facă lucruri bune împreună cu prietenii, ei își formează astfel 

deprinderi și abilități adăpostindu-se de tentațiile periculoase ca drogurile, tutunul, violența. Ei au astfel șansa 

de a deveni adulți responsabili.Oricine poate fi voluntar "Pentru că dacă așteptăm 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). Așadar, de ce să fii voluntar? Pentru că e distractiv; pentru a câștiga experiență; pentru a nu irosi 

timp prețios făcând lucruri lipsite de importanță sau chiar dăunătoare; pentru a-ți face noi prieteni din toată 

lumea; pentru a învăța lucruri noi; pentru a da înapoi ceva din ceea ce ai fost norocos să primești de la viață; 

pentru a ajuta pe cineva care n-a fost la fel de norocos ca tine; pentru a-ți face datoria de om; pentru a ajuta la 

crearea unei lumi mai bune. 

Noi, educatoarele avem rolul de a forma copiilor gustul pentru activităţi  care să le facă bine din punct 

de vedere sufletesc şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. 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. Un proverb albanez spune:”De la omul bun niciodată nu vezi rele”.                                                                                                           

Dacă fiecare dintre noi am face cât de puţin pentru schimbare, intr-adevăr lumea ar fi mai bună, 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 îţi dă posibilitatea să schimbi vieţile oamenilor , în bine, chiar şi pe a ta. Dacă vrei să susţii o 

cauză şi nu ai bani să donezi , poţi să donezi puţin din timpul tău. Persoanele care se implică în voluntariate  

tebuie să fie înainte de toate , răbdătoare. Aceasta e o calitate care ar trebui să stea lângă altruism, empatie şi 

implicare în viaţa comunităţii. Acţiunile voluntare pot ajuta foarte multe persoane să se realizeze  şi să-şi 

găsească astfel, un drum. Voluntariatul reprezintă o cale prin care oricine capătă experienţă, se poate exprima , 

se poate implica în problemele comunităţii din care face parte. Toţi avem cel puţin un lucru la care ne 

pricepem suficient de bine, aşadar toţi avem ceva de spus în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor , 

în folosul străzii, al cartierului sau oraşului în care trăim. Important este să ne dorim acest lucru şi s-o facem 

din tot sufletul. Ceea ce trebiue să ştim este că oricine poate să devină voluntar şi să aducă o contribuţie, oricât 

de mică, la lumea care ne înconjoară.  
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Chiar dacă sunt foarte mici , încă de la grupa mică,  copiii din  grădiniţă învaţă în cadrul 

DOS(Educaţie pentru societate) să accepte şi să respecte regulile de convieţuire în grup,să trăiască în relaţiile 

cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, să înţeleagă binele, adevărul şi 

frumosul din faptele proprii şi a celor din jur.                                                                                                                                              

Intr-o societate în tranzitie, afectată de criză, implicarea societății civile în activități de voluntariat în 

sprijinul persoanelor aflate în dificultate este o necesitate. 

 Implicarea elevilor, studentilor, cadrelor didactice în domenii precum integrarea persoanelor cu 

dizabilitati în sociatate, prevenirea abandonului școlar, combaterea exploatării prin muncă, îmbunătățirea 

situației copiilor și sprijinul copiilor cu părinți plecati în străinătate poate conduce la ameliorarea efectelor 

acestor probleme. 

 O comunitate puternică și unită, care își respectă membrii și nevoile acestora și care găsește modalități 

eficiente de răspuns la aceste  nevoi , va putea asigura cu succes protecția și promovarea persoanelor aflate în 

dificultate. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

➢ www. Împarte.ro     

➢ www.evoluntar.ro                                                  

➢ www.voluntar.ro 
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Educația pentru voluntariat 

Firu Iuliana-Marilena 

Liceul Teoretic Novaci, județul Gorj 

Succesul omului în viață, fie că discutăm despre reușita pe plan profesional sau personal este 

condiționat de educație. Dacă „Omul nu poate deveni om decât prin educație” (Kant), atunci putem spune că 

fară ea nu am avea nicicând simțul responsabilității zilei de mâine, nu am fi manierați, nu am avea deprinderea 

de a trăi împreună cu ceilalți. Educația ne dezvoltă capacitățile intelectuale, ne cultivă, indiferent de mediul 

din care provenim. Este adevărat că mediul influențează enorm dezvoltarea armonioasă a fiecărui individ, însă 

educația este văzută ca proces prin care indivizii învață cum să se desprindă de acest mediu, în caz că este 

unul degradant. 

În general, omenirea înțelege bucuria unei zilei curente prin ochii nevinovați ai unui copil. Însă, 

vorbele frumoase nu valorează mai mult decât faptelor pe care el le săvârșește și trebuie să se dea dovadă de 

multă educație pentru ca să devenim oameni de bază în societate. Caracterul unui om depinde de primii ani de 

educație, de exemplele de bună purtare însușite de mici copii de la cei aropiați. Fără un echilibru continuu de 

la vârste fragede, mintea slabă a unui copil nevinovat se va apropia în timp ca un magnet de anturajul prost din 

jurul său. Poate că democrația prost înțeleasă de unii dintre noi, cărora părinții ne dau totul doar să nu simțim 

lipsurile, neștiind și neapreciind efortul lor, ne va dăuna în timp. Educația, în sens larg, ne poate conduce și 

spre ideea de conștientizare că munca cinstită și respectul față de noi înșine ne vor călăuzii pașii în viață. 

Educația nu se formează în mediul on-line, acolo cel mult tinerii învață cu totul alte deprinderi față de 

ceea ce famila a oferit de-a lungul timpului. În termeni sociologici, este vorba despre de procesul de 

socializare, definit ca „proces interactiv de comunicare, presupunând dubla considerare a dezvoltării 

individuale și a influențelor sociale, respectiv modul personal de recptare și interpretare a mesajelor sociale și 

dinamica variabilă a intensității și a conținutului influențelor sociale”. Învățământul este văzut ca bază a patru 

„stâlpi”, ca patru componente de bază ale educației: deprinderea de a ști, de a face, de a trăi împreună cu 

ceilalți și deprinderea de a fi. Aceste patru roluri complementare ale educației nu pot fi disociate unele de 

altele, iar direcția către care converg este însăși emanciparea individului, privită drept capacitatea de a 

participa la o cetățenie deplină într-o societate deschisă și democratică. Primii ani ai educației se valorifică în 

mediul școlar, cel care are rolul de a forma indivizi adaptați și adaptabili la mediul social propriu unui cadru 

temporal și spațial.  

Societățile europene actuale, diversificate din punct de vedere etnic și cultural, dar și din perspectiva 

identităților și a intereselor, sunt arena conviețuirii împreună cu alterități tot mai evidente și tot mai vocale. În 

aceste condiții, este necesar ca generațiile aflate în procesul socializării să deprindă abilități de bază care să 

permită o conviețuire pașnică cu grupuri care revendică diferența, fie ea etnică, culturală sau de interese. În 

fond, totul se rezumă la educație, indiferent din ce ramuură o privim.  
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Tineretul trebuie să conștientizeze că educația trebuie să fie extinsă pe durata întregii vieți și că nevoia 

de educație trebuie să fie dezvoltată de dorința permanentă de cunoaștere. Trebuie să exite conștiința curată că 

niciodată nu se cunoaște destul pentru a face față provocărilor vieții, deci se poate spune că este pe deplin 

adevărată zicala „Omul cât trăiește învață”. Așadar, rezultatul educației trebuie să țină cont de considerentul 

„încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare”. 
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                                                   Importanța voluntariatului în viața noastră 

                                                                                                Bogorodea Luminița. 

                                                                                                G.P.P. ,,Căsuța Piticilor,, Nr.1 

 Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată de orice persoană fizică din proprie 

inițiativă, care își oferă timpul, talentele și energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a 

primi o contraprestație materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care 

este implicat. 

 Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă de fapt acumularea unei experiențe 

profesionale  într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți: eu 

voluntariez într-o organizație ecologică, adun peturile dintr-o pădure, ca mai departe pădurea să poată produce 

oxigen atât pentru mine, cât și pentru comunitatea din care fac parte sau ajut niște copii cu dizabilități pentru 

ca peste câțiva ani, ajutorul dat de mine să se materializeze în transformarea lor pentru a ajunge niște adulți 

responsabili, pe care societatea să-i aceepte și să fie integrați pe piața muncii ca persoane calificate. 

 Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. 

 Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experiențe educative – iar 

dacă nu este așa, școala și comunitatea trebuie să intervină ca voluntari în acțiuni de educație a părinților și 

consiliere, școala are apoi, rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de inițiativă, angajarea 

responsabilă în identificarea problemelor comunității și proiectarea de direcții de acțiune pentru soluționarea 

acestora.. Cadrele didactice, ca ,,facilatori,, , ,,moderatori,, trebuie să manifeste foarte multă receptivitate, 

îngăduință și să ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor și ale comunității. 

 Așadar, profesorii sunt cei care conduc și orientează actele de voluntariat ale elevilor, școlii în 

comunitate și tot ei trebuie să aducă soluții la problemele școlii prin atragerea de sponsori, parteneri, 

demararea de proiecte educaționale, înființarea de asociații de părinți, atragere de fonduri de la comunitatea 

locală, implicarea ONG-urilor etc. Practicând alături de cadrele didactice primele practici de sprijin, de 

voluntariat, elevii/ tinerii vor realiza tranziția de la școală la o viață activă socială. 

 Printre cele mai frumoase sentimente umane este empatia, este specific umană, dar, ca orice altă 

abilitate trebuie exersată. Provocarea unui părinte constă în a-i oferi un exemplu demn de urmat copilului tău. 

Astfel, ia-l de mânuță și participă la o activitate de plantare a pomilor. Cu ochișorii lui va vedea cum se 

desfășoară un asemenea eveniment, iar faptul că a contribuit la sădirea unui pom îi va crește stima de sine. 

 De asemenea, lucrul în echipă îi dezvoltă inteligența emoțională. Aceasta îl va ajuta să  își gestioneze 

propriile emoții și pe ale celor din jur. Iar în viața de adult va avea o comunicare echilibrată cu cei de lângă el, 

va putea să rămână calm în situații de criză, devenind ușor un lider pentru colectivitatea din care face parte. 
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 Sinceritatea este esențială în relația părinte-copil. Cum poți să-l înveți pe prichindelul tău spiritul 

civic? 

 Explicându-i de ce este bine să ofere hăinuțe pe care nu le mai poartă sau care nu-i mai vin bine, 

deoarece sunt copii care s-ar bucura foarte tare dacă s-ar îmbrăca cu ele. La vârsta aceasta, copiii sunt mai 

mult decât deschiși să ofere celorlalți din puținul lor.  

 Un alt scop al tău ca părinte este de a nu se lăuda cu aceste acțiuni, indiferent dacă gestul lui este 

văzut sau nu de ceilalți. Bunătatea necondiționată se învață fără a fi umbrită de mândrie sau mai grav, de 

aroganță.  

 Copiii sunt receptivi, iar mintea lor este precum un burete, gata să absoarbă informațiile și modelele 

din casă sau de la școală într-un ritm impresionant. Cu cât îl înveți pe cel mic farmecul voluntariatului și al 

acțiunilor umanitare, cu atât mai ușor va putea să își formeze un traseu benefic spre maturitate. 

 Putem spune că voluntariatul constituie un context propice de dezvoltare personală și profesională a 

tinerilor prin creșterean nivelului de încredere între indivizi, întărirea și diversificarea relațiilor sociale, 

schimbarea viziunii față de societate și conștientizarea rolului de cetățean activ. 

Bibliografie: 

- Asociația VOLUM, 2016, Ghid pentru măsurarea efectelor și impactul voluntariatului asupra 

organizației gazdă. 
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VOLUNTARIATUL ÎNTRE CONVINGERE ŞI OBLIGAŢIE 

Prof. dr. MADA BIANCA IOANA  

Liceul Teoretic “Lucian Blaga” Oradea 

Prof. GIONEA-REVNIC ADRIAN  

Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc, Sălaj 

 

  ,,Faptul că nu poţi  să faci totul nu e o scuză pentru a nu face nimic ! “ 

  

1.  Introducere 

Adolescenţa este vârsta  ideală pentru educaţie. Această afirmaţie, cu o lungă tradiţie europeană, a 

fost, în urma cercetărilor şi ideilor puse în circulaţie de psihologul american W. James, considerată ca fiind 

unul dintre principiile psihopedagogice fundamentale ale organizării sistemelor de învăţământ. După W. 

James, dezvoltarea individului poate fi subdivizată în două mari etape: până la 24 de ani, vârsta maximei 

receptivităţi formative ce trebuie deci consacrată proceselor de educare, de regulă, instituţionalizate; după 24 

de ani, perioada vieţii active, consacrată carierelor profesionale, în care individul pune în valoare ceea ce a 

asimilat în prima etapă. 

Abilităţile de buni cetăţeni se formează în familie, în şcoală, în comunitate, prin mass – media iar  

cercetările de psihopedagogie atestă faptul că formarea profilului moral al personalităţii este un proces 

îndelungat care îşi are originea în familie şi se continuă în întreaga perioadă şcolară, consolidându-se pe tot 

parcursul vieţii. 

Aşadar, rolul important şi major, în educarea viitorului cetăţean activ şi sensibil la problemele celor 

din jur  revine şcolii, care trebuie să se asigure ca educaţia moral – civică este un demers care începe de la 

vârste  mici şi se continuă pe tot parcursul vieţii .  

In atenţia şcolii, a învăţătorilor şi a profesorilor, stă cunoaşterea procesului formării conştiinţei şi 

conduitei morale, legătură care se stabileşte între latura morală şi alte laturi ale educaţiei, în vederea formării 

convingerilor, sentimentelor şi obişnuinţelor morale, pentru a găsi cele mai bune strategii de dezvoltare a 

personală. 

   Pornind de la aceste cuvinte pline de înţelepciune, vom încerca să detaliem câteva aspecte ale 

conceptului de voluntariat în cadrul activităţilor extraşcolare organizate şi coordonate de diriginţii şi 

profesorii de la cele două şcoli. 

       Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în 

folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială. 

       Oamenii cu suflet au întotdeauna  disponibilitate pentru  implicarea în comunitate prin 

identificarea şi punerea în legătură a nevoilor existente în comunitate cu disponibilul de abilităţi 

materiale, cunoştinţe, energie şi entuziasm pentru acoperirea parţială a nevoilor unor oameni 

dezavantajaţi din diverse motive.  

       Cele două licee, din medii diferite (urban şi rural)  mobilizează resursele umane şi materiale 

eficiente pentru ameliorarea problemelor cu care comunitatea se confruntă la un moment dat. Şcoala, 

bisericile, primăriile  sunt locurile în care fiecare individ simte că poate veni pentru a da ceva 

comunităţii în care trăieşte, iar ideal ar fi apariţia unui centru de voluntariat care asigură maturitate şi 

coeziune a comunităţii. 

 

2. Principalele activităţi ale centrului de voluntariat din cadrul celor două şcoli 

Proiectul pe care dorim să îl derulăm la nivelul comunei Surduc are ca punct de pornire o situaţie 

concretă şi extrem de dureroasă generată de existenţa unui număr mare de tineri proveniţi din  familii sărace şi 

dezavantajate datorită lipsei locurilor de muncă. În acelaşi timp, în comunitatea noastră există un număr 

însemnat de familii de etnie rromă, a căror integrare dorim să  o realizăm. În contextul anilor 2016 - 2020  
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proiectul  „Schimbă destine”, urmărește promovarea unei cetăţenii active, dar şi sprijinirea, prin schimburile 

de experienţă şi de bune practici, a eforturilor depuse de comunitatea locală, de autorităţile locale şi regionale 

pentru a crea la nivelul societăţii civile condiţii favorabile voluntariatului în judeţele Sălaj şi Bihor,  cu scopul 

de a spori vizibilitatea activităţilor de voluntariat în această parte de ţară.  

    
Fig.1 Produse realizate cu elevii şi vândute la târgul de  Crăciun 

 Activitatea principală a proiectului este intitulată „Târgul de Crăciun“ în vederea susținerii și motivării 

elevilor  pentru a munci, a oferi și a dărui căldură, prin activitățile desfășurate.  
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Fig.2  Aspecte de la târgul de Crăciun pentru colectare de fonduri 

 

Grupul ţintă este format din elevii şcolii noastre şi din cei ai instituţiilor de învăţământ partenere: Liceul 

Teoretic „Lucian Blaga”,Oradea, Școala Gimnazială nr. 1 Gîrbou, Școala Gimnazială nr.1 Bălan, Liceul 

Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz- Cluj Napoca. Aceştia, îndrumaţi de cadrele didactice implicate 

în proiect, au  pregătit produse de Crăciun,  precum şi momente artistice cu care vor defila şi urca  pe scena 

târgului. Obiectele confecţionate în prealabil, vor fi expuse în standuri şi vor fi prezentate de un lider a 

grupului de lucru. Produsele confecţionate de elevii participanţi la proiect vor fi propuse pentru vânzare, 

dezvoltând astfel şi spiritul antreprenorial  al elevilor. Expoziţia cu vânzare se va adresa, în special, 

comunităţii locale, părinţilor, trecătorilor  şi celorlalte rude ale elevilor şcolilor partenere din proiect, cadrelor 

didactice din aceste instituţii de învăţământ, agenţilor economici, dar şi publicului larg.  

 Prioritar pentru cele două şcoli a fost scrierea proiectului „Munceşti, dăruieşti, oferi căldură, care 

avea ca scop derularea unor  activităţi cum ar fi: recrutare de voluntari, formare de voluntari, recomandare de 

voluntari, informare în domeniul voluntariatului, consultanţă în lucrul cu voluntarii, promovarea principiilor 

de bună practică în lucrul cu voluntarii, organizarea de evenimente de recunoaştere a voluntarilor, organizarea 
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de evenimente de promovare a voluntariatului, obţinerea şi  recunoaşterea publică a valorii voluntariatului prin 

promovarea activităţilor de voluntariat, a rezultatelor obţinute şi a contribuţiei voluntarilor la soluţionarea 

problemelor. 

Scopul proiectului a fost creşterea gradului de sensibilizare a tinerilor în vederea reducerii diferenţelor 

sociale şi materiale dintre elevii proveniţi din medii diferite. Generozitatea şi bunătatea se învaţă în familie şi 

şcoală devenind apoi o trăsătură constantă a omului. 

Beneficiarii proiectului au fost 10 de elevi cu situaţie precară din şcoală şi 30 de bătrâni de la căminul 

de vârstnici din comună.Pentru justificarea activităţilor care au  loc în fiecare lună decembrie şi  aprilie ataşez 

câteva poze. 

 

 

 

 
 

Fig.3. Voluntarii în acţiune 

  ,,Uneori  mă întrebam de ce nu face cineva ceva? Apoi am înţeles că cineva sunt eu!”  

                Dorim să-i facem pe elevii noştri să înţeleagă ce important este să faci parte din lumea celor care se 

străduiesc să ofere ,, şanse şi speranţe” celor cu care soarta nu a fost foarte darnică. Este o lume aparte, în care 

n-am intrat întâmplător, dar în care doresc să rămân. Am învăţat din experienţă, căci nimeni nu merită să 

sufere, oamenii sunt la fel de buni, copiii la fel de frumoşi si inteligenţi, fie că sunt bogaţi sau săraci, sănătoşi 

sau bolnavi, orfani sau nu. Doar că cei bolnavi, săraci sau orfani  trebuie să înfrunte o realitate mult mai dură. 

Conştientizând  acest lucru, începi să-i apreciezi mai mult pe cei din jurul tău, sa fii recunoscător pentru tot ce 

ai şi să le arăţi şi acestor oameni că au dreptul să zâmbească, să spere, să viseze şi să fie fericiţi. 

Iar dacă numărul celor interesaţi să facă mai mult pentru cei năpăstuiţi de soartă, acest lucru ar 

însemna un pas mare spre a le oferi acestora viaţa pe care o merită! 
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,,RESPONSABILITATE SOCIALĂ, VOLUNTARIAT –EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 

ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR” 

PROF. ZUBCU ANA  

GRĂDINIŢA P.P. 36, Timișoara 

 

MOTTO : ,, Ca și bulgărele de zăpadă, copilul poartă cu sine și din pulberea drumului pe care îl 

străbate. De aceea este necesar să veghem asupra influențelor ce se exercită asupra lui, dar și să-l 

învățăm curajul și responsabilitatea de a zbura într-o zi. Pentru aceasta, este nevoie de știință, răbdare 

și optimism. Dar, mai presus de toate, este nevoie de iubire. Căci, indiferent de calitățile și defectele 

sale, un copil este întotdeauna … o perspectivă pe care nu avem voie să o ratăm . ’’ 

 

             Lumea actuală este într-o continuă transformare. Frământările vieții de zi cu zi, precum și continua 

schimbare și dezvoltare socială la care participăm în zilele noastre, ne obligă la căutarea de noi modalități de 

abordare a educației copilului. Profesia de cadru didactic implică o serie de responsabilităţi, roluri, deziderate, 

calităţi, competenţe, care o fac să se distingă de multe alte profesii al căror „obiect” al muncii este omul. În 

cadrul grădiniţei, cadrul didactic este conducătorul activităţii didactice care se desfăşoară în vederea atingerii 

obiectivelor şi competenţelor, prevăzute în documentele şcolare, dând sens şi finalitate educativă tuturor 

componentelor implicate în procesul de învăţământ (informaţii, mijloace, variabile psihice, etc.).                 Un 

aspect esenţial în ceea ce priveşte profesia de cadru didactic, îl reprezintă competenţa profesională care 

include ansamblul de capacităţi cognitive, afective, motivaţionale şi manageriale, care interacţionează cu 

trăsăturile de personalitate ale educatorului, conferindu-i acestuia calităţile necesare efectuării unei prestaţii 

didactice care să asigure realizarea competențelor de către toţi copiii care frecventează grădiniţa; iar 

performanţele obţinute să se situeze aproape de nivelul maxim al potenţialului intelectual al fiecăruia. 

Competenţa profesională a cadrului didactic din învăţământul preşcolar, derivă din rolurile pe care acesta le 

îndeplineşte în cadrul grădiniţei. Practica evidenţiază diversitatea rolurilor unui cadru didactic:  expert al 

actului predare-învăţare: selecţionează, prelucrează din punct de vedere didactic 

• informaţiile pe care le va transmite, adaptându-le la sistemul de gândire al copiilor, la nivelul lor de 

înţelegere.  agent motivator: declanşează şi întreţine interesul copiilor, curiozitatea şi dorinţa lor pentru 

activitate. 

• activitatea de învăţare.  creatorul situaţiilor de învăţare cât mai favorabile pentru atingerea obiectivelor 

pedagogice 

         Este un prieten şi confident al copilului, sprijin în diverse situaţii.  consilier: în această ipostază este un 

observator sensibil al comportamentului copiilor, un: 

• îndrumător persuasiv şi un sfătuitor al acestora.  model: prin întreaga sa personalitate, prin acţiunile şi 

comportamentul său; este un exemplu 

• pozitiv pentru copii şi părinţi, în acelaşi timp.  manager: supraveghează întreaga activitate a copiilor din 

grupa pe care o conduce, asigură 

• consensul celelalte colege, cu părinţii şi cu ceilalţi factori.  

Lumea actuală este într-o continuă transformare. Frământările vieții de zi cu zi, precum și continua schimbare 

și dezvoltare socială la care participăm în zilele noastre, ne obligă la căutarea de noi modalități de abordare a 

educației copilului. Profesia de cadru didactic implică o serie de responsabilităţi, roluri, deziderate, calităţi, 

competenţe, care o fac să se distingă de multe alte profesii al căror „obiect” al muncii este omul. În cadrul 

grădiniţei, cadrul didactic este conducătorul activităţii didactice care se desfăşoară în vederea atingerii 

obiectivelor şi competenţelor, prevăzute în documentele şcolare, dând sens şi finalitate educativă tuturor 

componentelor implicate în procesul de învăţământ (informaţii, mijloace, variabile psihice, etc.).                 

 Un aspect esenţial în ceea ce priveşte profesia de cadru didactic, îl reprezintă competenţa profesională care 

include ansamblul de capacităţi cognitive, afective, motivaţionale şi manageriale, care interacţionează cu 
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trăsăturile de personalitate ale educatorului, conferindu-i acestuia calităţile necesare efectuării unei prestaţii 

didactice care să asigure realizarea competențelor de către toţi copiii care frecventează grădiniţa; iar 

performanţele obţinute să se situeze aproape de nivelul maxim al potenţialului intelectual al fiecăruia. 

Competenţa profesională a cadrului didactic din învăţământul preşcolar, derivă din rolurile pe care acesta le 

îndeplineşte în cadrul grădiniţei. Practica evidenţiază diversitatea rolurilor unui cadru didactic:  expert al 

actului predare-învăţare: selecţionează, prelucrează din punct de vedere didactic 

2 Din această perspectivă cadrul didactic este şi un pedagog social preocupat pentru ridicarea gradului de 

cultură şi civilizaţie. Din aceste roluri (deşi nu sunt singurele) decurg dimensiunile competenţei profesionale 

ale cadrului didactic:  

A. Competenţa de specialitate care cuprinde trei capacităţi principale:  cunoaşterea curriculum-ului; 

B. →  capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică; 

C. →  capacitatea de înnoire a conţinuturilor în consens cu noile achiziţii ale ştiinţei domeniului→ (dar şi 

cu cele din domenii adiacente);  

. Competenţa psihopedagogică care este rezultanta următoarelor capacităţi:  capacitatea de a cunoaşte copiii şi 

de a lua în considerare particularităţile lor.  

D→individuale la proiectarea şi realizarea activităţilor instructiv-educative;  

          Acestor competenţe li se mai pot adăuga şi altele, după cum fiecărei competenţe i se pot asocia şi alte 

capacităţi. Cadrul didactic se implică în activitatea didactică cu întreaga personalitate: motivaţii, aptitudini, 

nivel de competenţă, experienţă personală. Arta de a preda nu se reduce la transmiterea cunoştinţelor, ci 

presupune şi o anumită atitudine faţă de copii, ca expresie a concepţiei pedagogice asumate şi a propriilor 

trăsături de personalitate. În cadrul activităţilor didactice se creează multiple raporturi interpersonale între 

participanţi, antrenaţi cu toţii într-un proces constant de influenţare reciprocă. Reuşita unui cadru didactic 

depinde de multe ori de natura relaţiilor pe care le stabileşte cu copii de la grupa pe care o conduce în cadrul 

acestei interacţiuni, aspect deosebit de important, deoarece multe dificultăţi de învăţare şi educare se datorează 

unor relaţii deficitare.  

          Natura relaţiilor pe care cadrul didactic le stabileşte cu copiii este determinată nu numai de stilul de 

abordare a activităţii şi de trăsăturile sale de personalitate, ci şi de trăsăturile individuale şi de grup ale 

preșcolarilor. De aceea, cadrul didactic trebuie să aibă abilitatea de a-şi cunoaşte partenerii de activitate. 

Empatia cadruui didactic nu înseamnă o cunoaştere de tip analitic, ci capacitatea de a depune un efort 

imaginativ pentru a-l înţelege pe celălalt, sub aspectul potenţialului de care dispune, al atitudinilor şi 

sentimentelor sale, al semnificaţiei conduitei manifestate. Cadrul didactic trebuie să adopte un stil democratic, 

caracterizat prin relaţii deschise, bazate pe încredere reciprocă şi acceptare, reuşind astfel să colaboreze cu 

copiii într-o atmosferă armonioasă, lipsită de încordare.  

               Calitatea procesului instructiv-educativ este 3 dependentă şi de relaţia afectivă dintre educator şi 

copii. De aceea este necesar ca fiecare cadru didactic să fie preocupat de cultivarea unor relaţii bune cu copiii 

de la grupa pe care o conduce. Trăsăturile negative de personalitate ca: superficialitatea, cinismul, 

încăpăţânarea, apatia, indiferenţa, rigiditatea, agresivitatea creează o atmosferă nefavorabilă în jurul său. 

Dimpotrivă, agreabilitatea, gradul de deschidere spre ceilalţi, permeabilitatea la schimbări, amabilitatea, 

răbdarea, stăpânirea de sine, dorinţa de a ajuta, sociabilitatea, încrederea, capacitatea de a înţelege problemele 

vor întări calitatea relaţiilor pedagogice.  

           Acestora li se adaugă calităţi morale: probitatea, obiectivitatea, generozitatea, modestia, blândeţea, 

cinstea, sinceritatea, demnitatea, conştiinciozitatea. Talentul pedagogic asociat cu ansamblul capacităţilor care 

determină competenţa profesională şi ansamblul calităţilor personale, conferă acea măiestrie pedagogică care 

defineşte profesia de educator sau cadru didactic. 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

492 
 

 

 
           A fi voluntar este un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi. Învățăm lucruri care ne vor ajuta 

în toate aspectele vieții, lucruri ca munca în echipă sau responsabilitatea dar și compasiune: 

Voluntariatul înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care să te 

ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice 

definiție, investiția în propria persoană. Tu te ajuți pe tine, ceea ce este comparabil cu școala vieții.  
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IMPORTANȚA VOLUNTARIATULUI IN VIAȚA COPIILOR 

Prof. Bălașa Andreea Raluca 

Grădinița cu P.P.Ostroveni 2-Rm.Vâlcea, Jud.Vâlcea 

Mahatma Gandhi a spus la un moment dat: „Fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”, 

iar părinții și profesorii de azi au o responsabilitate uriașă pe umeri. Aceasta constă în formarea de valori 

sociale și de modele de viață pentru cei mici.       

 Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă 

neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. Prin voluntariat investim întâi în propria 

persoană și apoi în ceilalți, respective lumea în mijlocul căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au 

nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne 

permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale.    

Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne 

dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

 Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de 

educația pe care le-o oferim copiilor. Este oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de 

voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii 

obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un 

astfel de gest o aduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată.

 Pentru inscurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul 

constientizării necesitătii efectuării acestui tip de activităti și desigur și prezentarea unor modalităti concrete 

de realizare a acestor activităti, individual dar și în grupuri organizate. Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se 

implice în activităti de protecție a mediului, pot efectua activităti propriu zise sau de consiliere a altor oameni 

în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete sănătoase mentorat.   

 Deasemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul 

social. Este necesară activarea sentimentului de empatie fată de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a 

copiilor incă din grădinită să se implice în activităti destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. Un alt 

beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un confort psihic 

oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului.   

 Totodată , în urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de 

necesar pentru asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății.   

  În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt 

implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un impact major 

asupra evoluției societății. Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă 

de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să 

desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea 

unei lumi mai bune.           

 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 dynamism. 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 
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dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru.Este clar că această activitate non-profit, 

nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, 

să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în 

timpul liber.      

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

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”. Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai 

dovadă de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi 

sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități 

sunt de neprețuit.    

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve.    

 În acest context, m-am implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator 

voluntar la un centru de educație incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între grădinița unde activez și 

această organizație, în ideea de a participa împreună cu preșcolarii voluntary și părinții acestora.  

           

Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat 

împreună cu grupa de preșcolari și părinți entuziaști, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii cu 

dizabilități de aici.            

Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii au fost reticenți, chiar puțin 

speriați și emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu aceștia prin atitudine, 

fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final comunicând prin gesturi 

adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă.      

La următoarele întâlniri, activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră 

directă, astfel că acești copii cu dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost 

mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și 

experimentând lucruri noi.         

 Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) şi 

este complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin 

educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul 

responsabil, capabil de acţiune şi schimbare.       

În primul rȃnd subliniem, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul educaţional al 

copiilor, întrucȃt plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolară a copilului, se asigură baza pe care 

va interveni ulterior şcoala.          S-a 

demonstrat prin riguroase studii de cercetare că reuşita şcolară a copilului este strȃns legată de concepţia 

asupra educaţiei a părinţilor, aşa cum şi insuccesul copilului, care creşte într-o familie ai cărei membri nu au 

beneficiat de servicii educaţionale şi prin urmare nu acordă interes nici în cazul educaţiei copilului. 

             

 Şi într-un caz şi în altul, şcoala se alfă în obligaţia de a lansa părinţilor invitaţia la cooperare, la 

implicare în educaţie, oferind şanse egale tuturor: o bună informare, o strategie de consiliere a părinţilor 
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inactivi iniţial, un program de sprijin alături de fundaţii sau organizaţii non-profit, şedinţe, întȃlniri, ateliere de 

lucru în comun etc., toate acestea pot aduce alături, ca parteneri şi voluntari părinţii.   

Amintim aici formula celor şapte modalităţi de implicare a părinţilor în spaţiul educaţional, elaborată 

de Joiyse Epstein, între care se regăseşte voluntariatul, ca manieră de implicare productivă a familiei în 

activităţile şcolii.            

Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experienţe educative – iar 

dacă nu este aşa, şcoala şi comunitatea trebuie să intervină ca voluntari în acţiuni de educaţie a părinţilor şi 

consiliere – , şcoala are, apoi, rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, 

angajarea responsabilă în indentificarea problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru 

soluţionarea acestora. Iar cadrele didactice, ca “facilitatori”/ “moderatori”, “ trebuie să manifeste foarte multă 

receptivitate, îngăduinţăşi să ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii”.   

           

Aşadar, profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în 

comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, 

demararea de proiecte educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea 

locală, implicarea ONG-urilor etc.         

 Privită din perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea factorilor 

principali ai educaţiei: familia, şcoala, societatea.      

 Interdependenţa acestora descrie un exerciţiu de sprijin reciproc, 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 generaţii 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 comunităţii, 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. 
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EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT 

                                                                                          Ed. Popescu Andreea-Camelia 

                                                                                                       G.P.P. “Voinicelul”, Slobozia, Ialomița 

 

 

DEFINIȚIE 

 

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea." 

Oricine poate fii voluntar. Atât timp cât există voinţă şi entuziasm, orice persoană poate să aducă în 

acest mod o contribuţie lumii. 

Sunt zeci de motive pentru care ar trebui să faci voluntariat, dar ne-am concentrat pe şase ca să petreci 

mai puţin timp citind şi mai mult timp făcând voluntariat. 

Unul dintre cele mai bune moduri de a cunoaşte noi persoane şi de a crea o relaţie de prietenie 

durabilă este prin voluntariat. În funcţie de organizaţia în care alegi să faci voluntariat, vei cunoaşte persoane 

care au aceleaşi interese, care luptă alături de tine pentru o cauză comună. De asemenea, voluntariatul te poate 

ajuta să-ţi depăşeşti timiditatea şi să îţi dezvolţi abilităţile de socializare. Fie că ai sau nu deja un loc de 

muncă, voluntariatul te responsabilizează, te învaţă cum să îţi gestionezi timpul, îţi dă anumite competenţe 

care te vor ajuta la un moment dat în carieră.  

Atunci când eşti voluntar trebuie să dedici un anumit interval de timp organizaţiei în care activezi, 

trebuie să lucrezi în echipă şi să înveţi să comunici deschis şi calm cu colegii tăi, trebuie să ajuţi la 

soluţionarea diverselor probleme, să contribui la un anumit proiect de la început până la final, ceea ce 

înseamnă că trebuie să fii organizat şi să ştii să gestionezi eficient sarcinile care îţi revin.Toate aceste 

competenţe sunt absolut necesare la locul de muncă şi te pot ajuta chiar să obţii jobul pe care ţi-l doreai sau să 

avansezi în carieră. Nimic nu se compară cu sentimentul că ai contribuit la comunitatea din care faci parte sau 

că ai ajutat nişte persoane mai puţin norocoase. 

Mai mult, oamenii de ştiinţă au demonstrat că voluntariatul te face mai fericit pentru că reduce stresul 

şi te face mai sănătos. Atunci când îţi canalizezi energia pentru a ajuta pe altcineva eşti mai puţin tensionat, îţi 

dă un sentiment al apartenenţei şi te face mai încrezător în forţele proprii. De asemenea, voluntariatul te face 

şi mai sănătos. Stările şi emoţiile noastre întăresc sistemul imunitar. Munca unui voluntar este indispensabilă 

şi contribuie cu adevărat la o cauză care poate depăşeşte comunitatea în care trăieşti. Este uşor să trăieşti într-o 

bulă, deconectat de ce se întâmplă în lume, însă mai devreme sau mai târziu tot ne vom lovi pe părţile urâte 

ale lumii în care trăim. Şi nu putem aştepta ca lumea să devină mai bună de la sine, trebuie să ne implicăm. 

Atunci când eşti voluntar descoperi punctele vulnerabile ale lumii în care trăim şi putem ajuta să le fortificăm. 

De asemenea, voluntariatul te ajută să înţelegi de ce deşi o problemă nu te afectează pe tine personal, 

afectează societatea ca întreg şi este nevoie de toate eforturile noastre să o găsim soluţie. Nu putem să avem 

pretenţia ca lucrurile să se rezolve de la sine, sau că autorităţile să fie atât de eficiente încât să rezolve toate 

problemele lumii fără ajutor. Singurul mod de a te asigura că se lucrează la soluţii pentru cauza care te 

preocupă e să îţi sufleci mânecile şi să te implici personal. La finalul zilei, vei adormi cu gândul că ai 

contribuit la soluţionarea unei probleme care afectează mii de oamenii. Sunt sute de cauze sociale care merită 

timpul tău, fie că este vorba despre persoane care nu au adăpost, victime ale violenţei domestice sau persoane 

care sunt forţate să cerşească. Iar voluntarii sunt o parte esenţială a mecanismului de corectare a acestor 

nedreptăţi. 
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RESPONSABILITATE ȘI VOLUNTARIAT ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

                                                                                                  Prof. Ștefan Gabriela – Georgiana 

                                                                                                          G.P.P. “Voinicelul”, Slobozia, Ialomița 

 
                               

                     

MOTTO: 

          “Ca și bulgărele de zăpadă, copilul poartă cu sine și din pulberea drumului pe care îl străbate. De 

aceea este necesar să veghem asupra influențelor ce se exercită asupra lui, dar și să-l învățăm curajul și 

responsabilitatea de a zbura într-o zi. Pentru aceasta, este nevoie de știință, răbdare și optimism. Dar, mai 

presus de toate, este nevoie de iubire. Căci, indiferent de calitățile și defectele sale, un copil este întotdeauna 

... o perspectivă pe care nu avem voie să o ratăm.” 

          Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă 

să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin 

acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul 

rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în unitățile școlare. 

          Voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației. 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. 

Participând la această mișcare, preșcolarii învață să promoveze într-o formă creativă ideile personale. Așadar, 

prin acțiuni de voluntariat ei pot dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale 

(încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jur. Totodata ei 

devin activi într-un mod util și distractiv si se alatura unui grup. 

          În calitate de cadru didactic, este esențial să formezi copiilor gustul pentru activităţi sociale, economice, 

civice, culturale și de sănătate.Vizitele la centre de copii sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate şi 

evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi ocaziile potrivite pentru a-i implica pe copii şi a-i 

obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari. Cu cât observă şi este învăţat de mic că este important să îi ajuţi 

pe cei din jur, să te implici în activităţi de pe urma cărora să nu te aştepţi neapărat să obţii beneficii materiale, 

cu atât va tinde mai mult să introducă voluntariatul în viaţa lui. Cu cât începe mai repede să facă astfel de 

activităţi de voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl formează ca om şi 

îl pregătesc pentru viaţa. 

          Un element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se dezvoltă 

abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile întâmpinate în 

crearea unor legături de prietenie sunt spulberate.  

          În Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă sunt prevăzute o serie de obiective a căror 

transpunere în activităţi specifice conduc copiii spre descoperirea şi înţelegerea tainelor naturii. Activităţile pe 

domenii experenţiale (cunoaşterea mediului, educarea limbajului, activităţi artistico-plastice şi practice, 

activităţi muzicale), dar şi activităţile extracurriculare (excursii, drumeţii, activităţi practic-gospodăreşti-

plantări, acţiuni de ecologizare) contribuie la atingerea obiectivelor educaţiei ecologice. Acestea vizează 

aspecte de natură cognitivă, intelectuală, moral-civică, estetică, afectivă, practică:                                                                                                 

- să cunoască fiinţe şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;                            

- să-şi însuşească cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ şi 

antrenarea copiilor în îndeplinirea acestora;                                                                       

- educaţia capacităţii de a ocroti, de a proteja şi respecta natura;                                                       

- cultivarea dragostei pentru Terra cu tot ce intră în componenţa acestuia: apă, aer, plante, animale;                                                                                                                                                        

- conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică şi toate resursele naturale;         

- educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăieşte;                              
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- formarea unui comportament civic, a dorinţei de a contribui la păstrarea frumosului prin antrenarea în 

activităţi de îngrijire a unor arbori, a spaţiilor verzi;                                                                 

          La nivelul educaţiei preşcolare putem desfăşura activităţi de educaţie ecologică care, pe de o parte 

formează deprinderi, dezvoltă capacităţi şi cultivă interesul copiilor pentru conduite ecologice, iar pe de altă 

parte contribuie direct la menţinerea unui mediu echilibrat, curat, benefic unei dezvoltări fizice şi mentale 

sănătoase a copiilor. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a participa la acţiuni de protecţie a mediului 

în interesul sănătăţii noastre. Educaţia ecologică presupune dezvoltarea abilităţilor de a acţiona concret, de a 

ne implica activ în identificarea problemelor de mediu, capacitatea de a găsi soluţii pentru remedierea 

problemelor de mediu. 

Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să implice copiii 

chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Formarea voluntarilor pe probleme de 

mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia mediului, în funcţie de diversitatea 

situaţiilor, impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o gândire constructivă, integrată care să 

faciliteze educarea populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de problemele mediului. 

          Iniţierea copiilor mici în ABC-ul voluntariatului de mediu începe cu: 

- identificarea problemelor de mediu în grădiniţă, în familie, în comunitatea locală şi intervenţia în schimbarea 

comportamentului şi atitudinii faţă de mediu; 

- furnizarea de informaţii şi instrucţiuni pe înţelesul tuturor;                                                                        

- identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediu şi anihilarea lor prin asumarea de 

responsabilităţi de ecologizare, de plantare, de informare cu obţinerea de performanţe pentru sănătatea 

mediului;                                                                                                                            - găsirea soluţiilor de 

rezolvare a problememlor de mediu şi conştientizarea rolului pe care îl au voluntarii în transmiterea valorilor: 

respectul faţă de mediu, iubire faţă de natură, cooperare pentru rezolvarea problemelor.                                                                                                                                                                                                                                                                          

          În scopul formării conduitei ecologice am implicat preşcolarii în desfăşurarea unor activităţi de 

ecologizare a mediului din curtea grădiniţei sub îndemnul ,,Pentru un mediu mai curat”. În famile, părinţii 

transmit copiilor cele mai elementare norme de comportament ecologic, care să constituie fundamentul 

acţiunilor unui cetăţean preocupat de mediul în care trăieşte. De aceea, preşcolarii, alături de părinţi au 

participat la acţiuni de îngrijire a pomilor, dar şi de plantare de flori în curtea grădiniţei. 

          Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste acţiuni, 

voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi alături de 

comunitate şi problemele ei. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii copiilor, a unor 

valori şi atitudini morale, a unor modele de implicare socială exprimate prin: 

- cunoaşterea şi utilizarea conceptelor cu privire la voluntariat; 

- exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru; 

- conştientizarea impactului social şi moral al acţiunilor de voluntariat; 

- dobîndirea unor comportamente responsabile faţă de mediu şi implicit faţă de viaţa omului; 

- manifestarea spiritului de iniţiativă în acţiunile de voluntariat; 

          Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat necesităţii 

de a acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea voluntariatului în 

unităţile de învăţămât, în familiile copiilor, în comunitate solicită calităţi legate de comunicare, spiritul de 

echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie iniţiativă în scopul 

cultivării normalităţii în comunitate şi contribuie la creşterea gradului de sensibilizare a populaţiei cu privire la 

valorile şi importanţa voluntariatului. 

          Voluntariatul reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin 

faptele lor voluntarii dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi 

pentru semeni, grijă şi sensibilitate.                               

          Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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          În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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ROLUL VOLUNTARIATULUI ÎN DEZVOLTAREA COPIILOR DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ 

                                               Prof. Mocanu-Tudor Florentina 

 Grădinița cu Program Prelungit Voinicelul Slobozia  

 

Voluntariatul ocupă un loc din ce în ce mai important în agenda educațională a preșcolarilor, datorită 

valențelor educative multiple și profunde ale acestui tip de activitate.  

Alese cu grijă, organizate și dirijate cu competență de cadrul didactic, activitățile de voluntariat 

contribuie la dezvoltarea socio-emoțională a copiilor de vârstă mică și sprijină formarea unor competențe și 

abilități importante pentru evoluția ulterioară a copilului.  

Voluntariatul presupune respect, empatie, altruism, toleranță și comunicare în relația cu semenii, grijă 

față de mediul care ne înconjoară, inițiativă, voință, lucru în echipă, abilități organizatorice și bineînțeles un 

comportament bazat pe valori ca bunătate, iubire, generozitate.    

Acțiunile de voluntariat reprezintă un bun prilej de a exersa în situații reale de viață abilitățile,  

deprinderile și atitudinile formate prin educație.  

În activitatea cu preșcolarii regăsim numeroase proiecte destinate voluntariatului. Unele  țintesc 

diverse grupuri sociale vulnerabile (bătrâni, copii aflați în dificultate, persoane cu dizabilități, etc), dar cele 

mai multe, vizează mediul înconjurător.  

Voluntariatul permite copiilor să înțeleagă ce înseamnă respectul, responsabilitatea și solidaritatea 

socială, să înțeleagă că respectul celor din jur se obține prin muncă și implicare. În acest fel, acest tip de 

activitate contribuie la modelarea personalității lor aflată în plin proces de formare. 

Gradul de implicare a copiilor depinde de modul în care știm să-i motivăm, iar conștientizarea 

importanței socială a acțiunilor voluntare este cu siguranță o modalitate eficientă de a cultiva în inimile 

copiilor dorința de a participa la astfel de acțiuni. Motivați astfel, copiii sunt dispuși să investească sentimente, 

timp și efort  pentru astfel de activități. 

Plecând de la această argumentație, doresc să punctez importanța pentru succesul demersului educativ 

a două momente organizatorice ale acțiunilor de voluntariat, mai ales când vorbim despre copiii de vârstă 

preșcolară: calitatea didactică a activităților desfășurate anterior acestora, destinate înțelegerii problematicii 

care face obiectul voluntariatului și calitatea activităților finale, destinate recompensării efortului 

participanților și obținerii feedback-ului. 

De exemplu, pentru acțiunile de tip caritabil destinate strângerii de alimente sau îmbrăcăminte pentru 

copii orfani, familii aflate în dificultate, bătrâni rezidențiali în cămine sociale, persoane cu dizabilități și alte 

categorii de persoane dezavantajate sau marginalizate social, preșcolarii trebuie să înțeleagă de ce este 

important gestul pe care urmează să-l facă și mai ales ce împliniri sufletești generează acesta pentru ambele 

părți, atât pentru voluntarii implicați, cât și pentru destinatarii acțiunii.  

Conținutul activităților destinate pregătirii, concretizat în  povestioare sau poezii cu mesaj educativ 

adecvat, jocuri de identificare și înțelegere a emoțiilor și stărilor sufletești, conversații despre sentimente, 

valori, atitudini pozitive/ negative, ș.a  poate contribui la pregătirea lor socio-emoțională, la formarea unor 

convingeri și a unui comportament moral cu consecințe benefice în plan personal.  

În plus, copiii trebuie să învețe cum trebuie să comunice cu beneficiarii acțiunii și cum trebuie să se 

poarte în situațiile concrete în care urmează să se găsească. Pentru aceasta, activitățile pregătitoare trebuie să-i 

sprijine să înțeleagă diversitatea oamenilor, fie ea fizică, culturală, etnică, religioasă și dobândească o 

atitudine deschisă față de cei diferiți.  

Pentru atingerea obiectivelor urmărite, design-ul unei activități de voluntariat în această sferă trebuie 

să includă în mod obligatoriu un moment de feedback, care să le permită preșcolarilor să-și exprime liber, 

nedirijat propriile trăiri și sentimentele legate de experiența dobândită. În acest scop, se pot realiza activități în 

care copiii își exprimă impresiile, compasiunea, grija, dragostea pentru semeni prin formele specifice 

învățământului preșcolar: desene, jocuri, conversații, etc.  
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Aprecierea muncii lor duce la consolidarea stimei de sine și stimulează dorința preșcolarilor de a 

repeta astfel de gesturi, mai ales dacă se realizează public, în cadrul unor evenimente de final de acțiune la 

care participă și alți adulți (cadre didactice, părinți, rude, etc.). Se pot organiza expoziții de desene, pictură, 

fotografii, colaje, afișe, se pot atribui diplome și titluri onorifice.  

Acțiunile de voluntariat care vizează mediul sunt o constantă în activitatea preșcolarilor. Copiii 

participă la acțiuni destinate strângerii deșeurilor, colectării materialelor reciclabile, plantării de arbori, 

igienizarea zonelor verzi, etc. Organizate de grădiniță sau în parteneriat cu instituții de specialitate și/ sau 

organizații nonguvernamentale de profil, acest tip de acțiuni reprezintă o modalitate de utilizare a unor 

cunoștințe și de exersare practică a unor deprinderi dobândite prin intermediul activităților pregătitoare.   

Activitățile pregătitoare pot avea ca subiect comportamentul dezirabil sau indezirabil al omului față 

de natură și eventualele consecințe ale acestuia asupra vieții personale și a tuturor. Pentru formarea unei 

atitudinii pozitive față de problemele ecologice și de mediu putem valorifica valoarea educativă a unor 

povești, fabule și poezii cu tâlc despre diverse elemente din natură ( animale, plante, obiecte, etc). Înțelegerea, 

la un nivel potrivit vârstei educabililor, a problematicii legate de mediul înconjurător, începând cu problemele 

globale ca poluarea, încălzirea și schimbările climatice, pierderea biodiversității, etc, până la cele locale ca 

exploatarea necorespunzătoare a resurselor naturale și păstrarea curățeniei, sensibilizarea și responsabilizarea 

copiilor față de mediul înconjurător,   cultivarea respectului față de mediu și resursele lui, stimularea dorinței 

de a trăi într-un mediu curat pot constitui obiective educaționale proiectate pentru activitățile pregătitoare. 

Pentru activitățile de recompensare optez pentru evenimentele școlare care pun în evidență 

importanța socială și rezultatul acțiunii de voluntariat.   

De exemplu, o acțiune de plantare de pomi, începută cu un eveniment public de lansare în care este 

subliniată importanța socială a acțiuni, personalizarea prin etichete de identificare a grupei sau a copilului care 

a participat la acțiune și finalizată cu acțiuni de monitorizare a evoluției în timp a puieților plantați pot 

constitui elemente care mobilizează și motivează micii participanți.  

Esența activității de voluntariat este de fapt un tip de educație profundă, autentică a copiilor. Simțul 

civic al fiecăruia trebuie și responsabilitatea cu care se implică în viața socială, indiferent de sfera acesteia, 

trebuie să devină o latură a personalității personale, iar noi, dascălii avem obligația să contribuim la o astfel de 

construcție.  
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IMPORTANȚA VOLUNTARIATULUI ȘI A EDUCAŢIEI ECOLOGICE ÎN 

PROCESUL DEZVOLTĂRII SUSTENABILE 

  Prof. Avramescu Tudorița Elena 

 GPP „Voinicelul”, Slobozia-Ialomița 

 

Natura ne dăruieşte cu bucurie şi simplitate, din belsug, necondiţionat, toate bunurile sale. 

În condiţiile epocii contemporane, caracterizate prin creştere demografică, industrializare şi prin  

acţiunea deseori necontrolată a omului asupra mediului, apare tot mai des problema protecţiei mediului 

înconjurător. În această problemă latura educativă are un rol determinant. Educaţia pentru mediu ne priveşte 

în egală măsură pe toţi, adulţi sau copii, iar problema , deşi nu e nouă, se pune tot mai acut, devenind obiect 

de studiu la nivel de invatamant primar/gimnazial/liceal, sau obiectiv în cadrul unor activitati desfasurate pe 

centre de interes si domenii experientiale la nivel de invatamant prescolar (Stiinte, Joc de rol, Biblioteca, 

Arta/DS, DOS, DLC,DEC). 

Educaţia ecologică este criteriul principal al stilului de viaţă durabil şi unica modalitate de 

supravieţuire a omenirii în viitor.Pentru realizarea cu succes a educaţiei ecologice este esenţială îmbinarea 

efectivă a formelor de “educaţie alternativă” cu formele de educaţie instituţionalizată. 

Educaţia ecologică presupune nu numai formarea unui comportament corect faţă de mediul 

inconjurator, dar şi implicarea activă şi chibzuită,realizarea unor actiuni de voluntariat, în procesul de 

adoptare a deciziilor de mediu. Dacă ne întrebăm ce şansă are educatia pentru mediu într-o  lume condusa de 

interese materiale şi ce efecte ar avea, nu trebuie să fim părăsiţi de optimism, să  fim  convinşi că, începută 

de la vârstele cele mai mici, va reuşi în timp să  conducă la  formarea unei  conduite adecvate, iar omul de 

mâine va fi capabil să discearnă asupra binelui şi a răului, să acţioneze benevol în folosul naturii. 

Scopul esenţial al educaţiei privind protecţia mediului înconjurător este de a oferi posibilitatea 

fiecăruia să-şi manifeste atitudinea personală, responsabilitatea faţă de mediul în care trăieşte. Acest lucru 

începe cu mediul familial, unde importante şi relevante sunt puterea exemplului şi cea  a  cuvântului . 

În gradinita, învăţarea trebuie să se dezvolte în mod natural, pornind de la ce ştie elevul în sensul 

descoperirii varietăţii formelor şi a fenomenelor naturii, pe cale experimentală. O învăţare eficientă va 

da copilului posibilitatea să redescopere natura printr-un contact direct cu aceasta, în care profesorul joacă 

rolul unui ghid. A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de 

ameninţată astăzi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii, iar aceste aspecte fac trimitere directa spre 

actiuni de voluntariat. 

Educaţia ecologică accentuează cinci mari obiective: 

Conştientizarea: ajută copiii să capete înţelegere şi sensibilitate faţă de întreg mediul şi problemele lui; 

dezvoltă abilitatea de a pricepe şi de a deosebi stimulentele, de a procesa, rafina şi extinde aceste percepţii; 

contribuie la folosirea acestor abilităţi noi în mai multe contexte. 

Cunoaşterea: ajută copiii să capete o înţelegere de bază privind funcţionarea mediului, interacţiunea 

oamenilor cu mediul şi despre cum apar şi cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu. 

Atitudinea: ajută copiii să capete un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu, motivaţia şi 

devotamentul de a participa la menţinerea calităţii mediului. 

Deprinderi: ajută copiii să capete abilităţile necesare identificării şi investigării  problemelor  mediului şi 

să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia. 

Participarea: ajută copiii să capete experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite,    în 

vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la rezolvarea problemelor mediului. 

Scoaterea prescolarilor în mediul înconjurător în mod regulat este o parte importantă a unui program 

conştient de educaţie a mediului. Nimic nu poate înlocui propriile experienţe care îi ajută pe copii să-şi 

înţeleagă propria comunitate, sistemele naturale şi problemele mediului. 
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Proiectele educative de educaţie pentru mediu se înscriu în coordonatele unor preocupări 

organizate,coordonate ,sistematizate de abordare ecologică a problematicii lumii  contemporane;  ele sunt o 

cale de modernizare a învăţământului ,de care depinde posibilitatea de a alege ,în viitor, între un mediu curat 

şi sănătos ,între un public informat ,educat care conştientizează gravele probleme de mediu şi un public care 

ignoră şi este indiferent la aceste probleme. 

Prescolarii se află în perioada de formare si dezvoltare a personalităţii şi a sistemului propriu de valori, 

de formare a imaginii de sine şi faţă de ceilalţi precum şi a conduitelor şi a modului de viaţă. 

Ei au nevoie de sprijin, de un mediu informativ care să fie alături de ei, pentru a putea trece cu  succes  de la 

dependenţa din perioada anteprescolara la autonomia si responsabilităţile scolarilor de maine. 

Cu toţii dorim ca educatia ecologică în gradinita/şcoală să se poată realiza prin orice tip  de activitate: 

şcolară, extraşcolară, activităţi ştiinţifice , literare, artistice, plastice, sportive, sub forma unor unor observaţii 

şi experimente în natură, desene, lucrări practice, drumeţii, orientări turistice, colecţii, scenete ecologice, 

concursuri. 

Un copil poate şi trebuie să poată cântări bine  opţiunile,  să  identifice alternativele pentru o problemă 

dată, să comunice, să prezinte corect problemele comunităţii, să analizeze sugestiile cetăţenilor şi să ia 

decizii. Cu alte cuvinte, un proiect bun de educaţie ecologică    îi ajută pe actualii şi viitorii cetăţeni să  se 

implice  în rezolvarea unei probleme ce afectează  atât  mediul, cât şi sănătatea comunităţii în care trăiesc. 

Şcoala de azi , şcoala de mâine are sacra misiune ,printre altele, să-i înveţe pe elevi să trăiască frumos 

şi sănătos. Dreptul de a avea un mediu sănătos este un drept fundamental al fiecărei fiinţe  umane. Înscriindu-

se în registrul bogat al “noilor educaţii”, educaţia ecologică permite deschiderea  şcolii spre problematica 

lumii contemporane. Se conturează, din ce în ce mai mult, ideea că şcoala trebuie considerată în ansamblul 

modalităţilor sociale de educaţie care constituie, de fapt, sistemul 

social de educaţie. Multe dintre noile modalităţi de educaţie satisfac nevoia de educaţie permanentă a 

individului. 

Într-o societate tot mai grăbită şi artificializată, această educaţie vine să propună ca finalitate 

dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a aptitudinilor necesare pentru ca oricare cetăţean să joace un rol activ 

şi constructiv în conservarea resurselor naturale, în activităţile de prevenire a poluării şi protecţie a 

mediului perceput ca suport al vieţii. 

Dacă ei , prescolarii, cresc astăzi în spiritul ecologiei, poate că mâine Terra va deveni mai curată, mai 

verde şi mai veselă, si vom putea afirma ca munca noastra, a dascalilor, nu a fost in zadar fiindca o lecţie 

bine învăţată în copilărie se transformă în deprindere benevola pentru un adult. 
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VOLUNTARIAT ÎN GRĂDINIȚĂ 

GROPARU  IOANA  ALEXANDRA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5, MIZIL, PRAHOVA 

 

„Cele mai frumoase lucruri din lume, nu pot fi văzute sau atinse, ele se simt doar cu inima.” 

Pornind  de la acest citat, atunci când scrii, vorbeşti sau gândeşti despre oameni şi omenie, bun simţ, prietenie, 

despre iubire, despre dragostea de meserie, de copii, de oameni, sufletul este inundat de o bucurie imensă 

.Este minunat să fii mereu prezent printre oameni cu inima şi sufletul, să ajuţi necondiţionat acolo unde este 

nevoie! Energia vine din suflet şi sufletele copiilor au multă energie de dăruit. Voluntariatul reprezintă un 

schimb reciproc avantajos între om și comunitate.  

Permanent, părinții au acordat o atenție deosebită proiectelor tematice desfășurate la  nivelul  grupei, 

contribuind cu materialele solicitate. Pentru a participa la o activitate de voluntariat trebuie în primul rând să-ți 

dorești lucrul acesta. Ceea ce faci trebuie să vină din inimă și nu 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. Aşadar, este o onoare să fii voluntar în 

comunitatea unde trăieşti alături de alţi voluntari inimoşi, care au ceva de dăruit. Este foarte important să-ţi 

pese de cei din jur. Atunci când  dăruieşti iubire, primeşti iubire, când respecţi, eşti respectat. Toate aceste 

valori pot fi cultivate în conşiinţa preşcolarilor prin participarea directă la acţiuni. Le-am dat ocazia copiilor să 

observe, să acţioneze, să experimenteze în acest plan valoric. Totalitatea acestor condiţii trăite în care ei au 

acţionat, le-au oferit o experienţă de viaţă mai bogată şi pozitivă care nu va fi uitată uşor. 

Prin implicarea preşcolarilor care ne frecventează grădiniţa şi a părinţilor acestora, a şcolarilor din şcolile 

partenere cu care colaborăm, prin participarea directă la aceste acţiuni, am încercat să cultivăm simţul 

omeniei, datoriei, responsabilităţii, care dau cu totul o altă coloratură vieţii morale a omului. Am încercat ca, 

prin implicarea în aceste acţiuni educative, să contribui la formarea personalităţii armonioase a copiilor, a 

valorilor morale şi eficientizarea lor, atrăgând toţi factorii educativi, parteneri în educaţie. Spiritul de omenie, 
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se manifestă în relaţiile cu semenii noştri, iar piatra de încercare a omeniei este fapta bună. Ea nu se manifestă 

în vorbe, ci în fapte. Bunătatea înfrumuseţează viaţa, împăcînd toate neînţelegerile, ea limpezeşte ceea ce e 

încurcat, uşurează ceea ce e greu, înveseleşte ceea ce e trist. Ca educatoare, suntem capabile să dăruim şi să 

primim dragoste şi să purtăm în conştiinţă imensa răspundere de a educa, de a sădi în conştiinţa copiilor valori 

morale care vor da roade mai târziu. Aceste valori morale încercăm să le cultivăm prin participarea directă cu 

copiii la viaţa comunităţii în cadrul activităţilor, jocurilor, spectacolelor organizate, activităţilor 

extracurriculare. Cadrele didactice care îşi iubesc meseria, îi vor învăţa pe copii să iubească ... să înveţe. În 

cadrul acestor activităţi, copiii au asimilat informaţii, au reţinut gesturi, comportamente, au observat modele 

pe care mai târziu vor încerca să le imite. Prin aceste activităţi, am încercat acumularea unei experienţe de 

viaţă a copiilor. Ei au acumulat informaţii, au învăţat să gândească, iar cu timpul, prin trăirea acestor 

experienţe variate ei îşi vor dezvolta capacitatea de a înţelege şi de a discerne, de a fi empatici, de a reacţiona 

la nevoile semenilor. Toate activităţile desfăşurate au fost activităţi de suflet care au implicat mulţi factori ai 

comunităţii locale, părinţi şi şcolari. Un eveniment important de consemnat este activitatea din cadrul 

programului de educaţie rutieră „Stop accidentelor! Viaţa are prioritate!Preşcolarii au recitat poezii şi au 

cântat, au purtat discuţii despre consecinţele nerespectării regulilor de circulaţie. Am marcat şi Ziua Mondială 

a Drepturilor Copiilor .La acest eveniment copiii au dansat, cântat, recitat, răspuns la întrebările despre 

drepturile, dar şi despre îndatoririle lor. Am desfăşurat acţiuni de voluntariat cu Agenţia pentru Protecţia 

Mediului, ecologizarea spaţiilor verzi, plantare de pomi şi flori dar şi de informare cu ocazia unor evenimente 

ecologice  ca de exemplu „Ziua Mondială a Zonelor Umede”, ,,Ziua Europei’’, „Ziua Pământului” sau ,,Ziua 

Mediului’’. 

De asemenea, spiritul sărbătorilor de iarnă (Crăciunul) şi de primăvară (Paştele) ne-au unit din nou în acţiunea 

de donaţii de haine şi jucării copiilor şi familiilor cu stare materială precară. Tot pentru aceeaşi cauză 

umanitară, în urma vânzării unor felicitări confecţionate de către copii (în cadrul proiectului „Să fii mai 

darnic, să fii mai bun” sau a „Târgului de Paşte”), cu veniturile rezultate, am achiziţionat alimente şi dulciuri. 

În această lume în permanentă schimbare – aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel – părinţii, educatorii, 

oameni de afaceri, comunităţile locale, statele şi guvernele naţionale se străduiesc împreună să încurajeze 

sistemele de îmbunătăţire a educaţiei, pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte. 

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 conduită 

personală. Sunt convinsă că acţiunile desfăşurate în cadrul parteneriatelor care au promovat şi promovează 

valori europene ca toleranţa, egalitatea în drepturi, nediscriminarea, au asigurat un învăţământ de calitate şi au 

demonstrat că problema educaţiei nu poate fi despărţită de problema existenţei fiinţei umane, de pregătirea 

copilului pentru viaţă. Ceea ce este important de menţionat este că, finanţarea activităţilor desfăşurate s-a făcut 

de către părinţii preşcolarilor din unitatea noastră de învăţământ şi cadrele didactice ale grădiniţei. Cu mult 

tact și profesionalism, am reușit să-i determinăm pe părinți să colaboreze cu grădinița și să înțeleagă rolul și 

scopul programelor educative desfășurate în instituțiile de educație timpurie.  
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Dezvoltând o colaborare foarte bună, am reușit să determinăm înțelegerea și sensibilizarea părinților față de 

nevoile grădiniței, față de nevoile copilului pentru promovarea reușitei integrării în ciclul primar a viitorului 

școlar și mai târziu, în viața socială a acestuia. Am încercat să asigurăm o trecere ușoară de la activitatea 

predominant ludică, la cea de învățare. 

 În concluzie, voluntariatul  reprezintă hrana pentru suflet. Cele mai câştigate persoane sunt cele dăruiesc 

necondiţionat şi ştiu să aducă bucurie în sufletul altora.  
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Importanța activității de voluntariat pentru educație 

Prof. Badii Ioana  

Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Medgidia 

 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală.  

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă 

neplătită a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. Prin voluntariat investim întâi în propria 

persoană și apoi în ceilalți, respectiv lumea în mijlocul căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au 

nevoie de ajutor, într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne 

permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar 

și timp din timpul nostru, atunci când, de exemplu, ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii 

sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, 

servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de a lega tot felul de relații cu aceștia. 

În România,activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel national și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul official, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014.  

În statele lumii civilizate, voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de 

categorii diverse de oameni și din diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta într-un anumit 

domeniu, de a cunoaște oameni sau chiar de a se distra, în sensul bun al cuvântului. În România, voluntariatul 

beneficiază de o minimă atenție și de o slabă informare. 

În domeniul educaţiei pot fi identificate anumite crize, limite şi blocaje care intervin (generate de 

probleme economice sau de ordin social ce apar de-a lungul timpului) în vastul proces instructiv-educativ din 

şcoli şi care, în mod implicit, au rezonanţă în viaţa socială şi profesională a comunităţii de mai tȃrziu. Rata 

mare a absenteismului şi abandonului şcolar, situaţiile materiale precare şi imposibilitatea familiei de a susţine 

pregătirea educaţională a copilului, lipsa unor condiţii şi dotări materiale şi tehnice moderne în unităţile 

şcolare, lipsa de informare şi consilire parentală, posibilităţile limitate ale comunităţilor locale de a spijini 

actul educaţional, de a stimula şi recompensa eforturile celor implicaţi, etc – sunt doar cȃteva exemple de 

factori/probleme care frȃnează succesul în educaţie.  

Odată identificate aceste situaţii-problemă, putem contura şi formula şi ţintele pe care voluntariatul şi 

le propune: susţinerea egalităţii şanselor educaţionale a tuturor copiilor, sprijin în educarea şi consilierea 

familiei, dezvoltarea instituţională a unităţilor furnizoare de educaţie, susţinerea educaţiei pe tot parcursul 

vieţii pentru o dezvoltare integrală a personalităţii individului, promovarea şi susţinerea educaţiei de tip 

incluziv ş.a.  

Pentru a soluţiona problemele la care se raportează şi a-şi realiza scopurile fixate, voluntariatul trebuie 

să funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de către toţi factorii implicaţi în educaţie, şi anume 

familie-şcoală-comunitate.  

Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoana fizică își oferă 

timpul, talentele și energia în sprijinul altora. Legea nr.339 din 17 iulie 2006 dă următoarea definiție: 

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în 

folosul altora, fără a primi o contraprestație material.  
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Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de activități similare 

(precum internshipul/practica, etc):  

- este o activitate desfășurată în beneficiul comunității / beneficiul public;  

- este o activitate neremunerată sau care nu urmăreste un câștig financiar, chiar dacă include 

decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectiva (transport, consumabile, etc.);  

- este o activitate desfășurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul;  

- este, de regulă, derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de 

inițiativă), spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere.  

În epoca modernă, voluntariatul a devenit un element important al tuturor societăților. Celebra 

declarație a Națiunilor Unite “Noi oamenii avem puterea de a schimba lumea” s-a transformat în acțiuni 

concrete ale voluntarilor la nivel global. Serviciile de voluntariat s-au răspândit în întreaga lume în anii 1920 

și 1930, voluntariatul fiind privit în acea perioadă ca o “modalitate de a forma prietenii între tineri din țări 

diferite”. 

În condiţiile epocii contemporane, caracterizate prin creştere demografică, industrializare şi prin 

acţiunea deseori necontrolată a omului asupra mediului, apare tot mai des problema protecţiei mediului 

înconjurător. În această problemă latura educativă are un rol determinant. Educaţia pentru mediu ne priveşte în 

egală măsură pe toţi, adulţi sau copii, iar problema, deşi nu e nouă, se pune tot mai acut, devenind obiect de 

studiu la nivel de învățământ primar/gimnazial/liceal, sau obiectiv în cadrul unor activitati desfășurate pe 

centre de interes și domenii experiențiale la nivel de învățământ preșcolar (Știinte, Joc de rol, Biblioteca, 

Arta/DS, DOS, DLC,DEC).  

Educaţia ecologică este criteriul principal al stilului de viaţă durabil şi unica modalitate de 

supravieţuire a omenirii în viitor. Pentru realizarea cu succes a educaţiei ecologice este esenţială îmbinarea 

efectivă a formelor de “educaţie alternativă” cu formele de educaţie instituţionalizată.  

Educaţia ecologică presupune nu numai formarea unui comportament corect faţă de mediul 

inconjurator, dar şi implicarea activă şi chibzuită, realizarea unor actiuni de voluntariat, în procesul de 

adoptare a deciziilor de mediu. Dacă ne întrebăm ce şansă are educatia pentru mediu într-o lume condusa de 

interese materiale şi ce efecte ar avea, nu trebuie să fim părăsiţi de optimism, să fim convinşi că, începută de 

la vârstele cele mai mici, va reuşi în timp să conducă la formarea unei conduite adecvate, iar omul de mâine 

va fi capabil să discearnă asupra binelui şi a răului, să acţioneze benevol în folosul naturii.  

Scopul esenţial al educaţiei privind protecţia mediului înconjurător este de a oferi posibilitatea 

fiecăruia să-şi manifeste atitudinea personală, responsabilitatea faţă de mediul în care trăieşte. Acest lucru 

începe cu mediul familial, unde importante şi relevante sunt puterea exemplului şi cea a cuvântului .  

În grădiniță, învăţarea trebuie să se dezvolte în mod natural, pornind de la ce ştie elevul în sensul 

descoperirii varietăţii formelor şi a fenomenelor naturii, pe cale experimentală. O învăţare eficientă va da 

copilului posibilitatea să redescopere natura printr-un contact direct cu aceasta, în care profesorul joacă rolul 

unui ghid.  

A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de 

ameninţată astăzi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii, iar aceste aspecte fac trimitere directă spre 

acțiuni de voluntariat.  

Educaţia ecologică accentuează cinci mari obiective: Conştientizarea: ajută copiii să capete înţelegere 

şi sensibilitate faţă de întreg mediul şi problemele lui; dezvoltă abilitatea de a pricepe şi de a deosebi 

stimulentele, de a procesa, rafina şi extinde aceste percepţii; contribuie la folosirea acestor abilităţi noi în mai 

multe contexte. Cunoaşterea: ajută copiii să capete o înţelegere de bază privind funcţionarea mediului, 

interacţiunea oamenilor cu mediul şi despre cum apar şi cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu. 

Atitudinea: ajută copiii să capete un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu, motivaţia şi 

devotamentul de a participa la menţinerea calităţii mediului. Deprinderi: ajută copiii să capete abilităţile 

necesare identificării şi investigării problemelor mediului şi să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia. 
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Participarea: ajută copiii să capete experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite, în vederea 

unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la rezolvarea problemelor mediului.  

Scoaterea prescolarilor în mediul înconjurător în mod regulat este o parte importantă a unui program 

conştient de educaţie a mediului. Nimic nu poate înlocui propriile experienţe care îi ajută pe copii să-şi 

înţeleagă propria comunitate, sistemele naturale şi problemele mediului.  

Proiectele educative de educaţie pentru mediu se înscriu în coordonatele unor preocupări organizate, 

coordonate, sistematizate de abordare ecologică a problematicii lumii contemporane; ele sunt o cale de 

modernizare a învăţământului, de care depinde posibilitatea de a alege, în viitor, între un mediu curat şi 

sănătos, între un public informat, educat care conştientizează gravele probleme de mediu şi un public care 

ignoră şi este indiferent la aceste probleme.  

Mahatma Gandhi a spus la un moment dat: „Fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”, 

iar părinții și profesorii de azi au o responsabilitate uriașă pe umeri. Aceasta constă în formarea de valori 

sociale și de modele de viață pentru cei mici. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din 

ce în ce mai atractiv pentru tineri. Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi, îl 

poate reprezenta sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la 

cursuri și chiar de a abandona școala. Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, 

elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să 

empatizeze cu ei.  

Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea 

statutului personal în comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

Părinții sunt oglinzile copiilor și este bine ca de mici să le dezvoltăm empatia, spiritul civic, iubirea față de 

ceilalți și, mai ales, să-i învățăm să acționeze atunci când este cazul. 

Voluntariatul poate să fie un stil de viață, frumusețea lui constă în faptul că oferi necondiționat. Este 

un act fără constrângeri, oferit din toată inima pentru beneficiul comunității din care faci parte. 

Învățământul românesc a început să înțeleagă necesitatea implicării copiilor în diferite acțiuni 

umanitare. De asemenea, lucrul în echipă îi dezvoltă inteligența emoțională. Aceasta îl va ajuta să își 

gestioneze propriile emoții și pe ale celor din jur. Iar în viața de adult va avea o comunicare echilibrată cu cei 

de lângă el, va putea să rămână calm în situații de criză, devenind ușor un lider pentru colectivitatea din care 

face parte. 

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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

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”. 
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Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. Cu siguranță, voluntariatul 

rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, deoarece se desfășoară 

printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

Școala trebuie să îi sprijine pe tineri să se pregătească pentru viața de adult și să le ofere acele abilități 

de viață care îi ajută să se integreze mai ușor pe piața forței de muncă, dar și oportunități pentru a deveni 

membri activi ai comunității. Pentru ca tinerii să devină  mai buni, mai puternici și mai pregătiți pentru viață, 

este nevoie să îi ajutăm pe aceștia să se conecteze la viața reală din comunitate prin experiențe parctice și să îi 

punem în legătură cu oameni care au capacitatea să îi inspire, să devină modele pentru ei. 

Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada copilăriei, 

adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de posibilitățile, 

disponibilitatea fiecăruia și voință.  

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este 

oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de 

voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi.  

Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă, fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște 

satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă 

posibilă răsplată. Pentru inscurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul 

constientizării necesitătii efectuării acestui tip de activităti și desigur și prezentarea unor modalităti concrete 

de realizare a acestor activităti, individual dar și în grupuri organizate.  

Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se implice în activităti de protecție a mediului, pot efectua 

activităti propriu zise sau de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei 

planete sănătoase, mentorat. De asemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor 

este și domeniul social. Este necesară activarea sentimentului de empatie fată de semenii noștri și încurajarea 

tinerilor și a copiilor incă din grădinită să se implice în activităti destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie.  

Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un 

confort psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de effort în spiritul voluntariatului. Totodată, 

în urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar pentru 

asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății.  

În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt 

implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un impact major 

asupra evoluției societății. Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă 

de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să 

desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea 

unei lumi mai bune. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Importanța educației pentru voluntariat în școală 
                                                       Dinu Cristina Fabiana 

                                                      Liceul Tehnologic "Danubius" Corabia,Olt 

 

În statele lumii civilizate, voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de categorii 

diverse de oameni și din diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta într-un anumit domeniu, de a 

cunoaște oameni sau chiar de a se distra, în sensul bun al cuvântului. În România, voluntariatul beneficiază de 

o minimă atenție și de o slabă informare. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din 

ce în ce mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din școala noastră, urmărindu-le evoluția 

și celor care și-au luat deja „zborulˮ. Activitățile realizate de noi la nivelul școlii i-a ajutat să vadă viața dintr-o 

altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare poate începe 

cu ei. Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea 

elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. 

Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor 

copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea 

motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în comunitatea din 

care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

Activitățile de voluntariat pe care le-am realizat în cadrul școlii noastre i-au vizat pe elevii cu cerințe 

educative speciale, pe cei aflați în pragul abandonului școlar și pe copiii proveniți din familii defavorizate, în 

scopul ameliorării diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni sau foarte buni la învățătură. Cu 

sprijinul unor edituri, cercurile de lectură i-au avut ca protagoniști pe acești copii. Concret, m-am gândit că nu 

numai copilul cu cerințe educative speciale are nevoie de ajutor, mai mult de atât, chiar el poate fi de ajutor la 

rândul său. 

Activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt extrem de interesante la nivelul dezvoltării psihice a 

elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru comunitatea sa, fapt pe care 

îl vede prin realizările sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum simpozioane, serbări, concursuri de 

creaţie literară, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de interculturalitate, toleranţă, respect 

reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. Activităţile literare au şi rolul de coeziune a grupului, de a îmbunătăţi 

relaţiile de comunicare şi interrelaţionare între elevi, respectiv, elevi şi adulţi. Acestea se realizează şi în vederea 

apropierii procesului instructiv-educativ de ,,școala de după școalăˮ, înzestrării elevilor cu acele capacități și 

atitudini care să mărească raportarea creativă la mediul școlar și la cerințele sociale. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, elevii 

învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care trăiesc. 

Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin memorarea 

unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din ceea ce au 

sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În calitate de profesor, 

am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei din jurul lor, dar și 

pe cel al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare mulțumire schimbarea 

radicală care s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al propriei vieți; cei din 

jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă prieteni și să 

aibă rezultate mult mai bune la învățătură. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să 

ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă 

vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim 

din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii învață să 

trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască 
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aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru formal la activităţi 

de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt 

valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii defavorizaţi 

la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 
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VOLUNTARIATUL VIRTUAL 

                                                                VICTORIA TOADER 

Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, București 

 

 

Voluntariatul este angajamentul de timp și energie în beneficiul societății și al comunității, al 

mediului sau al persoanelor din afara familiei imediate. Este întreprins în mod liber și la alegere, fără 

preocuparea pentru câștiguri financiare. 

Principiile care stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de activități similare pot fi 

exprimate astfel:  

• Voluntariatul aduce beneficii comunității. 

• Munca voluntară este neremunerată. 

• Voluntariatul este întotdeauna o chestiune de alegere. 

• Voluntariatul este un mod legitim în care cetățenii pot participa la activitățile comunității lor. 

• Voluntariatul este un vehicul pentru indivizi sau grupuri pentru a răspunde nevoilor umane, de mediu 

și sociale. 

• Voluntariatul este o activitate desfășurată numai în sectorul non-profit. 

• Voluntariatul nu înlocuiește munca plătită. 

• Voluntariatul respectă drepturile, demnitatea și cultura celorlalți. 

Voluntariatul virtual înseamnă sarcini de voluntariat realizate, în totalitate sau parțial, prin internet și un 

computer de acasă sau de la serviciu. Este, de asemenea, cunoscut sub numele de voluntariat online, servicii 

cibernetice, mentorat online, teletutoring și diverse alte nume. 

Voluntariatul virtual permite agențiilor să extindă beneficiile programelor lor de voluntariat, permițând 

participarea mai multor voluntari și utilizând voluntari în zone noi.  

De ce voluntariat virtual? Mulți oameni caută în mod activ oportunități de voluntariat pe care le pot 

realiza prin intermediul computerelor de acasă sau de la serviciu, din cauza constrângerilor de timp, a 

preferințelor personale, a unui handicap sau a unor obligații  care îi împiedică să facă voluntariat la fața 

locului. Voluntariatul virtual permite oricui să contribuie cu timp și experiență, de acasă sau de la birou, în 

beneficiul organizațiilor non-profit, al școlilor și al altor agenții care utilizează servicii de voluntariat,. 

Câteva exemple de voluntariat virtual cu țintă pe educație pot fi cele exprimate mai jos: 

- transformarea cărților din domeniul public în cărți online; 

- platforme online în care elevii pun întrebări despre carieră, la care răspund persoanele care lucrează sau 

care au lucrat în acest domeniu;  

- folosirea talentului vocal pentru a aduce la viață cărțile de ficțiune juvenilă;  

- oferirea de îndrumări antreprenoriale; 

- traducerea textelor în diferite limbi; 

- apel video organizat de părinte între copilul propriu și un senior izolat:  seniorii pot citi cărți pentru copii 

celor mici sau copiii pot citi unui senior; această interacțiune virtuală poate îmbunătăți ascultarea, abilitățile 

sociale și de vocabular ale unui copil și poate sprijini persoanele în vârstă, aducând bucurie și o conexiune 

între generații. 

Mituri despre voluntariatul online 

Printre cele mai comune concepții greșite despre voluntariatul online se numără următoarele: 

1. Voluntariatul online este minunat pentru persoanele care nu au timp să facă voluntariat. 

Fals. Voluntariatul online necesită timp real, nu timp „virtual”. Dacă nu ai timp pentru a fi voluntar 

offline, probabil că nu ai nici pentru a te oferi voluntar online. Voluntariatul online nu ar trebui promovat 
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niciodată ca metodă alternativă de voluntariat pentru persoanele care nu au timp să se ofere voluntar față în 

față. Mai degrabă, esența voluntariatului online pentru persoane poate fi tradusă astfel: 

• reprezintă o modalitate pentru cineva care nu poate face voluntariat la fața locului, deoarece, deși are 

timp să se ofere voluntar, nu își poate părăsi casa sau locul de muncă pentru a face acest lucru; 

• este o altă modalitate pentru o persoană de a ajuta o organizație pe care deja o ajută în activitățile față în 

față; 

• permite persoanelor cu dizabilități, care au probleme cu mobilitatea, sau persoanelor care nu pot călători 

ușor să se ofere voluntari; 

• permite unei persoane să ajute o zonă geografică în care nu poate călători. 

2. Persoanele care fac voluntariat online nu fac voluntariat față în față. 

Fals. Majoritatea covârșitoare a voluntarilor online se oferă voluntari și în împrejurări față în față, adesea 

pentru o organizație din același oraș sau regiune și adesea pentru aceeași organizație pe care o ajută online. 

3. Persoanele care fac voluntariat online fac acest lucru pentru organizații aflate departe de ele din punct 

de vedere geografic. 

Fals. Majoritatea voluntarilor online sunt persoane care fac voluntariat la fața locului, căutând oportunități 

care se află în aceeași zonă geografică. 

4. Oamenii care fac voluntariat online sunt în mare parte tineri și lipsiți de griji materiale. 

Fals. Voluntarii online provin din toate categoriile de vârstă care pot folosi internetul în mod independent 

(de obicei, începând cu vârsta de 14 ani), din diferite medii educaționale și profesionale și din diferite arii 

geografice și etnii.  

5. Oamenii care fac voluntariat online sunt foarte timizi și au probleme în interacțiunea cu ceilalți. 

Fals. De fapt, voluntarii online tind să fie excelenți în interacțiunea cu ceilalți - este foamea de 

interacțiune care le determină adesea voluntariatul, atât în mod online, cât și offline. 

6. Voluntariatul online este impersonal. 

Fals. Interacțiunile online sunt destul de personale. În multe circumstanțe, oamenii sunt adesea mai 

dispuși să împărtășească informații și sentimente online decât atunci când sunt față în față.  

7. Internetul este periculos și, prin urmare, voluntariatul online îi expune pe clienții săi multor riscuri. 

Fals. Internetul nu este nici mai mult și nici mai puțin periculos decât lumea offline. Când oamenii, 

inclusiv copiii, au fost răniți ca urmare a activităților online, a fost din cauza faptului că ei sau părinții lor nu 

au luat măsurile de siguranță adecvate. Este uimitor că părinții care nu ar permite niciodată copiilor lor să 

meargă într-un loc neadecvat pentru a se juca – trotuar, stație de autobuz etc. - le permit să intre în camere de 

chat nesupravegheate. Există informații ample despre cum se poate asigura securitatea în programele de 

voluntariat online (și mentorat online).  

 Cheia succesului în lucrul cu voluntari online este aplicarea standardelor de bază pentru gestionarea 

voluntarilor - elementele fundamentale care fac ca orice program tradițional de voluntariat să funcționeze. Toți 

voluntarii, fie online, fie la fața locului, au nevoie de asistență, feedback, îndrumare și recunoaștere. 

Există o mulțime de oameni care doresc să facă voluntariat online, mult mai mulți decât există oportunități 

pentru ei! 

 

Webografie:  

www.volunteermatch.org / virtual – voluntariat 

www.pointsoflight.org/ virtual - voluntariat  

www.careeraddict.com/online- voluntariat 

virtualeducation .info 
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Breviar privind voluntariatul 

                                                                                                          Bibl. Onea Lăcrămioara 

Școala Gimnazială ”George Enescu” Moinești, jud. Bacău 

Motto: 

”Dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei.” 

      Mahatma Gandhi 

Potrivit DEX (ediția 2009), voluntarul este o  persoană care se oferă să facă un serviciu de bunăvoie și 

dezinteresat. 

Voluntariatul este o formă de activitate agreată de tot mai multe persoane, voluntarii fiind primii care 

acționează în momentele de criză cu scopul de a face lumea un loc mai bun.  Se estimează că la nivel mondial 

sunt în prezent un miliard de oameni implicați în activități de voluntariat. 

Istoria voluntariatului este asociată cu începutul de secol XIX, când s-au format primele asociații 

caritabile pentru a-i ajuta pe cei în nevoie. Dar, exemple de activități caritabile au existat cu mult înainte. Pentru 

că bogații nu erau obligați să-i ajute pe cei săraci, în Marea Britanie, în perioada dinastiei Tudor, proprietarii de 

teren plăteau o taxă prin care se finanța desfășurarea de acțiuni de întrajutorare a celor săraci. Se consideră, însă, 

că acest concept de voluntariat a luat naștere după Primul Razboi Mondial, ca un răspuns la ororile războiului 

și ca o alternativă la serviciul militar obligatoriu. Părintele spiritual al voluntariatului este considerat a fi istoricul 

și sociologul german Eugen Rosenstock-Huessy. El a propus crearea unui „Serviciu Voluntar pentru Pace”. 

Organizaţia Naţiunilor Unite, prin Rezoluţia Adunării Generale nr. 40/212 din 17 decembrie 1985, a 

invitat guvernele din întreaga lume să marcheze anual, la 5 decembrie, Ziua Internaţională a Voluntarilor pentru 

Dezvoltare Economică şi Socială.  

De atunci, pe 5 decembrie, este sărbătorită Ziua Internaţională a Voluntarilor (International Volunteer 

Day - IVD).  Evenimentul reprezentă şansa de a promova voluntariatul, de a încuraja guvernele să sprijine 

eforturile voluntarilor şi de a recunoaşte contribuţiile acestora la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 

la nivel local, naţional şi internaţional, așa cum precizează  Programul ONU pentru Voluntariat, pe site-ul său 

www.unv.org.  

Anul 2001 a fost proclamat de Adunarea Generală a ONU, prin Rezoluția 52/17 din 20 noiembrie 1997, 

drept Anul internațional al voluntarilor, cu scopul de a promova recunoașterea eforturilor și a muncii depuse, 

facilitând crearea unei rețele de comunicare și promovare a beneficiilor care decurg din activitățile de 

voluntariat. 

Evenimentul are o temă stabilită în fiecare an. Astfel, :  

- IVD 2012 - „Sărbătorim voluntariatul”. Principalul accent al IVD 2012 a fost pus pe conștientizarea 

și recunoașterea voluntarilor și a organizațiilor de voluntari; 

- IVD 2013 - „Tânăr. Global. Activ."  Scopul evenimentului a fost să aducă un omagiu special 

contribuției tinerilor voluntari la pacea globală și dezvoltarea umană durabilă, subliniind faptul că tinerii 

acționează ca agenți de schimbare în comunitățile lor;  

http://www.unv.org/
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- IVD 2014 - „Faceți schimbarea, voluntar!” . Obiectivul IVD 2014 a fost de a evidenția contribuția 

voluntarilor la implicarea oamenilor de la bază în procesele de luare a deciziilor, creând în cele din urmă spații 

de participare care să ducă la o guvernanță mai puternică, coeziune socială, pace și dezvoltare durabilă; 

- IVD 2015 - ''Lumea ta se schimbă. Tu? Fii voluntar!'' a reprezentat o provocare lansată voluntarilor 

din întreaga lume de a se implica în implementarea obiectivelor globale, respectiv a Agendei 2030 pentru o 

dezvoltare durabilă, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 25 septembrie 2015.; 

- IVD 2016 - ''Aplauze globale - întinde o mână voluntarilor'' - prin care munca depusă de voluntari în 

ceea ce privește menținerea păcii și dezvoltarea durabilă este recunoscută în întreaga lume; 

- IVD 2017 - ''Volunteers Act First. Here. Everywhere'' – Obiectivul l-a reprezentat o recunoaştere a 

solidarităţii voluntarilor din întreaga lume, care vin în ajutorul oamenilor în momentele cele mai grele, salvându-

le vieţile şi susţinându-i să-şi continue viaţa; 

-  IVD 2018 -  "Volunteers build Resilient Communities" a marcat eforturile voluntarilor în consolidarea 

responsabilităţii locale şi a rezistenţei comunităţii în faţa dezastrelor naturale, a stresului economic şi a şocurilor 

politice.  

- IVD 2019 - ‘‘Voluntar pentru un viitor inclusiv”  a scos în evidenţă Obiectivul nr. 10 al Agendei 2030 

pentru Dezvoltare Durabilă ce urmăreşte stabilirea egalităţii – inclusiv includerea – prin voluntariat. 

În urma unei cerințe venite din partea Adunării Generale a ONU, Programul Națiunilor Unite pentru 

Voluntariat (UNV) a conceput Planul de Acțiune 2016-2030 în vederea integrării voluntariatului în politicile și 

programele privind pacea și dezvoltarea pentru viitorul deceniu și mai departe. 

În mod tradițional, de Ziua Internațională a Voluntariatului (5 decembrie), UNV solicită nominalizări 

și lansează Premiul de Voluntariat Online al UNV. Un juriu format din reprezentanți ai VNU și experți externi 

în voluntariat și cooperare pentru dezvoltare examinează nominalizările și selectează câștigătorii. 

Programul Voluntarilor Națiunilor Unite (UNV) invită cetățenii din întreaga lume să se inspire din 

poveștile câștigătorului și să participe la votul global pentru câștigătorul lor preferat. Echipa care obține cele 

mai multe voturi este anunțată ca favorită a publicului în Ziua Internațională a Fericirii (sărbătorită anual pe 

20 martie). 

Scopul premiului este să recunoască contribuțiile voluntarilor online la realizarea Obiectivelor de 

dezvoltare durabilă, să prezinte numeroasele moduri în care voluntarii online pot consolida capacitățile 

organizațiilor și să demonstreze diferența pe care voluntarii o pot face în proiectele de pace și dezvoltare prin 

partajarea lor timp, abilități și expertiză pe internet. 

În România, voluntariatul a devenit cunoscut începând cu anul 1990, când mai multe organizații 

internaționale de voluntariat au venit în țară, iar altele au înființat filiale, aducând cu ele experiența în lucrul cu 

voluntarii și coordonarea lor. Primii voluntari internaționali au sosit în țara noastră prin intermediul 

organizațiilor Peace Corps și Voluntary Service Overseas. 

În aceeași perioadă, ONG-urile românești au început să implice voluntari locali în activitățile lor, iar în 

1997 au apărut și primele centre de voluntariat. 

În anul 2002, Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat a inițiat și coordonat  la nivel 

național Săptămâna Națională a Voluntariatului  (SNV), capitalizând vizibilitatea creată în anul precedent de 

Anul Internațional al Voluntariatului 2001.  
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În 2011, SNV a sărbătorit cea de-a zecea sa ediție, care a coincis cu Anul European al Voluntariatului 

2011. 

SNV se adresează tuturor celor care pot avea un rol în dezvoltarea comunității și are loc în fiecare 

primăvară, în cea de-a treia săptămână a lunii mai.  

În 2020, inițial SNV trebuia să aibă loc în perioada 11-17 mai, dar a fost reprogramată pentru 7-13 

septembrie din cauza pandemiei SARS-COV2. Tema SNV 2020 a fost ”Orașe și comunități durabile”. 

Din punt de vedere legal, în România activitatea de voluntariat este  reglementară în prezent prin Legea 

Nr. 78/2014 din 24 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare . 

Dacă vorbim de beneficiile voluntariatului, atunci trebuie specificat că implicarea în proiecte de 

voluntariat contribuie atât la dezvoltarea personală și profesională a voluntarului, cât și la dezvoltarea 

comunității. 

Voluntarii învață, voluntarii experimentează, voluntarii lucrează în echipă, voluntarii FAC lumea mai 

bună pentru că ȘTIU, POT și VOR.  Cu cât ne vom regăsi mai mulți în această descriere, cu atât lumea în care 

trăim va fi mai bună, iar viața noastră va fi mai frumoasă ! 

Surse de informare  :  

• https://dexonline.ro/definitie/voluntar (accesat 14.10.2020) 

• https://epale.ec.europa.eu/ro/node/15717  (accesat 14.10.2020) 

• https://www.agerpres.ro/documentare/2019/12/05/ziua-internationala-a-voluntarilor-onu--414140  

(accesat 14.10.2020) 

• https://www.promptmedia.ro/2019/12/5-decembrie-ziua-internationala-a-voluntarilor-2/ (accesat 

14.10.2020) 

• http://roaid.ro/obiectivele-de-dezvoltare-durabila/ (accesat 14.10.2020) 

• https://www.saptamanavoluntariatului.ro/  (accesat 14.10.2020) 

• https://www.saptamanavoluntariatului.ro/concept/ (accesat 14.10.2020) 

• https://en.wikipedia.org/wiki/International_Volunteer_Day (accesat 14.10.2020) 

• http://www.voluntareuropean.ro./ (accesat 14.10.2020) 

• https://www.voluntareuropean.ro/beneficii.php (accesat 14.10.2020) 

• http://carpevita.uvvg.ro/images/materiale_consiliere/ppt/Responsabilitatea%20sociala%20a%20indivi

dului.pdf (accesat 14.10.2020) 

• https://www.gds.ro/Actualitate/2016-12-05/astazi-este-ziua-internationala-voluntarilor/ (accesat 

14.10.2020) 

• https://www.agerpres.ro/documentare/2020/03/20/ziua-internationala-a-fericirii--469534 (accesat 

14.10.2020) 

• http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-

2018/Legea_78_2014_la_18-01-2018.pdf (accesat 14.10.2020) 

• http://federatiavolum.ro/legea-voluntariatului/ (accesat 14.10.2020) 

https://dexonline.ro/definitie/voluntar
https://epale.ec.europa.eu/ro/node/15717
https://www.agerpres.ro/documentare/2019/12/05/ziua-internationala-a-voluntarilor-onu--414140
https://www.promptmedia.ro/2019/12/5-decembrie-ziua-internationala-a-voluntarilor-2/
http://roaid.ro/obiectivele-de-dezvoltare-durabila/
https://www.saptamanavoluntariatului.ro/
https://www.saptamanavoluntariatului.ro/concept/
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Volunteer_Day
http://www.voluntareuropean.ro./
https://www.voluntareuropean.ro/beneficii.php
http://carpevita.uvvg.ro/images/materiale_consiliere/ppt/Responsabilitatea%20sociala%20a%20individului.pdf
http://carpevita.uvvg.ro/images/materiale_consiliere/ppt/Responsabilitatea%20sociala%20a%20individului.pdf
https://www.gds.ro/Actualitate/2016-12-05/astazi-este-ziua-internationala-voluntarilor/
https://www.agerpres.ro/documentare/2020/03/20/ziua-internationala-a-fericirii--469534
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/Legea_78_2014_la_18-01-2018.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/Legea_78_2014_la_18-01-2018.pdf
http://federatiavolum.ro/legea-voluntariatului/
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Educaţia moral-civică la grădiniţă 

                      Iuliana Niţu 

                                                                                  Grădiniţa nr.273 Bucureşti 

 

        Comportamentul civilizat nu este un dar şi nu se realizează de la sine,el se invaţă,se educă,atat în  

familie, cât şi în  grădiniţă/şcoală.Ideea educaţiei civice a apărut în mintea adulţilor atunci când aceştia au 

simţit nevoia să transmită urmaşilor experienţa dobândită, cu scopul de a-i forma pentru viaţă, ca buni 

cetăţeni. Primele şcoli au avut ca scop educativ pregătirea copiilor pentru a deveni buni cetăţeni, pentru 

conducerea statului şi buni militari, pentru apărarea lui. Morala se realiza cu ajutorul lecturilor din operele 

scriitorilor contemporani.       

       Dezvoltarea moral-civică avea ca scop formarea unor trăsături de caracter ca: stăpânirea de sine, 

cumpătarea, respectul pentru dreptate şi lege şi venerarea divinităţii. Disciplinele care-l pregăteau pe şcolar 

pentru viaţa socială erau: gimnastica, muzica, literatura, retorica şi filosofia.  

      La intrarea în grădiniţă, copilul dispune de o oarecare experienţă de viaţă care poate fi valorificată, dar 

acest lucru nu este suficient. Cadrul didactic trebuie să-l introducă pe acesta în universul valorilor reale, să-l 

facă să înţeleagă semnificaţia acestora, să dobândească capacitatea de a distinge ceea ce este frumos, 

bun,adevărat. Formarea conştiinţei morale este un proces lung şi anevoios, iar transformarea acestuia în 

conduită presupune corelarea tuturor componentelor sale fundamentale: obiective, conţinut, metode, mijloace, 

forme de organizare, metode de evaluare. Îmbinarea tuturor acestora într-un sistem, desprinderea elementelor 

de bază, unitatea aspectului teoretic cu cel practic şi fundamentarea actului educaţional pe principii ştiinţifice 

reprezintă baza unei educaţii morale corespunzătoare.  

     Grădiniţa de copii este instituţia de învăţământ căreia îi revine rolul decisiv în educarea şi instruirea 

copiilor preşcolari. Ea se străduieşte să creeze condiţiile necesare unei dezvoltări normale pe toate planurile 

(dezvoltare fizică, intelectuală, socială şi a personalităţii). Copilul îşi dezvoltă aptitudinile sale în raport cu 

mediul în care trăieşte, aşa încât primele noţiuni educative le primeşte în familie, apoi în colectivitate 

preşcolară, pentru ca şcoala să consolideze şi să adauge, printr-un amplu sistem educativ o educaţie 

desăvârşită. Există, desigur, reguli generale de educaţie, care trebuie respectate în toate cazurile, deoarece 

copilul reprezintă o individualitate ce trebuie educat în conformitate cu particularităţile sale psihice.  

       Educaţia îi favorizează o adaptare mai uşoară la mediul social. Întregul proces educativ trebuie condus cu 

grijă, cu afecţiune pentru copil şi în concordanţă cu etapa de dezvoltare în care se află el, fără a-i depăşi 

capacitatea de înţelegere. Vârsta preşcolară, atât de importantă pentru dezvoltarea personalităţii, solicită din 

partea educatorilor înţelegere şi tact. 

      Grădiniţa reprezintă pentru mulţi copii posibilitatea lor de a socializa, de a-şi dezvolta personalitatea şi 

creativitatea, de a face faţă următoarei etape din viaţa lor şcolară. La grădiniţă, copiii deprind normele de 

conduită civilizată, de a îndeplini diferite sarcini, de a avea un program regulat şi astfel este ajutat să 

colaboreze mai bine cu cei din jurul său şi să aibă iniţiativa. Celor mici li se îmbogăţeşte vocabularul, se 

dezvoltă gândirea, concentrarea, memoria, dorinţa de cunoaştere şi atenţia. Comunică mai mult şi nu în cele 

din urmă, îşi dezvoltă aptitudinile fizice, psihice, artistice.    Copiii din grădiniţă sunt provocaţi prin 

intermediul jocului să participe la diferite activităţi: pictură, să facă mici experimente în domeniul ştiinţei. 

       Primele zile pot fi însă un adevărat echilibru în sufletul celui mic, deoarece brusc sau aproape brusc va 

descoperi faptul că nu va mai sta cu mama toată ziua, că nu el este “centrul universului” şi că trebuie să 
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asculte de cineva străin, să suporte încă 20 sau 30 de copii educaţi mai mult sau mai puţin până în acest 

moment, că trebuie să împartă jucăriile cu ceilalţi şi că nu i se vor îndeplini nicidecum toate poftele. Copiii nu 

trebuie minţiţi sau să li se spună “ei, lasă că la grădiniţă o să vezi tu ce înseamnă să asculţi!” pentru că va avea 

reticenţă numai la auzul cuvântului “grădiniţă”. În acelaşi timp, relaţia cu “doamna” trebuie înţeleasă de către 

cei mici ca pe una de simpatie, de ascultare.  

     Continuând procesul de socializare început în familie, grădiniţa oferă preşcolarului cadrul de valorificare a 

potenţialului psihosocial . La intrarea în grădiniţă, copilul se află în perioada celor mai bogate acumulări 

cantitative şi calitative. După cum observă M. Debesse "jocul ne permite să urmărim copilul în acelaşi timp în 

viaţa sa motorie, afectivă, socială şi morală". Educaţia pentru societate se desfăşoară în cadrul unui proces 

interdisciplinar zilnic cuprinzând forme de organizare multiple. Activitatea educaţională pentru societate se 

desfăşoară sub cele trei forme de organizare: jocuri liber-creative, activităţi frontale dirijate, activităţi 

complementare cuprinzând toate domeniile de activitate.   

     În cadrul activităţilor de observare: „Copilul”, „Familia mea”, „Obiecte de uz personal”, etc., copiii îşi 

însuşesc şi consolidează cunoştinţe şi deprinderi sociale . 

     Lecturile după imagini: „De ziua bunicii”, „Camera copilului” , „Împreună cu familia” etc. constituie o 

bună ocazie pentru copii de a-şi aprofunda manifestările afective faţă de colegi, prieteni, adulţi, sesizând 

legătura între membrii familiei.  

    Memorizările: „Doi fraţi cuminţi”, „Fapte bune”, „Acasă” aprofundează nivelul cunoaşterii relaţiilor 

interumane generând atitudini pozitive faţă de familie . 

     Poveştile, povestirile, poveştile create „Prietenul meu”, „Scrisoare de la mare”, „Nuieluşa de alun ”etc. 

contribuie la precizarea locului în familie, grădiniţă, în grupurile de copii, înţelegând sarcinile şi drepturile pe 

care la au. 

     Jocurile didactice: „Te rog să-mi dai!”, „Ce lipseşte de la masă?”, „Când, cum şi cui oferim flori?” ş.a. 

consolidează deprinderile sociale, dezvoltă comportamente adecvate diverselor situaţii de interacţiune socială, 

punându-l pe copil să interacţioneze respectând regulile grupului.  

     Jocurile şi activităţile pe arii de stimulare, cât şi cele complementare consolidează cunoştinţele, 

deprinderile de autonomie personală în activităţi zilnice ca: spălat, îmbrăcat ordonat, civilizat.  

     Jocurile de rol: „De-a familia”, „În vizită”, „De-a pietonii” ş.a. au consolidat normele de comportare, 

colectivul de copii marcând pozitiv personalitatea fiecăruia. Copiii de astăzi sunt cetăţenii societăţii 

informatice. Ei trebuie să gândească şi să acţioneze în alt fel decât au făcut-o părinţii lor. Această schimbare 

este mai mult decât o schimbare de tip mecanic a sistemului de referinţă. Dacă o comparăm cu trecerea de la 

gândirea geocentrică la cea heliocentrică, realizăm numai parţial dimensiunea schimbării la care suntem 

martori. O mai bună estimare a situaţiei are în vedere transformarea calitativă a societăţii omeneşti. În termeni 

filozofici ea presupune că nu mai acordăm materiei rolul esenţial în univers. Acest loc privilegiat este acum 

ocupat de informaţie. Se consideră că există o vârstă de aur a copilăriei plasată undeva între 4 şi 5 ani, 

caracterizată prin capacitatea maximă de dezvoltare a creierului.  

      Singura soluţie pe care societatea actuală o poate oferi viitorilor adulţi este un învăţământ preşcolar 

corespunzător în acest scop. Într-o perioadă plină de schimbări în plan social şi valoric se poate afirma că nici 

în prezent şi poate nici în viitor nu vor fi reţete sau şabloane aplicabile în educaţia preşcolarilor şi elevilor: 

aceasta pentru că fiecare preşcolar şi elev reprezintă o individualitate, cu particularităţi de care trebuie ţinut 

cont în permanenţă.  
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     Ceea ce este valabil şi practicabil la un preşcolar, elev sau la o categorie de preşcolari sau elevi, poate fi 

ineficient sau poate chiar contraindicat pentru alţii. De aceea, educaţia preşcolarilor şi elevilor este o artă, 

susceptibilă de perfecţionare, prin acumularea continuă de experienţă de către toţi cei care o făuresc. 

Indiferent ce mijloace, metode, procedee vom folosi în educaţia pentru societate a copiilor şi având în vedere 

faptul că preşcolarii de astăzi vor fi adulţii de mâine, angrenaţi în structuri sociale, economice şi culturale, 

răsplata muncii noastre se va vedea atunci, când „el” va fi la înălţimea aşteptărilor noastre, pentru că ne dorim 

ca să formăm generaţii cu suflet frumos în sensul omeniei, generozităţii, receptivităţii la durerile şi bucuriile 

celor din jur.  
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Acțiunile de voluntariat în grădinița de copii 

Todoca Ana 

Școala Gimnazială ,,Avram Iancu”- Structură G.P.P. Nr. 44, Oradea, Bihor 

 

 ,,Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nici o valoare, ci pentru că sunt de nepreţuit.” (Sherry 

Anderson) 

 

 

S.N.A.C. – Sistemul Naţional de Acţiune Comunitară– dezvoltă şi promovează activităţile de voluntariat 

realizate de către preșcolari, elevi şi cadre didactice în comunităţile locale din România pentru a facilita 

integrarea socială a tuturor persoanelor dezavantajate pentru că orice persoană are dreptul de a particip activ la 

comunitate ca formă de integrare socială, iar prima etapă de integrare socială este integrarea şcolară, premisă a 

devenirii sale ca adult util societăţii.  

O şcoală pentru toţi şi pentru fiecare nu mai este doar un principiu ci tinde să devină tot mai mult o 

realitate. În acest context se înscrie extinderea funcţiei educative a societăţii la un ansamblu de instituţii 

formative care includ, alături de şcoli şi universităţi, familia, comunitatea, mass-media, societăţile comerciale, 

organizaţiile non-guvernamentale şi celelalte instituţii reprezentative. Accentul se mută tot mai mult pe 

dezvoltarea comunităţilor locale, pe conştientizarea nevoilor acestora şi pe valorificarea resurselor umane şi 

materiale de care dispun. 

 Astfel, schimbarea mentalităţilor oamenilor devine tot mai importantă. Oamenii învaţă să-şi identifice 

problemele dar şi modalităţile de rezolvare a acestora, învaţă să trăiască în şi prin comunitate, ca parte integrantă 

a acesteia. Şcoala de astăzi nu mai cere individului doar cunoştinţe teoretice şi profesionale, ea cere şi abilitatea 

de a trăi împreună cu ceilalţi într-o comunitate unită şi solidară. 

Noi, educatoarele avem rolul de a forma copiilor gustul pentru activităţi care să le facă bine din punct 

de vedere sufletesc şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. 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, 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. În drumul nostru prin viață descoperim foarte multe lucruri legate de 

copiii și familiile acestora, care trăiesc în sărăcie dar se bucura pentru orice lucru pe care alţi copii de seama lor 

nu ştiau să-l facă. Așa învăţăm 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. 

Ar trebui să ne bucurăm mai mult de ceea ce avem, să privim cu alţi ochi lumea. Aceşti copii sunt 

nevinovaţi, ne oferă modele de viaţă, oferă necondiţionat iubire şi merită trataţi cu respect. În acest sens, 

acţiunile voluntare pot ajuta foarte mult. Voluntariatul îi ajută pe oameni să simtă că fac o diferenţă, că au 

puterea să schimbe lucrurile în bine, îţi dă posibilitatea să schimbi vieţile oamenilor, în bine, chiar şi pe a ta. 

Dacă vrei să susţii o cauză şi nu ai bani să donezi, poţi să donezi puţin din timpul tău. Persoanele care se implică 

în voluntariat trebuie să fie înainte de toate, răbdătoare. Aceasta e o calitate care ar trebui să stea lângă altruism, 

empatie şi implicare în viaţa comunităţii. Toţi avem cel puţin un lucru la care ne pricepem suficient de bine, 

aşadar toţi avem ceva de spus în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului 

sau oraşului în care trăim. 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! 
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Chiar dacă sunt foarte mici, copiii din grădiniţa noastră învaţă să accepte şi să respecte regulile de 

convieţuire în grup, să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, 

armonie, să înţeleagă binele, adevărul şi frumosul din faptele proprii şi a celor din jur. Educatoarele grupei 

noastre, alături de copii și părinți au încercat să creeze momente de bucurie pentru bunicii dintr-un  Cămin de 

bătrâni, oferindu-le mici surprize, multă dragoste și căldură sufletească.  

Pe parcursul anului şcolar am derulat o serie de activităţi: 

• Acţiuni umanitare : 

➢ Săptămâna legumelor şi a fructelor care a avut în vedere strângerea şi donarea de produse pentru 

persoanele instituţionalizate în centre speciale (vizită la Căminul de bătrâni „Consistoria” ), acţiune 

care ajută la cunoaşterea între parteneri şi înţelegerea noţiunii de „donare” sau „dăruire” 

➢ „Din suflet pentru suflet”- a avut în vedere realizarea comună a podoabelor şi a decoraţiunilor de 

Crăciun în vederea donării acestora, a unui program de colinde menit să bucure sufletele tuturor în 

preajma sărbătorilor de iarnă 

• Activitate terapeutică : 

➢ „Un strop de bucurie în prag de sărbătoare” -  activitate care ajută la stimularea mentală şi la 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi socializare a copiilor cu persoane de vârsta a treia. 

➢ „La gura sobei” – activitate care a avut în vedere dorinţa de a insufla copiilor dragostea pentru carte, 

pentru lectura citită de persoane dragi creându-se astfel apropierea fizică şi sufletească între aceştia. 

• Activităţi creative/ imaginative 

➢ „ Depănăm amintiri...... de ieri şi de azi” – activităţi menite să educe latura socio-emoţională atât a 

copiilor, cât şi a vârstnicilor, toate acestea ducând indirect şi la aprecierea valorilor chiar dacă sunt 

din trecut, precum şi înţelegerea faptului că totul în jurul nostru evoluează. 

• Abilităţi : 

➢ „Bucurii împletite de Mărţişor” – se referă la educarea spiritului de a realiza mici cadouri, atenţii ce 

se pot oferi cu diferite prilejuri, alături de un program artistic inedit. 

➢ „Parfum de primăvară, la ceas de sărbătoare” – se referă la încurajarea copiilor şi a altor parteneri de 

a se implica în activităţi practice, artistice care să aducă o bucurie în sufletele celor aflaţi în 

dificultate, dar şi pentru a-i ajuta să devină mai utili, activitate ce duce la cunoaşterea valorilor 

morale, la crearea unei atmosfere de sărbătoare şi la obişnuirea pregătirilor de sărbătoare alături de 

cei dragi. 

 

• Activităţi de petrecere a timpului liber : 

➢ „Vă aşteptăm cu drag la noi! Sunteţi bineveniţi!” –activitate care are ca scop familiarizarea cu 

noţiunile de „gazdă” şi „musafir”, la oferirea posibilităţii „bunicuților” de a-şi petrece timpul liber 

➢ „O piedică în calea uitării” -  activitate care ajută la înţelegerea faptului că orice lucru început 

trebuie continuat, fără a uita de cei dragi nouă. 

Prin intermediul activităţilor desfăşurate la acest proiect preşcolarii au avut parte de experienţe inedite, 

fiecare specială şi unică în felul său, experienţe care, credem noi, i-au ajutat în calea devenirii lor spre o 

persoană mai bună, mai înţelegătoare şi mai mulţumită de sine. Prin acest proiect am lărgit sfera de cunoaştere 

umană, copiii au trăit în relaţie de persuasiune cu cei singuri, şi-au dezvoltat stări afective pozitive, au cunoscut 

aspecte ale vieţii unor persoane singure sau abandonate, au stabilit o punte de legătură între cele două medii 

diferite.  Copiii împreună cu părinții lor au fost dornici să se implice în astfel de activităţi în care să se simtă 

importanţi, să ştie că prezenţa lor aduce fericirea pe buzele și în sufletul celor singuri, să se manifeste liber, ca 

şi cum ar fi în compania rudelor. 

,,Luaţi decizia să dăruiţi oriunde v-aţi afla, tuturor celor cu care vă întâlniţi. Atât timp cât veţi dărui, 

veţi primi. Cu cât veţi dărui mai mult, cu atât mai mare va deveni încrederea dumneavoastră în efectele 

miraculoase ale acestei legi a dăruirii.” Deepak Chopra 
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Educația pentru voluntariat 

Steclaru Georgiana  

Grădinița cu Program Săptămânal “Agricola”,Bacău 

 

MOTTO : ,, Ca și bulgărele de zăpadă, copilul poartă cu sine și din pulberea drumului pe care îl străbate. De 

aceea este necesar să veghem asupra influențelor ce se exercită asupra lui, dar și să-l învățăm curajul și 

responsabilitatea de a zbura într-o zi. Pentru aceasta, este nevoie de știință, răbdare și optimism. Dar, mai 

presus de toate, este nevoie de iubire. Căci, indiferent de calitățile și defectele sale, un copil este întotdeauna 

… o perspectivă pe care nu avem voie să o ratăm . “ 

                                                          Munteanu Anca – “Psihologia copilului şi a adolescentului” 

Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestaţie materială. (Definitie adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului, 

iunie 2002). Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai nobile 

aspiraţii ale omenirii -pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele. 

 În această epocă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai 

interdependentă, mai complexă. Voluntariatul la nivel individual sau de grup reprezintă o modalitate prin care: 

                                                                                                               

- pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de ataşamentul faţă de 

aproape;                                                                                                    

- persoanele pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor, în timp ce învaţă şi 

se dezvoltă pe parcursul întregii vieţi, realizându-şi astfel întregul potenţial uman;     

- se pot stabili puncte de legătură între diferenţele care ne despart, astfel încât să putem trăi împreună în 

comunităţi sănătoase, puternice, să lucrăm împreună la identificarea de soluţii la provocările pe care le 

întâlnim şi să conturăm destinul nostru comun.                                                                      

 În zorii noului mileniu, voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor. 

Voluntariatul transformă în acţiune declaraţia Naţiunilor Unite conform căreia „Noi, oamenii, avem puterea 

de a schimba lumea”. Această declaraţie promovează dreptul fiecărei femei, al fiecărui bărbat sau copil de a 

se asocia în mod liber şi de a activa ca voluntar fără deosebire de originea culturală sau etnică, religie, vârstă, 

sex, şi condiţia fizică, socială sau economică. Toate persoanele din lume trebuie să aibă dreptul de a-şi oferi în 

mod liber timpul, talentul şi energia în beneficiul altora sau al comunităţii lor prin acţiuni individuale sau 

colective, şi fără a aştepta recompense financiare.   

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, context în care preșcolarii pot 

observa 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 
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sunt creativi, activi, optimişti, visători şi manifestă un entuziasm molipsitor, care poate antrena alți membri ai 

comunității în procesul de schimbare.  

 Pentru a-si atinge scopul,voluntariatul trebuie să funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de 

către toţi factorii implicaţi în educaţie, şi anume familie- şcoală- comunitate. “într-o comunitate, mediul 

educaţional nu se rezumă la mediul şcolar (...) mediul educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze 

şi să se coalizeze în procesul de educaţie continuă a cetăţenilor”  

Prin aceasta participare a preşcolarilor, a părinţilor,  a cadrelor didactice, a comunității la aceste 

acţiuni, voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi alături 

de comunitate şi problemele ei. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii copiilor, a 

unor valori şi atitudini morale, a unor modele de implicare socială exprimate prin: 

 - cunoaşterea şi utilizarea conceptelor cu privire la voluntariat; 

 - exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 - conştientizarea impactului social şi moral al acţiunilor de voluntariat; 

 - dobândirea unor comportamente responsabile faţă de mediu şi implicit faţă de viaţa omului; 

 - manifestarea spiritului de iniţiativă în acţiunile de voluntariat; 

Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat necesităţii 

de a acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea voluntariatului în 

unităţile de învăţământ, în familiile copiilor, în comunitate solicită calităţi legate de comunicare, spiritul de 

echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie iniţiativă în scopul 

cultivării normalităţii în comunitate şi contribuie la creşterea gradului de sensibilizare a populaţiei cu privire la 

valorile şi importanţa voluntariatului. 

Un alt scop important pentru a fi voluntar și, de asemenea, pentru care este bine să ne învățăm copiii 

să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă vrem să trăim 

într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim din interiorul 

nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire.  

Voluntariatul reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin 

faptele lor voluntarii dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi 

pentru semeni, grijă şi sensibilitate.  

 Victor Hugo afirma: ,,Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm”. Voluntariatul 

reprezintă o formă superioară de manifestare a calităţii de OM.                             
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DECALOGUL VOLUNTARULUI 

                           Prof. psiholog-logoped Gardin  Beatrice  

Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Brașov 

      

             Când o persoană îşi deschide porţile vieţii către 

solidaritate şi începe a colabora ca voluntar, începe una dintre 

cele mai frumoase aventuri ale vieţii sale.  

              Ca în orice aventură sfaturile sunt de folos, atât 

pentru a evita dificultăţile sau pentru a le depăşi.    

              Acest decalog vă va fi necesar în acvtivitatea de 

voluntariat. 

 Curaj, este uşor, iar aici veţi găsi unele reţete pt reuşită. 

 

1. NIMENI  NU  ESTE  PERFECT 

            Nu ţi se va cere să fi perfect. Tu ai defecte şi calităţi 

ca toţi celalţi. Difernţa e că tu eşti mult mai solidar decât 

celalţi. 

 

2. VOINŢA SINGURĂ NU AJUNGE,  DAR AJUTĂ 

            Este punctul de plecare, apoi trebuie să participi într-un centru de voluntariat care se va ocupa de 

formarea ta, care va fi parte din echipă, pentru ca activităţile să fie cât mai eficiente. 

 

3. NICI NU POŢI SĂ FACI TOTUL SINGUR,  NICI NU TREBUIE 

           Asumându-ţi sarcini în exces, oboseşti. Iar când o persoană rămâne fără energie, abandonează. De aceea 

e foarte important să lucrăm într-o echipă de voluntari care se sprijină îşi împarte sarcinile. 

 

4. TOT  PENTRU  UNUL, DAR NU  PENTRU  TOŢI 

            Un voluntar singur e un voluntar singur. O echipă de voluntari ajunge acolo unde nu crede că poate 

ajunge. Poate găsi puterea de a continua atunci când forţele tale clachează (eşuează). 

 

5. TU NU EŞTI PROTAGONISTUL/TA  ACŢIUNII 

             Protagoniştii sunt copii ,persoanele învârstă, persoanele cele cu nevoi speciale, persoanele 

defavorizate,cele cărora le este destinată munca de voluntar. 

 

6. NIMENI  NU TREBUIE NIMIC.  DACĂ FACI CEVA E  PENTRU  CĂ  VREI 

            Nu aştepta să ţi se mulţumească. Recompansa va fi certitudinea lucrului bine făcut şi aprecierile celor 

ce coordonează activitatea. Nu cere mai mult . 

7. NU CONTEAZĂ EŞECURILE 

            Lucrurile nu ies întotdeauna bine. Dar nu toate zilele sunt rele. Lumea nu se schimbă într-un moment. 

Însă fără un fir de nisip nu am mai avea munţi. 

 

8. ÎNTODEAUNA  ZÂMBEŞTE 

             Un zâmbet contagiază cu veselie, elimină tristeţea, vindecă boli, îi ajută pe ceilalţi. 

Un zâmbet la momentul potrivit este o comoară.  

 

9. UNA E SĂ FACI CE-ŢI PLACE ŢIE ŞI ALTA E SĂ FACI CEEA CE –I TREBUIE CELUILALT 

            Aminteşte-ţi că cel mai important este să-i ajuţi pe ceilalţi, nu să impui soluţii. 
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10. TREBUIE SĂ TERMINI CEEA CE ÎNCEPI 

           Acum toţi contează pe tine: cei la care ajung eforturile tale, colegii tăi voluntari, centrul cu care tu 

colaborezi .Acum mai mult ca niciodată. 

 

           Cum s-ar putea face un rezumat al acestui DECALOG ?  

           În două cuvinte : COMPROMIS AUTENTIC.  

           Dacă doreşti să fi voluntar, acest compromis să fie real, 

adevărat. Nu e necesar să-ţi dedici tot timpul, însă timpul pe care-

l  dedici să fie total,  continu, cu bucurie, cu disponibilitate. 

 

 

ŞI VEI TRĂI O AVENTURĂ ! 

 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

527 
 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT PENTRU EDUCAȚIE ȘI 

FORMARE PROFESIONALĂ 

                                                   PROF. DONCIU FLORINA 

                    LICEUL TEHNOLOGI ,,DANUBIUS’’, CORABIA, OLT 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă să 

socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin 

acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul 

rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel 

local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi 

la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un 

grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 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”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și 

înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi 

voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să închei 

relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am implicat 

de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație incluzivă, în 

urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a participa 

împreună cu elevi voluntari. 

Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat împreună 

cu un grup de elevi entuziaști din școala gimnazială, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii cu 

dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii au fost 
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reticenți, chiar puțin speriați și emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu 

aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final 

comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, 

activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu 

dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de 

a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

O altă activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține de data aceasta domeniului cultural, un 

domeniu total diferit de cel prezentat mai sus, activitate care s-a desfășurat după încheierea unui parteneriat 

între școala în care profesez și Alianța Franceză. La inițiativa acestei organizații, s-a creat, în urmă cu un an, 

un club de limbă franceză pentru copiii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, la care am participat în calitate de 

profesor voluntar împreună cu câteva colege. O dată pe lună, ne întâlneam cu copiii la acest club, unde 

realizam de fiecare dată activități ludice, practice și interesante, astfel că feed-back-ul copiilor era unul pozitiv 

mai tot timpul. Prin acțiunile clubului se încuraja participarea și implicarea tinerilor elevi la tot felul de 

activități ce țineau de cultură. 

Extrem de reușită a fost și colaborarea pe care am avut-o cu o organizație non-guvernamentală ecologistă. 

Personalul acestei instituții s-a prezentat la școala noastră pentru a instrui voluntarii participanți, oferindu-le 

informațiile necesare și trasându-le sarcini precise. În urma unui program dinainte stabilit, unui grup format 

din șapte elevi observatori, coordonați de profesorul voluntar, li s-a dat sarcina de a verifica, prin rotație în 

anumite zile plajele de la Marea Neagră, cu scopul de a monitoriza delfinii eșuați. Activitatea aceasta s-a 

desfășurat de două ori pe lună timp de trei luni. Prin această acțiune copiii au învățat să lucreze în echipă, să 

fie solidari și să-și asume responsabilitatea protejării acestor mamifere. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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STRATEGII DIVERSE DE PREDARE-EVALUARE INTERACTIVĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PRIMAR 

STELEA ELENA BIANCA   

Școala Gimnazială NICOLAE BĂLCESCU, DRĂGĂȘANI 

                                                                          

„Elevii trebuie să-şi spună unii altora şi să spună lumii ceea ce ştiu – pentru a afla ce ştiu. 

Spunând,vor învăţa. Spunând, vor interpreta lumea aşa cum o văd ei, pentru noi, ceilalţi.” 

                                                                                                                                  Judith Renyi                                                                                                                                                                                                                                 

Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea copiilor, dar şi 

dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica tradiţională prin care era un 

furnizor de informaţii.În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant 

alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre 

cunoaştere.Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie la 

îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv  - educativ, având un caracter activ – participativ şi o reală valoare 

activ – formativă asupra personalităţii elevului. Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de 

stimulare a  învăţarii şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care 

favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Maria Montessori numeşte copilul ca fiind 

„punctul cel mai fraged al vieţii, în care totul se poate încă hotărî, în care totul se poate încă înnoi”, căci 

acolo, „totul palpită arzând de viaţă, acolo sunt ascunse tainele sufletului, acolo se plămădeşte creaţiunea 

omului”. În cadrul învăţării şcolare trebuie să se urmărească valorificarea plenară a potenţialului uman prin 

antrenarea pe toate planurile a forţelor energetice ale elevului, declanşarea şi dirijarea mecanismelor învăţării, 

cu acordarea treptată a unei libertăţi crescânde până la autoinstruire şi autoînvăţare.  

În continuare se vor prezenta câteva metode moderne utilizate la clasă pentru ca activităţile să fie cât 

mai interactive : 

➢ Copacul ideilor 

Tehnica numită “copacul ideilor” presupune munca în grup.Este o metodă grafică în care cuvântul cheie 

este scris într-un dreptunghi la baza paginii, înpartea centrală. 

De la acest dreptunghi se ramifică asemenea crengilor unui copac toate cunoștințele evocate. 

Această forma de activitate în grup este avantajoasă deoarece le propune elevilor o nouă forma de 

organizare și sistematizare a cunoștintelor. 

➢ Cubul 

Este o strategie care facilitează analiza unui subiect din diferite puncte de vedere.Metoda poate fi  

folosită în orice moment al lecției. 

        Oferă elevilor posibilitatea de a-și dezvolta competențele necesare unor abordări complexe. 

Poate fi folosită cu orice tip de subiect sau orice grupă de vârstă. 

         Pe feţele unui cub sunt scrise cuvintele:  Descrie, Compară, Analizează, Asociază, Aplică, 

Argumentează. 

         Elevii  sunt împărţiţi în şase grupe, fiecare grupă examinând tema pusă  în discuţie, din perspectiva 

unei cerinţe de pe o  faţă  a cubului. Participarea la completarea fișei comune va fi dirijată de profesor, care 

tebuie să încurajeze implicarea tuturor elevilor din grupurile constituite. 

         La finalul exercițiului se va comenta și se va completa întreaga structură cu explicațiile de rigoare.  

➢ Mozaicul 

Este o strategie bazată pe învăţarea în echipă.Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să 

devină expert.El are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate celorlalţi 

colegi.Strategia Mozaicului este focalizată pe dezvoltarea capacităţilor de ascultare,vorbire,cooperare,gândire 
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creativă.În cazul copiilor cu CES,aceştia trebuie să răspundă fiecare în parte la câte o întrebare din cadrul unei 

teme comune,iar la final pe baza răspunsurilor,se vor afla şi asimila informaţii utile despre tema respectivă. 

➢ PĂLĂRIILE  GÂNDITOARE( „Thinking   hats”) 

         Această metodă contribuie la stimularea creativităţii  participanţilor  care  se  bazează  pe  interpretarea  

de  roluri  în funcţie  de  pălăria  aleasă.  Sunt  6  pălării  gânditoare,  fiecare având  câte o culoare: alb,  roşu, 

galben,  verde albastru  şi  negru. Membrii  grupului  îşi  aleg   pălăriile  şi  vor interpreta  astfel   rolul  precis, 

aşa  cum  consideră  mai  bine. Rolurile  se  pot  inversa, participanţii  sunt  liberi  să  spună  ce  gândesc, dar  

să  fie  în  acord  cu  rolul  pe  care  îl  joacă. 

         Culoarea  pălăriei  este  cea  care  defineşte  rolul 

➢ CIORCHINELE 

         Este o metodă de brainstorming neliniară. Încurajează elevii la o gândire liberă, deschisă.  Este bine ca 

tema propusă să fie familiară elevilor, mai ales atunci când ciorchinele se utilizează individual. Poate fi folosit 

şi pe perechi sau pe grupe. Am folosit cu succes această metodă mai ales în cadrul lecţiilor de recapitulare şi 

sistematizare a cunoştinţelor despre o anumită parte de vorbire: substantiv, pronume, verb, realizându-se sub 

forma jocului şi, într-un mod plăcut, schemele recapitulative. 

➢ ŞTIU / VREAU SĂ ŞTIU / AM ÎNVĂŢAT 

         Reactualizarea cunoştinţelor despre verb am organizat-o prin metoda Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat. 

Folosind această metodă modernă, am urmărit reactualizarea cunoştinţelor  despre verb şi am făcut 

legătura cu o nouă categorie gramaticală a verbului – timpul. 

➢ MOZAICUL 

Am folosit această metodă de învăţare interactivă în predarea temei Genul substantivelor. S-a lucrat pe 

grupe de patru elevi. Fiecărui elev din grupă i-am atribuit câte un număr de la 1 la 4. Subiectul abordat l-am 

împărţit în patru părţi, de dimensiuni şi grade similare. A urmat o reaşezare a elevilor în sală: toţi elevii cu 

acelaşi număr au format câte un grup de experţi, obţinându-se astfel patru grupe. După îndeplinirea sarcinilor 

de lucru, fiecare grupă de experţi, elevii specializaţi fiecare într-o parte a lecţiei, au revenit în grupurile iniţiale 

şi au predat colegilor partea pregătită cu ceilalţi experţi. Astfel, în fiecare grup iniţial am avut patru elevi 

specializaţi. Fiecare elev a avut responsabilitatea predării şi învăţării de la colegi.  

➢ BRAINSTORMING 

         Etimologic, brainstorming provine din engleză, din cuvintele „brain”= creier şi „storm”= furtună, plus 

desinenţa „-ing” specifică limbii engleze, ceea ce înseamnă „furtună în creier”- efervescenţă, o stare de 

intensă activitate imaginativă, un asalt de idei. Este „ metoda inteligenţei în asalt.” 

➢ TURUL GALERIEI 

        Turul galeriei este o metodă de învăţare prin cooperare ce îi încurajează pe elevi să-şi exprime opiniile 

proprii. Produsele realizate de copii sunt expuse ca într-o galerie, prezentate şi susţinute de secretarul 

grupului, urmând să fie evaluate şi discutate de către toţi elevii, indiferent de grupul din care fac parte. Turul 

galeriei presupune evaluarea interactivă şi profund formativă a produselor realizate de grupuri de elevi. 

         Paşii metodei: 

• Elevii sunt împărţiţi pe grupuri de câte 4-5 membri, în funcţie de numărul elevilor din clasă; 

• Cadrul didactic prezintă elevilor  tema şi sarcina de lucru ; 

• Fiecare grup va realiza un produs pe  tema stabilită în prealabil ; 

• Produsele sunt expuse pe pereţii clasei; 

• Secretarul  grupului prezintă în faţa tuturor elevilor produsul realizat; 

• Analizarea tuturor lucrărilor. 

          ,,Turul galeriei” urmăreşte exprimarea unor puncte de vedere  personală referitoare la tema pusă în 

discuţie. Elevii trebuie învăţaţi să asculte, să înţeleagă şi să accepte sau să respingă ideile celorlalţi prin 

demonstrarea valabilităţii celor susţinute. Prin utilizarea ei se stimulează creativitatea participanţilor, gândirea 
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colectivă şi individuală; se dezvoltă capacităţile sociale ale participanţilor, de intercomunicare şi toleranţă 

reciprocă, de respect pentru opinia celuilalt.     

➢ ESEUL DE CINCI MINUTE  

           Este o modalitate de a încheia o oră.Prin această metodă elevii sunt ajutati să-şi sintetizeze ideile legate 

de tema lecţiei, iar învăţătorul are o idee mai clară despre ceea ce s-a întâmplat, în plan intelectual, la acea oră 

. 

          TEXT SUPORT : »Vizita » de I. L. Caragiale 

- descrieţi, pe scurt, cum era Ionel; 

- imaginându-vă că Ionel era un băiat educat, găsiţi un alt final întâmplării. 

➢ EXPLOZIA STELARA 

            Pasul 1. Se scrie problema in centrul unei steluţe cu 5 colţuri ; 

            Pasul 2. În vârful fiecărui colţ al steuţei se scriu întrebări de tipul: 

            *ce?*cine?*unde?*de ce?*când? 

            Pasul 3. Se împarte clasa în grupuri; 

            Pasul 4. Se lucrează la nivelul grupurilor pentru elaborarea unei liste cu întrebari multe şi diverse; 

            Pasul 5. Se comunică întregii clase rezultatele muncii de grup; 

            Lista de întrebari iniţiale poate genera altele,neasteptate; 

            Opţional,se poate proceda şi la elaborarea de răspunsuri. 

CADRANELE 

 Pentru a realiza această metodă, pagina este împărţită în patru părţi prin trasarea a două drepte 

perpendiculare. Cadranele se numerotează de la unu până la patru. În metoda cadranelor pot fi cuprinse patru 

obiective din ziua respectivă, ca de exemplu: 

• cadranul 1 : scoateţi şi apoi scrieţi ideile principale din text 

• cadranul 2 :identificaţi în text şi folosiţi apoi în propoziţii cuvinte scrise cu „m” înainte de „p” sau 

„b” 

• cadranul 3:scrieţi trei însuşiri întâlnite în text pentru personajul principal, apoi în dreptul fiecărui 

cuvânt scrieţi opusul lui 

• cadranul 4 : reprezentaţi printr-un tablou ultimul fragment din lecţie. 

   Această metodă poate fi folosită în etapele lecţiei dar poate fi şi o excelentă metodă de evaluare a 

cunoştinţelor însuşite de elevi (în cadrul unei lecţii sau al unui capitol). 

      Metoda cadranelor poate fi aplicată în toate etapele lecţiei sau numai în etapele de reflecţie, 

realizându-se feed-back-ul învăţării. 

            Specific metodelor interactive de grup este faptul ca ele promovează interactiunea dintre  minţile 

participanţilor, dintre personalitaţile lor, ducând la o învaţare mai activă şi cu rezultate evidente. 

În cadrul învǎţǎrii, copilul îşi asumǎ rolul de subiect, de agent al propriei formǎri, iar noi, cadrele 

didactice vom fi ghidul în demersurile intreprinse. Învǎţarea interactiv-creativǎ este necesarǎ pentru a crea 

omul creativ, un constructor de idei. Acest tip de învǎţare pune accent pe învǎţarea prin cercetare-descoperire, 

pe învǎţarea prin efort propriu, independent sau dirijat; pune accent pe echipamentul intelectual operatoriu, pe 

gândire şi imginaţie creatoare. 

            Interactivitatea presupune atât cooperarea,cât si competiţia, ambele implicând un anumit grad de 

interacţiune. 

          În concluzie ,prin folosirea la oră a acestor metode interactive care stimuleaza elevul şi îl fac să 

descopere singur noile noţiuni pornind de la ceea ce cunoaşte, învăţarea are o mai multă eficienţă. 

Consider că utilizarea alternativelor metodologice moderne în activitatea didactică contribuie la 

îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având cu adevărat un caracter activ-participativ şi o reală 

valoare educativ-formativă asupra personalităţii elevilor. 
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Un învăţământ modern, bine conceput, va permite iniţiativa şi spontaneitatea, creativitatea elevului, 

dar şi dirijarea, îndrumarea sa, existenţa unor relaţii de cooperare între profesor şi elev.Acesta este elementul 

esenţial al învăţământului modern.  
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Importanţa voluntariatului în educaţia preşcolarilor 

Prof. Ciocoiu Alexandra 

Şcoala Gimnazială Nr. 11/Grădiniţa cu Program Normal “Floare de colţ”, Botoşani 

 

"Dacă așteptăm 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) 

În statele lumii civilizate, voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de 

categorii diverse de oameni și din diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta într-un anumit 

domeniu, de a cunoaște oameni sau chiar de a se distra, în sensul bun al cuvântului. În România, voluntariatul 

beneficiază de o minimă atenție și de o slabă informare. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din 

ce în ce mai atractiv pentru tineri. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

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. 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), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

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”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a 

fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și 

să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve.  

AVANTAJELE VOLUNTARIATULUI : 

           Voluntariatul este o forță creativă care: 

 construiește comunități sănătoase și puternice care respectă determinarea tuturor persoanelor; 
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 învață persoanele să își exercite drepturile ca ființe umane și astfel să-și amelioreze viețile; 

 ajută la soluționarea problemelor sociale, culturale și a celor legate de mediu; 

 construiește o societate mai umană și mai dreaptă prin colaborarea la nivel mondial. 

 prin voluntariat puteți determina o schimbare la nivelul comunității; 

 participând la un program de voluntariat ai oportunitatea de a ieși din preocupările zilnice; 

 poți simți ca ai o contribuție directă la o realitate care este dincolo de problemele și interesele tale 

particulare  și că ești parte  dintr-un efort general îndreptat înspre binele societății. 

 voluntariatul le permite colegilor sa comunice și să se cunoască între ei, le întăresc sentimentul de 

camaraderie și îi ajută să lucreze mai bine în echipă. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine 

să ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: 

„dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să 

pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii 

învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, 

să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru 

formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, 

tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de 

copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Educaţie pentru voluntariat 
                                                                                   Ed. Luncaşu Simona 

  Şcoala Gimnazială Nr. 11/ Grădiniţa cu P.N.”Floare de colţ”, Botoşani 

                  

 Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școala. 

 Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

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”.  

De ce voluntariat în educaţie? – o întrebare care îşi găseşte răspunsul în chiar definirea conceptului: 

ca acţiune cu motivaţie intrinsecă şi fără aşteptări de recompensă, de a veni în sprijinul celui care se află într-o 

situaţie de criză, o situaţie-problemă. În domeniul educaţiei pot fi identificate anumite crize, limite şi blocaje 

care intervin (generate de probleme economice sau de ordin social ce apar de-a lungul timpului) în vastul 

proces instructiv-educativ din şcoli şi care, în mod implicit, au rezonanţă în viaţa socială şi profesională a 

comunităţii de mai tȃrziu.  

Rata mare a absenteismului şi abandonului şcolar, situaţii materiale precare şi imposibilitatea 

familiei de a susţine pregătirea educaţională a copilului, lipsa unor condiţii şi dotări materiale şi tehnice 

moderne în unităţile şcolare, lipsa de informare şi consilire parentală, posibilităţi limitate ale comunităţilor 

locale de a spijini actul educaţional, de a stimula şi recompensa eforturile celor implicaţi, etc – sunt doar 

cȃteva exemple de factori/probleme care frȃnează succesul în educaţie. Odată identificate aceste situaţii-

problemă, putem contura şi formula şi ţintele pe care voluntariatul şi le propune: susţinerea egalităţii şanselor 

educaţionale a tuturor copiilor, sprijin în educarea şi consilierea familiei, dezvoltarea instituţională a unităţilor 

furnizoare de educaţie, susţinerea educaţiei pe tot parcursul vieţii pentru o dezvoltare integrală a personalităţii 

individului, promovarea şi susţinerea educaţiei de tip incluziv ş.a 

Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) 

şi este complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin 

educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul 

responsabil, capabil de acţiune şi schimbare.  

Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experienţe educative – iar, 

dacă nu este aşa, şcoala şi comunitatea trebuie să intervină ca voluntari în acţiuni de educaţie a părinţilor şi 

consiliere –  şcoala are, apoi, rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, 

angajarea responsabilă în indentificarea problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru 

soluţionarea acestora. Iar cadrele didactice, ca “facilitatori”/ “moderatori”, “ trebuie să manifeste foarte multă 

receptivitate, îngăduinţă şi să ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii” . 

 Aşadar, profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în 

comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, 

demararea de proiecte educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea 

locală, implicarea ONG-urilor etc. 

 Practicȃnd alături de cadrele didactice primele practici de sprijin, de voluntariat, elevii/tinerii vor 

realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă activă socială. Ca voluntari pentru obţinerea succesului şcolar, factorii 

sociali de bază – administraţia locală, instituţiile de cultură, ONG-urile, agenţii economici – pot susţine 

eforturile şcolii de dezvoltare prin acţiuni de amenajare/dotări cu materiale, echipamente tehnice moderne, 

extinderi ale spaţiilor şcolare, finanţarea de programe after-school, înfiinţarea unor centre de recreere, cluburi 

de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor copiilor. 
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 De asemenea pot fi aplicate programe de finanţare prin atragere de fonduri, sponsorizări, prin care 

să fie promovată educaţia incluzivă, soluţionȃnd o parte din problemele identificate la nivelul grupurilor 

vulnerabile: grupuri dezavantajate din punct de vedere material şi social, copii cu nevoi speciale de educatie. 

La rȃndul lor, elevii/tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze pe cont 

propriu, pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi.  

De la acţiuni ce se pot iniţia chiar de la vȃrstele şcolarilor mici – problema mediului înconjurător 

care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi de voluntariat mai ample, elevii/tinerii sunt antrenaţi în 

veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-un spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l 

investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi responsabili, să-l poată gestiona şi dezvolta.  

Un exemplu de acţiune voluntară, care dă răspuns, pe de altă parte şi provocărilor educaţiei 

intergeneraţionale, este sprijinul acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a înţelege şi învăţa să utitlizeze 

mijlocele şi tehnologiile moderne de comunicare din prezent. Sunt vizate astfel două grupuri ţintă: tinerii, care 

se implică în probleme actuale ale societăţii şi vȃrstnicii, care sunt reintegraţi în viaţa comunităţii moderne. 

Astfel de exemple pot completate de numeroase alte oportunităţi pe care atȃt şcoala cȃt şi societatea trebuie să 

le promoveze. Iar dacă aplicăm o abordare pe termen lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem observa că, 

deşi vorbim de voluntariat – acţiune care nu urmăreşte un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o şcoală care 

investeşte voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care îi va 

garanta condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa cum, o societate care este partener voluntar în 

educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de muncă în raport cu 

cerinţele şi dezvoltarea socială.  

Privită din perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea factorilor 

principali ai educaţiei: familia, şcoala, societatea. Interdependenţa acestora descrie un exerciţiu de sprijin 

reciproc, 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 generaţii 

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 comunităţii, 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. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine 

să ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: 

„dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să 

pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii 

învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, 

să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate.  

Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de 

apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în 

societate, participând alături de copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin 

sensibilitatea exprimării. 
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IMPORTANTA VOLUNTARIATULUI SI A EDUCAŢIEI ECOLOGICE 

IN INVATAMANTUL PRESCOLAR                                                              

 Ghidarcea Elena Mihaela 

Scoala Gimnaziala Bralostita 

 

 

        Educaţia ecologică este criteriul principal al stilului de viaţă durabil şi unica modalitate de 

supravieţuire a omenirii în viitor.Pentru realizarea cu succes a educaţiei ecologice este esenţială 

îmbinarea efectivă a formelor de “educaţie alternativă” cu formele de educaţie instituţionalizată. 

Educaţia ecologică presupune nu numai formarea unui comportament corect faţă de mediul 

inconjurator, dar şi implicarea activă şi chibzuită,realizarea unor actiuni de voluntariat, în procesul de 

adoptare a deciziilor de mediu. Dacă ne întrebăm ce şansă are educatia pentru mediu într-o lume 

condusa de interese materiale şi ce efecte ar avea, nu trebuie să fim părăsiţi de optimism, să fim 

convinşi că, începută de la vârstele cele mai mici, va reuşi în timp să conducă la formarea unei 

conduite adecvate, iar omul de mâine va fi capabil să discearnă asupra binelui şi a răului, să acţioneze 

benevol în folosul naturii. 

   Scopul esenţial al educaţiei privind protecţia mediului înconjurător este de a oferi posibilitatea 

fiecăruia să-şi manifeste atitudinea personală, responsabilitatea faţă de mediul în care trăieşte.  

Acest lucru începe cu mediul familial, unde importante şi relevante sunt puterea exemplului şi cea a 

cuvântului . 

     În gradinita, învăţarea trebuie să se dezvolte în mod natural, pornind de la ce ştie elevul în sensul 

descoperirii varietăţii formelor şi a fenomenelor naturii, pe cale experimentală. O învăţare eficientă vada 

copilului posibilitatea să redescopere natura printr-un contact direct cu aceasta, în care profesoruljoacă rolul 

unui ghid. A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de 

ameninţată astăzi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii, iar aceste aspecte fac trimitere directa spre 

actiuni de voluntariat. 

    Educaţia ecologică accentuează cinci mari obiective: 

   Conştientizarea: ajută copiii să capete înţelegere şi sensibilitate faţă de întreg mediul şi problemele 

lui; dezvoltă abilitatea de a pricepe şi de a deosebi stimulentele, de a procesa, rafina şi extinde aceste 

percepţii; contribuie la folosirea acestor abilităţi noi în mai multe contexte. 

   Cunoaşterea: ajută copiii să capete o înţelegere de bază privind funcţionarea mediului, interacţiunea 

oamenilor cu mediul şi despre cum apar şi cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu. 

   Atitudinea: ajută copiii să capete un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu, motivaţia şi 

devotamentul de a participa la menţinerea calităţii mediului. 

   Deprinderi: ajută copiii să capete abilităţile necesare identificării şi investigării problemelor 

mediului şi să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia. 

   Participarea: ajută copiii să capete experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite, 

în vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la rezolvarea problemelor mediului. 

Scoaterea prescolarilor în mediul înconjurător în mod regulat este o parte importantă a unui program 

conştient de educaţie a mediului. Nimic nu poate înlocui propriile experienţe care îi ajută pe copii să-şi 

înţeleagă propria comunitate, sistemele naturale şi problemele mediului. 

  Proiectele educative de educaţie pentru mediu se înscriu în coordonatele unor preocupări 

organizate,coordonate ,sistematizate de abordare ecologică a problematicii lumiicontemporane; ele 

sunt o cale de modernizare a învăţământului ,de care depinde posibilitatea de a alege ,în viitor, între un mediu 

curat şi sănătos ,între un public informat ,educat care conştientizează gravele probleme de mediuşi un public 

care ignoră şi este indiferent la aceste probleme. 

Exemple de bună practică 

Proiectul de educaţie ecologică “Ne cheamă natura, dragi voluntari!” derulat cu prescolarii 
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grupei „Puisorii”de la GPP ,,Dumbrava Minunata” Slobozia-Ialomita,a avut ca scop sensibilizarea 

copilului faţă de mediul natural, sensibilizare ce are în vedere cultivarea respectului faţă de mediul 

natural ,a folosirii raţionale a resurselor, a responsabilizării în legătură cu protecţia şi ocrotirea 

acestuia , a estetizării mediului ,a sporirii resurselor şi nu în ultimul rând a optimizării relaţiei dintrecopil şi 

naturăPrescolarii se află în perioada de formare si dezvoltare a personalităţii şi a sistemului propriu de valori, 

de formare a imaginii de sine şi faţă de ceilalţi precum şi a conduitelor şi a modului de viaţă. 

    Ei au nevoie de sprijin, de un mediu informativ care să fie alături de ei, pentru a putea trece cu success. 

 Prin desfăşurarea acestui proiect am urmărit încurajarea activitaţilor de protecţie a mediului 

înconjurător, sensibilizarea copiilor pentru păstrarea curaţeniei, formarea unui spirit critic faţă de 

problemele actuale de mediu, formarea unor abilităţi necesare investigării, identificării, precum şi 

rezolvării unor probleme de mediu. Nimic nu poate înlocui propriile experienţe care îi ajută pe elevi să creeze 

o imagine obiectivă a realităţilor ce îi înconjoară. 

“ Ne cheamă natura, dragi voluntari!“ este proiectul care a antrenat şi implicat copiiii într-o 

gamă variată de activităţi: informare despre pădure; ecologizare a parcului gradinitei; activităţi 

creative,recreative, artistico-plastice; activităţi practice. Aceste activităţi au fost îmbinate cu drumeţii, plimbări 

şi jocuri în aer liber. 

Cu toţii dorim ca educatia ecologică în gradinita/şcoală să se poată realiza prin orice tip de 

activitate: şcolară, extraşcolară, activităţi ştiinţifice , literare, artistice, plastice, sportive, sub forma unor unor 

observaţii şi experimente în natură, desene, lucrări practice, drumeţii, orientări turistice, colecţii, scenete 

ecologice, concursuri. 

Poate cel mai important rezultat al proiectului a fost acela că prescolarii au fost stimulaţi să 

gândească atât critic, cât şi creativ. Un copil poate şi trebuie să poată cântări bine opţiunile, săidentifice 

alternativele pentru o problemă dată, să comunice, să prezinte corect problemele comunităţii,să analizeze 

sugestiile cetăţenilor şi să ia decizii. Cu alte cuvinte, un proiect bun de educaţie ecologică îi ajută pe actualii şi 

viitorii cetăţeni să se implice în rezolvarea unei probleme ce afectează atât mediul, cât şi sănătatea comunităţii 

în care trăiesc 
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Rolul voluntariatului în dezvoltarea personală și profesională a tinerilor 
Melinescu Claudia Elia 

Scoala Gimnaziala Bralostita 

 

 Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, 

care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o 

contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este 

implicată. 

     Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație nonformală, 

cât și informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că voluntariatul este un 

factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi 

formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale. Conform Asocieției VOLUM se pot 

identifica mai multe tipuri de voluntariat din perspectiva modului în care este realizat:  (a)voluntariat direct/ 

spontan – activități realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor persoane, (b) voluntariatul 

organizațional– activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană în cadrul unei organizații. 

Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizații cu scop lucrativ sau în cadrul unei 

organizații fară scop lucrativ sau în cadrul unei organizații de drept public (instituție) sau de drept privat (ONG, 

sindicat) și (c) formal- pe baza unui contract de voluntariat sau informal/ fără o relație contractuală explictă între 

voluntar și organizația gazdă. 

     Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, 

în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

• Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau 

chiar de a dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care 

vizează să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. 

Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile 

următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională cât 

și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

• Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza 

activităților de voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă 

se gândesc la o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate 

perfectă de a explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, 

persoane care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

• Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui 

aport de valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, 

totodată, abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

• Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact 

cu situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, 

religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități 

diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța 

multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 
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• Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. 

Calitățile de conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor 

obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. 

Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, gestionarea 

schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin intermediul 

voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului 

prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

     Ținând cont de cele menționate supra, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și 

diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean activ. 
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VOLUNTARIATUL-O FEREASTRĂ SPRE VIITOR 
Trofin Maria Laura 

Școala Gimnazială Drăgănești Neamț 

 

"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. " 

 Viitorul și evolutia unei societăți sunt legate de dezvoltarea si educația copiilor, cei care,la un 

moment dat vor fi nevoiți sa poarte pe umeri această uriașă responsabilitate. 

             Plecând de la aceasta premisa, voluntariatul pentru copii este un mod eficient si altruist de a-ti aduce 

contribuția la viitorul societații din care faci parte. 

In calitate de cadru didactic, este recomandabil sa formezi copiilor gustul pentru activități care sa le 

facă bine din punct de vedere sufletește si de pe urma cărora sa beneficieze si alții. Vizitele la centre de copii 

sau de bătrâni,serbări, concursuri, baluri mascate si evenimente organizate la care se pot face donații pot fi 

ocaziile potrivite pentru a-i implica pe adolescenți si a-i obișnui sa se acomodeze in rolul de voluntari. 

Să nu uităm!Copilul, cu cât începe mai repede să facă astfel de activități de voluntariat, cu atât își va 

creiona un traseu mai clar in viață. Astfel de lucruri îl formează ca om și îi pregătesc pentru viața de adult. 

Cu toții avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine, cu toții avem o abilitate, 

pricepere sau un talent pe care îl putem pune în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul 

străzii, al cartierului sau al orașului în care trăim sau în folosul comunității în general. Dacă ești tânăr îți creezi 

comunitatea în care să îți facă plăcere să trăiești încă zeci de ani. Dacă te afli la vârsta a doua sau a treia, ai 

posibilitatea să nu lași să se piardă o experiență de o viață. Este o oportunitate de a-ți regăsi mândria și 

satisfacția de a fi util. Dacă ești copil, e distractiv să faci lucruri bune împreună cu prietenii. Îți formezi 

deprinderi sănătoase și ai astfel șansa să devii un adult mai responsabil. 

Avantajele voluntariatului :  

• Câștigi experiența de munca, înveți lucruri noi si deprinderi utile; 

• Iți menții "in uz" cunoștințe, abilităti sau vreun talent pe care nu ai ocazia sa le folosești in viața de zi 

cu zi; 

• Ești mai activ in timpul tau liber și-l petreci in mod util, provocator si, de ce nu, distractiv; 

• socializezi mai mult: iti faci noi prieteni, cunostinte si contacte care iti pot fi utile in viata; 

• te alaturi si tu prietenilor tai care sunt deja implicati in actiuni sau programe de voluntariat; 

• dai inapoi comunitatii si celor din jur o parte din ajutorul primit la randaul tau in viata; 

• devii parte a unei echipe sau organizatii a carei munca si viziune o respecti si vrei sa o sprijini; 

• voluntariatul te ajuta sa te conectezi la comunitate si sa faci tranzitia spre noua ta viata; 

• poti testa practic daca ai abilitatile necesare pentru a urma o anumita cariera sau pentru o reorientare 

in cariera; 

• ai ocazia sa ii ajuti pe cei mai putin norocosi ca tine sau, dimpotriva, poti fi alaturi de cei care trec 

prin aceleasi probleme ca tine; 

• ai oportunitatea de a lucra cu o categorie de persoane cu care ti-ai dorit sa ai contact sau ai ocazia de 

a intalni persoane importante din comunitate; 

• inveti sa iti asumi o responsabilitate si sa realizezi ceva cu propriile tale maini; 

• contribui la dezvoltarea comunitatii in care traiesti si a intelege mai indeaproape problemele 

comunitatii in care traiesti. 
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Elevii trebuie să conștientizeze nevoile celorlați,să participle în mod direct la acțiuni umanitare,prin 

mici surprise,nu neaparata de valoare material,cât din sufletul lor,prin obiecte realizate de ei,personalizate,pe 

care să le ofere cu drag celorlalti. 

Elevii trebuie să fie învățați înca de la grădiniță in spiritual voluntariatului, să fie  cinstiţi, corecţi şi 

miloşi, să dea dovadă de un spirit de nobleţe şi evlavie în toate intenţiile şi angajamentele pe care le iau  faţă 

de ei,de ceilalți – în toate faptele şi preocupările lor.  

Îndemnul meu față de copii ar fi:,,Cultivaţi un spirit de caritate; fiţi pregătiţi să faceţi pentru ceilalţi 

mai mult decât v-aţi aştepta ca ei să facă pentru dumneavoastră dacă situaţia ar fi inversă!” 

Unul dintre cele mai bune lucruri pe care un tânăr băiat sau o tânără fată le poate avea în vedere, 

atunci când încearcă să fie măreţ sau măreaţă, este acela de a-i ajuta şi pe alţii să fie măreţi; şi să nu-i 

deranjeze să petreacă puţin timp ajutându-i pe alţii să fie mai buni. Cea mai bună cale de a ne îmbunătăţi pe 

noi înşine este aceea de a lucra asiduu pentru a le face bine altora. 

Mai mult decât oricând, astăzi se simte necesitatea formării şi dezvoltării personalităţii elevilor cu 

accente deosebite pe latura altruistă, în stare să contracareze prin exemple vii de bună practică mentalitatea 

individualistă a societăţii. Iar şcoala are la îndemână un instrument auxiliar preţios - voluntariatul şi 

voluntariatul creştin, considerat de societate drept experienţă profesională, pârghie importantă pentru 

reconsiderarea priorităţilor vieţii şi dobândirea veşniciei alături de Dumnezeu. 

Fericirea o gasim in orice lucru marunt care ne face sa zambim, sa ne bucuram. Fericirea este orice 

lucru de care ma bucur; nu stiu exact ce este fericirea pentru mine, dar este cu siguranta un motiv de a 

zambi, de a fi optimist, de a fi bucuros si vesel mereu, un motiv in plus sa realizez ce frumoasa e viata. 

Fericirea poate fi o idee, un context, o notiune, un sentiment sau un simplu cuvant ce ne aduce zambetul 

pe buze. 
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ACȚIUNILE DE VOLUNTARIAT 

Georgescu Marilena-Camelia 

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Arad 

 

 „Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului, persoană fizică, la activități de interes public 

desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau 

de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup”. Astfel se definește termenul de voluntariat în 

legislația națională, potrivit Art. 3. Lit. a) din legea 78/2014. 

Orice activitate de voluntariat are la bază un set minimal de principii cheie: 

➢ se realizează într-un cadru organizat, căpătând forme instituționalizate ca grupuri, asociații etc; 

➢ are în vedere binele comun, nu câștiguri materiale sau remunerări; 

➢ nu presupune obligativitate sau contrângerea de a participa. 

Având în vedere perspectiva motivațională care se află în spatele celor care participă la acțiunile de 

voluntariat, este necesar să interpretăm demersurile lor prin prisma unei dimensiuni simbolice ce ține de 

apanajul spiritului civic, al coeziunii comunitare și, nu în ultimul rând, al eticii. Implicarea în acțiunile civice 

face apel la responsabilitate, dar și la dezvoltarea cooperării interumane. De fapt, aceasta este maniera prin 

care se trece de la un cerc vicios la un cerc virtuos pentru reorganizarea relațiilor sociale prin conștientizarea 

ideii că trebuie să oferim pentru ca apoi să putem cere! 

Voluntariatul a început să fie promovat în țara noastră abia după Revoluția din anul 1989. 

Organizații foarte bine cunoscute din întreaga lume au încept să înființeze în România filiale care au 

beneficiat de întreaga experiență a acestor organizații. 

Conform legislației naționale, în România există două tipuri de voluntari: cei implicați în 

organizațiile gazdă (presupune participarea oricărei categorii socio-profesionale) și cei care activează în 

serviciile de urgență (ISU, SMURD). Pentru cei din a doua categorie, reglementările sunt mult mai stricte, în 

mod proporțional cu riscurile existente (acestea sunt mult mai ridicate), iar în ceea ce privește nivelul de 

profesionalizare, se poate specifica faptul că este unul foarte înalt.  

Activitățile de voluntariat sunt promovate și dezvoltate în cadrul tuturor unităților de învățământ de 

către Asociația Națională SNAC România. Strategia acesteia presupune dezvoltarea activității de voluntariat 

realizată de elevii din învățământul preuniversitar, dar și de studenți. 

Obiectivele generale pe care și le propune sunt următoarele: dezvoltarea educațională a voluntarilor, 

includerea persoanelor izolate din punct de vedere social în viața comunităților lor locale, încurajarea 

implicării elevilor ca voluntari în activități desfășurate cu persoane aflate în dificultate, în scopul susținerii 

procesului de incluziune socială a acestora și, nu în ultimul rând,  realizarea implicării și incluziunii 

persoanelor aflate în dificultate, prin angajarea tuturor celor interesați într-un program educațional de activități 

ce promovează într-o foarte mare măsură incluziunea socială. 

De asemenea, Asociația Națională SNAC, România, are în vedere și câteva obiective specifice, pe 

care este absolut ncesar să le amintim: încurajarea elevilor în sensul practicării voluntariatului, pregătirea 

tuturor voluntarilor în cadrul unor cursuri speciale, organizarea unor activități incitante, atât pentru persoanele 

aflate în dificultate, cât și pentru voluntari, stimularea și dezvoltarea abilităților cu nevoi speciale prin 

activități recreative (de imaginație și terapeutice): dansul, sportul, artele plastice, arta dramatică, muzica, IT-

ul, aromoterapia, abilitățile manuale etc; inițierea de programe de acțiune comunitară între voluntarii din 
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unitățile de învățământ preuniversitar (universitar), organizații nonguvernamentale, pe de o parte, și peroanele 

aflate în dificultate, pe altă parte. 

Așa cum bine știm, beneficiarii direcți ai Strategiei Naționale de Acțiune comunitară sunt copiii cu 

dizabilități, copiii cu dificultăți de învățare și adaptare școlară și socială, persoanele din categorii considerate 

vulnerabile. Beneficiarii indirecți ai asociației sunt voluntarii, familiile persoanelor aflate în dificultate, 

comunitatea și, de asemenea, societatea.  

Un fapt deosebit de interesant este acela că voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

formarea de noi abilități și competențe, voluntariatul reprezintă o modalitate ideală de a explora noi domenii, 

stima de sine și sentimenul de împlinire vor crește prin adăugarea unui aport de valoare societății, munca în 

echipă oferă posibilitatea de a învăța diferite lucruri privite din mai multe perspective, este dezvoltată 

capacitatea empatică a celor implicați, cresc altruismul și gradul de conștientizare. 

O școală care investește voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spațiu social foarte bine 

dezvoltat care, cu siguranță, îi va garanta condiții mai bune de desfășurare a actului educativ. 

 

➢ Legea78/2014privind reglementarea activității de voluntariat în România, accesat în 12.10.2020: 

www.dreptonline.ro/legislatie/legea_78_2014_reglementare_activitate_voluntariat.php; 

➢ Andronic, R.-L., 2009, Comportamentul prosocial şi voluntariat în România postdecembristă. O 

abordare psihosociologică a programelor de intervenţie (teză de doctorat), Facultatea de Sociologie 

şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti. 

➢ Voicu, Bogdan, 2005, „Voluntariatul”, în B. Voicu, Penuria pseudo-modernă a postcomunismului românesc. 

Volumul I. Schimbarea socială şi acţiunile indivizilor, Editura Expert Projects, Iaşi. 
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EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT 
                                                                                                                     Prof. BUICĂ ADINA-CARMEN 

                                                                                      ȘCOALA GIMNAZIALĂ COTEȘTI-GODENI 

 

         Voluntariatul este o activitate care are ca misiune sau ca funcţie generală promovarea procesului de 

integrare şi de coeziune socială, la scară comunitară (locală, teritorială, naţională, europeană).  Activitatea de 

voluntariat este creatoare de capital uman şi social. Ea este  implicată în dezvoltarea comunitară, în 

promovarea cetăţeniei active, în aplicarea valorilor culturii (artistice, ştiinţifice, tehnologice, politice, civice, 

sportive etc.) în situaţii multiple, colective şi individuale, locale şi zonale, naţionale şi transfrontaliere. 

Structura de organizare a activităţii de voluntariat are la bază iniţierea unor acţiuni cu impact formativ pozitiv 

– imediat şi de perspectivă – de tip nonformal, cu deschideri multiple spre informal, spre valorificarea 

experienţei de viaţă a celor implicaţi. Voluntarii proveniţi din cadrul sistemului de învăţământ, preșcolari, 

elevi şi studenţi, dar şi profesori, realizează activităţi pe baza relaţiilor contractuale şi consensuale stabilite cu 

diferite organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, cu reprezentanţi ai comunităţii locale, cu asociaţii 

profesionale, cu asociaţii de părinţi etc. Activitatea de voluntariat este realizată în şcoală, dar mai ales în afara 

şcolii. În ambele situaţii, activitatea de voluntariat este sprijinită, încurajată, stimulată de şcoală pe fondul unor 

obiective specifice comune, care vizează dobândirea de noi competenţe sociale bazate pe cunoştinţe, 

obişnuinţe şi atitudini sociale, perfectibile în condiţii de socializare multiple, în medii comunitare, culturale şi 

profesionale deschise. O dimensiune aparte promovată prin activitatea de voluntariat este cea a educaţiei 

aplicate, orientată în direcţia formării civice şi profesionale. Competenţa socială cultivată prioritar este cea a 

responsabilităţii individuale şi colective a voluntarului faţă de activitatea propusă şi de beneficiarii acesteia, 

responsabilitate asumată şi validată civic, (auto)perfectibilă în condiţii de angajare şi solidaritate morală şi de 

empatie socioafectivă şi motivaţională (angajată la nivelul superior al convingerilor sociomorale). Activităţile 

de voluntariat oferă  preșcolarilor/elevilor , care îndeplinesc roluri de voluntari, posibilitatea de a realiza 

contacte directe cu oameni din diferite domenii sau comunităţi aflaţi în situaţii speciale, care solicită asistenţă 

(socială, psihomedicală, pedagogică etc.), relaţii de colaborare, participare socioafectivă, implicare civică, 

iniţiativă culturală (artistică, ştiinţifică, tehnologică, sportivă, spirituală etc.), angajare în acţiuni de protejare a 

mediului natural etc.  

        Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. De asemenea, activitatea 

de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. 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), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Este clar că această activitate non-profit, nu 

înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii 

activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul 

liber.  Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve.  

         Voluntariatul, fiind o ocupaţie vocaţională, le oferă persoanelor implicate atât posibilitatea de a acumula 

cunoştinţe şi abilităţi, cât şi oportunitatea de a-şi dezvolta calităţi ce ţin de inteligenţa emoţională, de suflet şi 

de împlinirea personală. De asemenea, se dezvoltă competenţele cu caracter de integrare, prin care 

voluntariatul solicită implicarea persoanelor şi a întregii comunităţi în identificarea şi soluţionarea unor 

probleme. Fără îndoială, este o posibilitate de acţiune pentru cei care nu pot să se reprezinte singuri; pentru 

alţii, este o ocazie de a participa ca voluntari la promovarea unor schimbări în societate. Astfel, voluntariatul 

devine o componentă fundamentală a societăţii civile, unde sunt antrenate, mobilizate cele mai nobile aspiraţii 

ale omenirii – ajutorul reciproc, pacea, libertatea, oportunitatea, toleranţa, competitivitatea, siguranţa, justiţia 

etc. Voluntariatul promovează solidaritatea la nivel de instituţie, familie şi comunitate, fiind o modalitate de a 

organiza eficient timpul în scopul afirmării personale şi dezvoltării comunităţii. 
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       În instituţiile de învăţământ, activităţile de voluntariat pot fi organizate pe diverse domenii, cum ar fi: 

ştiinţific (implicarea în iniţierea unor demersuri de cercetare sau de creaţie);  social (activităţi de îngrijire a 

bolnavilor şi de acordare a asistenţei de prim ajutor sub supravegherea specialiştilor, activităţi de mentorat, 

consiliere şi informare pentru persoane cu necesităţi speciale, asistenţă în reducerea şi evitarea stresului etc.); 

civic (promovarea acţiunilor cu caracter democratic în comunitate prin activităţi de instruire şi informare, 

colectarea de semnături, expedierea de scrisori către organele de decizii în sprijinul unor iniţiative în 

comunitate şi implementarea acestor iniţiative; sănătate (campanii de promovare a modului sănătos de viaţă –

alimentaţie sănătoasă, prevenirea fumatului şi/sau a utilizării drogurilor etc., servicii pentru pacienţii din 

spitale şi acordarea ajutorului la domiciliu, organizarea de emisiuni radio, concursuri etc.); ecologic 

(igienizarea unor parcuri sau zone de joacă pentru copii şi menţinerea lor în ordine, campanii de promovare a 

reciclării diverselor materiale, acţiuni de plantare a pomilor, de salubrizare în comunitate etc.);  cultural 

(organizarea de activităţi în parteneriat cu instituţiile culturale, campanii de promovare a instituţiei şi a 

serviciilor în cadrul comunităţii prin manifestări culturale de masă, activităţi în colaborare cu alţi parteneri pe 

subiecte de interes pentru tineri etc.);  sportiv (promovarea în comunitate prin activităţi concrete a sportului ca 

parte esenţială a unui stil de viaţă sănătos, organizarea unor exerciţii de dezvoltare şi afirmare personală ). 

Astfel, voluntariatul devine o sursă importantă pentru dezvoltare personală şi afirmare în carieră. Deşi 

probabilitatea confruntării cu situaţii problematice este mare, prin perseverenţă şi consecvenţă în acţiuni, 

voluntarul va obţine o experienţă extraordinară, va învăţa să reacţioneze şi să ia atitudine față de întâmplări 

mai puţin obişnuite, să elaboreze şi să implementeze proiecte, să obţină respect şi recunoaştere în societate. 

Însă cel mai important beneficiu al voluntariatului rezidă în faptul că lumea devine mai bună şi mai 

consolidată, deschisă să îmbrăţişeze schimbarea, iar multe persoane mai triste şi fără speranţă de viaţă pot 

primi ajutor.  

          În domeniul educaţiei pot fi identificate anumite crize, limite şi blocaje care intervin (generate de 

probleme economice sau de ordin social ce apar de-a lungul timpului) în vastul proces instructiv-educativ din 

şcoli şi care, în mod implicit, au rezonanţă în viaţa socială şi profesională a comunităţii de mai tȃrziu. Rata 

mare a absenteismului şi abandonului şcolar, situaţii materiale precare şi imposibilitatea familiei de a susţine 

pregătirea educaţională a copilului, lipsa unor condiţii şi dotări materiale şi tehnice moderne în unităţile 

şcolare, lipsa de informare şi consilire parentală, posibilităţi limitate ale comunităţilor locale de a spijini actul 

educaţional, de a stimula şi recompensa eforturile celor implicaţi, etc – sunt doar cȃteva exemple de 

factori/probleme care frȃnează succesul în educaţie. Odată identificate aceste situaţii-problemă, putem contura 

şi formula şi ţintele pe care voluntariatul şi le propune: susţinerea egalităţii şanselor educaţionale a tuturor 

copiilor, sprijin în educarea şi consilierea familiei, dezvoltarea instituţională a unităţilor furnizoare de 

educaţie, susţinerea educaţiei pe tot parcursul vieţii pentru o dezvoltare integrală a personalităţii individului, 

promovarea şi susţinerea educaţiei de tip incluziv ş.a. Pentru a soluţiona problemele la care se raportează şi a-

şi realiza scopurile fixate, voluntariatul trebuie să funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de către 

toţi factorii implicaţi în educaţie, şi anume familie-şcoală-comunitate. Dacă educaţia în spiritul voluntariatului 

începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) şi este complementată apoi de demersul educativ 

formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi 

exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul responsabil, capabil de acţiune şi 

schimbare. În primul rȃnd subliniem, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul educaţional 

al copiilor, întrucȃt plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolară a copilului, se asigură baza pe 

care va interveni ulterior şcoala. Posibilităţile de interacţiuni şi exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional 

pot fi multiple şi variate. Iar dacă aplicăm o abordare pe termen lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem 

observa că, deşi vorbim de voluntariat – acţiune care nu urmăreşte un cȃştig , beneficiile sunt multiple: o 

şcoală care investeşte voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat  şi 

care îi va garanta condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa cum o societate care este partener 

voluntar în educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de muncă 

în raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială. 
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ACȚIUNILE DE VOLUNTARIAT 

Georgescu Marilena-Camelia 

 

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Arad 

 

„Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului, persoană fizică, la activități de interes public 

desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau 

de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup”. Astfel se definește termenul de voluntariat în 

legislația națională, potrivit Art. 3. Lit. a) din legea 78/2014. 

Orice activitate de voluntariat are la bază un set minimal de principii cheie: 

se realizează într-un cadru organizat, căpătând forme instituționalizate ca grupuri, asociații etc; are în 

vedere binele comun, nu câștiguri materiale sau remunerări; 

nu presupune obligativitate sau contrângerea de a participa. 

Având în vedere perspectiva motivațională care se află în spatele celor care participă la acțiunile de 

voluntariat, este necesar să interpretăm demersurile lor prin prisma unei dimensiuni simbolice ce ține de 

apanajul spiritului civic, al coeziunii comunitare și, nu în ultimul rând, al eticii. Implicarea în acțiunile civice 

face apel la responsabilitate, dar și la dezvoltarea cooperării interumane. De fapt, aceasta este maniera prin 

care se trece de la un cerc vicios la un cerc virtuos pentru reorganizarea relațiilor sociale prin conștientizarea 

ideii că trebuie să oferim pentru ca apoi să putem cere! 

Voluntariatul a început să fie promovat în țara noastră abia după Revoluția din anul 1989. 

Organizații foarte bine cunoscute din întreaga lume au încept să înființeze în România filiale care au 

beneficiat de întreaga experiență a acestor organizații. 

Conform legislației naționale, în România există două tipuri de voluntari: cei implicați în 

organizațiile gazdă (presupune participarea oricărei categorii socio-profesionale) și cei care activează în 

serviciile de urgență (ISU, SMURD). Pentru cei din a doua categorie, reglementările sunt mult mai stricte, în 

mod proporțional cu riscurile existente (acestea sunt mult mai ridicate), iar în ceea ce privește nivelul de 

profesionalizare, se poate specifica faptul că este unul foarte înalt. 

Activitățile de voluntariat sunt promovate și dezvoltate în cadrul tuturor unităților de învățământ de 

către Asociația Națională SNAC România. Strategia acesteia presupune dezvoltarea activității de voluntariat 

realizată de elevii din învățământul preuniversitar, dar și de studenți. 

Obiectivele generale pe care și le propune sunt următoarele: dezvoltarea educațională a voluntarilor, 

includerea persoanelor izolate din punct de vedere social în viața comunităților lor locale, încurajarea 

implicării elevilor ca voluntari în activități desfășurate cu persoane aflate în dificultate, în scopul susținerii 

procesului de incluziune socială a acestora și, nu în ultimul rând, realizarea implicării și incluziunii 

persoanelor aflate în dificultate, prin angajarea tuturor celor interesați într-un program educațional de activități 

ce promovează într-o foarte mare măsură incluziunea socială. 

De asemenea, Asociația Națională SNAC, România, are în vedere și câteva obiective specifice, pe 

care este absolut ncesar să le amintim: încurajarea elevilor în sensul practicării voluntariatului, pregătirea 

tuturor voluntarilor în cadrul unor cursuri speciale, organizarea unor activități incitante, atât pentru persoanele 

aflate în dificultate, cât și pentru voluntari, stimularea și dezvoltarea abilităților cu nevoi speciale prin 

activități recreative (de imaginație și terapeutice): dansul, sportul, artele plastice, arta dramatică, 

muzica, IT-ul, aromoterapia, abilitățile manuale etc; inițierea de programe de acțiune comunitară între 

voluntarii din unitățile de învățământ preuniversitar (universitar), organizații nonguvernamentale, pe de o 

parte, și peroanele aflate în dificultate, pe altă parte. 

Așa cum bine știm, beneficiarii direcți ai Strategiei Naționale de Acțiune comunitară sunt copiii cu 

dizabilități, copiii cu dificultăți de învățare și adaptare școlară și socială, persoanele din categorii considerate 

vulnerabile. Beneficiarii indirecți ai asociației sunt voluntarii, familiile persoanelor aflate în dificultate, 

comunitatea și, de asemenea, societatea. 
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Un fapt deosebit de interesant este acela că voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

formarea de noi abilități și competențe, voluntariatul reprezintă o modalitate ideală de a explora noi domenii, 

stima de sine și sentimenul de împlinire vor crește prin adăugarea unui aport de valoare societății, munca în 

echipă oferă posibilitatea de a învăța diferite lucruri privite din mai multe perspective, este dezvoltată 

capacitatea empatică a celor implicați, cresc altruismul și gradul de conștientizare. 

O școală care investește voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spațiu social foarte bine 

dezvoltat care, cu siguranță, îi va garanta condiții mai bune de desfășurare a actului educativ. 

 

Bibliografie: 

Legea78/2014privind reglementarea activității de voluntariat în România, accesat în 12.10.2020: 

www.dreptonline.ro/legislatie/legea_78_2014_reglementare_activitate_voluntariat.php; 

 

Andronic, R.-L., 2009, Comportamentul prosocial şi voluntariat în România postdecembristă. O abordare 

psihosociologică a programelor de intervenţie (teză de doctorat), Facultatea de Sociologie şi Asistenţă 

Socială, Universitatea din Bucureşti. 

 

Voicu, Bogdan, 2005, „Voluntariatul”, în B. Voicu, Penuria pseudo-modernă a postcomunismului românesc. 

Volumul I. Schimbarea socială şi acţiunile indivizilor, Editura Expert Projects, Iaşi. 

 

 

 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

550 
 

Voluntariat, model, exemplu, metodă de educație pentru preșcolari! 

GRÁGER ÉVA – ZITA 

Grăd. cu P.P. ,,STEFANIA” Tg. Mureș 

 

„Fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”. (Mahatma Gandhi) 

Noi, cadrele didactice, suntem întodeauna un exemplu, un model pe care cei mici îl vor urma la un moment dat, 

avem darul de a da exemplu de comportament față de societate și față de semenii noștrii.  

De când ne naștem modelul nostru sunt părinții, familia în care ne naștem, în ajutorul acestuia vine 

educația antepreșcolară și preșcolară care împreună sau mai bine zis în parteneriat cu familia pregătesc 

preșcolarul pentru a fi un personaj responsabil și bine pregătit pentru a face parte din societate. Mulți cred că 

voluntariatul este încă activitatea gospodinelor de vârstă mijlocie, plictisite din clasa mijlocie, dar voluntariatul 

poate afecta grupe de vârstă și straturi sociale mult mai largi. Un obiectiv important în socializarea, educarea și 

creșterea copiilor este de a deveni ulterior membri activi ai comunității lor. 

Eu consider că voluntariatul este o metodă de educație, un exemplu de urmat pe care noi cadrele trebuie 

să-l executăm cu plăcere și dăruință nu din milă sau necesitate. Voluntariatul înseamnă a da ceva din timpul tău 

altor persoane vulnerabile sau celor care au nevoie de ajutorul tău, fără să aștepți altceva în schimb. Metoda de 

voluntariat altfel zis „service learning”, care poate fi utilizată mai mult în viața practică (socială), se 

concentrează pe cunoașterea civică și mai puțin pe cunoștințele materiale. 

 

„Serviciu de învățare” - învățarea din munca voluntară 

 

Învățarea de serviciu ca metodă sau filozofie a început în America. 

Învățarea prin servicii poate fi interpretată și ca un program comunitar sau ca o filozofie pedagogică. Dacă ne 

gândim la el ca la un program comunitar, vorbim despre munca pe care elevii o fac în cadrul comunității lor 

locale, în timp ce este procesată. Ca filosofie pedagogică, reflectă opinia că învățarea poate fi cea mai eficientă 

prin participarea activă și prelucrarea experiențelor. 

Învățarea de serviciu inițiază învățarea despre subiecte sociale cuprinzătoare pe care elevii le realizează lucrând 

activ la ele. Această învățare implică înțelegerea mediului istoric, social, cultural, economic și politic și 

satisfacerea nevoilor care îi afectează. Metoda poate fi, de asemenea, interpretată ca atingerea unor obiective 

predefinite de învățare prin munca comunitară și analiza acesteia. (DIA - A service learning, 2000.) 

Efecte pozitive ale învățării prin servicii: 

 

Ce câștigă preșcolarii? 

 

● Experiențe practice care întăresc și aprofundează cunoștințele materiale. 

● Relația cu oameni din medii culturale diferite. 

● Ajutarea altora a sporit stima de sine. 

● Efectuarea de lucrări de dezvoltare comunitară. 

● Dezvoltarea unui sentiment de responsabilitate civică. 

 

Ce câștigă cadrele didactice? 

● Noi metode de predare. 

● Relație mai strânsă cu preșcolarii și familiile acestora. 

● Învățarea unei noi definiții a învățării. 
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● Lărgirea curriculumului și utilizarea acestuia în practică. 

● Înțelegerea problemelor sociale care sunt strâns legate de curriculum. 

● Oportunitate de cercetare științifică și publicare analizând procesele care au loc în comunități. 

 

Ce câștigă comunitatea? 

 

● Relația extinsă cu instituția de învățământ dată. 

● Un rol activ în schimbarea mentalității.  

● Remedierea problemelor sociale pe termen scurt și lung prin implicarea voluntarilor. 

     

 

Ce câștigă instituția de învățământ? 

 

● Extinderea oportunităților de studiu și profesionale, precum și un contact mai strâns cu oamenii. 

● Participarea activă a cadrelor didactice, a preșcolarilor și a părinților la viața zonei. 

● Creșterea cunoștințelor în domenii noi. 

● Ecou pozitiv din mediul preșcolar. 

     

Acțiunea umană induce de obicei un fel de emoție. Pe măsură ce emoțiile intră în procesul de învățare, eficiența 

crește de multe ori. Cu toate acestea, în timpul voluntariatului, emoțiile, propriile experiențe, apar în orice caz, 

deoarece cea mai mare parte a muncii este conectată la oameni într-un fel, legată de comunitatea locală sau se 

termină în comunitate. 

Conform unora dintre tendințele pedagogice actuale, principalul obiectiv al educației de astăzi este de a educa 

personalități întregi, astfel încât acești indivizi să își poată modela viața culturală, economică, politică și socială. 

Prin urmare, scopul este de a educa pentru „cetățenie activă”. (Comisia Europeană, 2002) 

Enumerarea câtorva evenimente de voluntariat pe care le organizăm și la  care participăm: 

Instituția nostră participă atât ca organizator cât și ca participant la  diferite evenimete voluntare în care sunt 

implicați: preșcolarii, părinții, cadrele didactice  și alte instituții, asociații, etc. 

În fiecare an școlar cu ocazia sărbătorilor de iarnă, preșcolarii împreună cu părinții lor sub îndrumarea 

educatoarelor, confecționează felicitări, decorații, cadouri de iarnă care sunt scoase la vânzare timp de o 

săptămână  și din suma strânsă sunt făcute cadouri pentru copiii din orfelinate și aziluri de bătrâni. 

Participăm la evenimente precum adunare de capace de plastic, pentru a ajuta copiii cu probleme de sănătate 

sau familii nevoiașe.  

După evenimente caritabile venind în ajutorul nevoiașilor, la întâlnirile cu aceștia, adulților le este greu să 

arate că sunt fericiți, dar zâmbetele și surâsurile copiilor sunt uitate de sine când despachetează o jucărie dintr-

o cutie, primesc o ciocolată, par a fi cu adevărat fericiți. Poate fi doar un "ajutor momentan" care va dura 

puțin, dar credem totuși că este pozitiv. Unii oameni pot fi adesea ajutați cu foarte puțin, o pereche de pantofi, 

o pereche de pantaloni, o bluză, un pachet de creioane colorate, un zâmbet sau un cuvânt bun, și acest lucru 

este foarte important.  

De a lungul anilor preșcolarii instituției noastre participă la cursuri de înot în  parteneriat cu asiciația H2O, fiind 

îndrumați voluntariat de educatoarele și îngrijitoarele grădiniței. La rândul lor, copiii mai mari chiar dacă sunt 

școlari nu uită de grădinița lor și de educatoarele care le-au îndrumat primii pași la cursurile de înot și dacă era 

nevoie intrau în apă împreună cu ei. Preșcolarii mai mari, foștii preșcolari, împreună cu părinții acestora 

participă la concursul de înot caritabil Swimathon, pentru grădinița noastră. Cu ajutorul acestui eveniment am 

reușit să achiziționăm mai multe jucării dar și modernizarea curții grădiniței, mulțumită acestui eveniment și a 

copiilor și părinților acestora care nu uită de grădinița noastră. 
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Necesitatea voluntariatului în cadrul școlilor 

Prof. Ana Maria Apostolie 

Școala Gimnazială Găgești, Bolotești 

 

 

Voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de categorii diverse de oameni și din 

diferite motive: pentru a ajuta semenii, pentru a prinde experiență într-un anumit domeniu, pentru a cunoaște 

oameni sau chiar pentru a se distra, în sensul bun al cuvântului, în ochii celor din țările civilizate. În România, 

voluntariatul beneficiază de o minimă atenție și de o slabă informare. 

În educație voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității elevilor. 

Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din ce în ce 

mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din școli din țară. Activitățile realizate la nivelul 

școlii i-au ajutat să vadă viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili 

societății, că marea schimbare poate începe cu ei.  

Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea 

elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. 

Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor 

copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea 

motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în comunitatea din 

care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

Activitățile de voluntariat pe care le-am realizat i-au vizat pe elevii cu cerințe educative speciale, pe cei 

aflați în pragul abandonului școlar și pe copiii proveniți din familii defavorizate, în scopul ameliorării 

diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni sau foarte buni la învățătură. M-am gândit că nu 

numai copilul cu cerințe educative speciale are nevoie de ajutor, mai mult de atât, chiar el poate fi de ajutor la 

rândul său. 

Activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt extrem de interesante la nivelul dezvoltării psihice a 

elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru comunitatea sa, fapt pe care 

îl vede prin realizările sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum simpozioane, serbări, concursuri de 

creaţie literară, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de interculturalitate, toleranţă, respect 

reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. Activităţile literare au şi rolul de coeziune a grupului, de a îmbunătăţi 

relaţiile de comunicare şi interrelaţionare între elevi, respectiv, elevi şi adulţi. Acestea se realizează şi în vederea 

apropierii procesului instructiv-educativ de ,,școala de după școalăˮ, înzestrării elevilor cu acele capacități și 

atitudini care să mărească raportarea creativă la mediul școlar și la cerințele sociale. 

La fel de important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, elevii 

învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care trăiesc. 

Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin memorarea 

unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din ceea ce au 

sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. Ca profesor am observat 

comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei din jurul lor, dar și pe cel al 

elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare mulțumire schimbarea radicală care 

s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al propriei vieți; cei din jurul său l-au 

privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă rezultate 

mult mai bune la învățătură. 

Scopul pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să ne învățăm copiii 

să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă vrem să trăim 

într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim din interiorul 

nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii învață să trăiască în relaţie 
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de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii 

unor persoane singure, bolnave sau abandonate.  

Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de 

apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în 

societate, participând alături de copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin 

sensibilitatea exprimării. 
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Civism și folclor 

Prof.Popa-Popescu Cătălina 

Sc. Gimn.Cpt.Av. C-tin.M. Cantacuzino, Jilavele,jud.Ialomiţa 

Prin folclor se intelege totalitatea producțiilor artistice (literare,muzicale,coregrafice,mimice și 

gramatice) create și răspândite de popor. Aceste creații au un carcater sincretic,colectiv, anonim și oral.  

Datina (obiceiul) este o practică păstrată din timpuri vechi, consacrată prin tradiție și caracteristică 

pentru un popor sau doar pentru o colectivitate mai restransă. 

În lucrarea sa,, Obiceiuri tradiționale românești’’, Mihai Pop spune că datina este termenul general 

pentru tot ce se practică după anumite reguli de demult, pe când cuvântul ,,obicei’’ este folosit current ca 

termen tehnic în studiile de specialitate. 

Deși obiceiurile românești au o structură unitară pe tot teritoriul țării, fiecare zonă are moduri proprii 

de exprimare(anumite gesturi și costume, texte diferite etc.). 

Multe dintre obiceiurile românești își au originea în cultura traco-dacă, iar altele le-am moștenit de la 

romani.  

Alte obiceiuri le-am împrumutat de la popoarele vecine, iar altele de la naționalitățile conlocuitoare 

sau de la ,,neamurile’’ cu care am intrat în contact în diferite perioade istorice. 

Biserica a introdus și ea o serie de obiceiuri și a contribuit la schimbarea sensului și formelor 

obiceiurilor mai vechi. 

În folclorul românesc, datinele de Crăciun și cele de Anul Nou au o semnificație și un farmec aparte. 

Nimic nu este mai important pentru fiecare dintre noi decât să ne cunoaștem cât mai bine și, pornind de la 

această cunoaștere, să încercăm să ne afirmăm și să ne integrăm cât mai bine în lume. 

Ajungând să ne cunoaștem, vom înțelege foarte repede că am ajuns să fim ceea ce suntem și datorită 

,,moștenirii’’ nostre: folcorul. 

 Atunci când amintim cuvântul ,,folclor’’ gândul nostru se îndreaptă spre trecut, spre ceva care provine 

din acesta pentru a-și dovedi importanța în prezent. Și chiar despre acest lucru este vorba: observăm influența 

folclorului, mai mult, trăim într-un anumit loc, am învățat anumite lucruir și am avut anumite experiențe, toate 

acestea laolaltă explicând ce suntem și cum suntem. 

 Moștenirea folcorică se referă la valorile din trecut care au promovat tetsul timpului și pe care 

generațiile următoare trebuie să le considere demne pentru afi păstrate și conservate, pentru a fi transmise 

copiilor lor. 

A cunoaște și mai ales a recunoaște propria moștenire folclorică este datoria fiecăruia dintre noi. 

Trebuie să arătăm respect și prețuire față de aceasta, fără să uităm că același respect trebuie să-l acordăm și 

moștenirii folclorice a celorlalți oameni, fie că luăm contactcu aceasta ca simpli turiști, fie pentru că ei au 

ajuns să trăiască alături de noi, sau, dimpotrivă noi am ajuns să trăim alături de ei. 

Lumea în care trăim nu a fost dintotdeauna la fel. De exemplu, astăzi ni se pare de la sine înțeles să 

avem acces la calculatoare, la telefoane performante, la internet, etc. 

Dacă ne vom întoarce insă cu doar puțin timp în urmă, vom observa diferențe majore, iar cu cât vom 

reuși să ,,călătorim’’ mai mult în trecut, către rădăcini,  cu atât lumea va arăta altfel.Însuși timpul părea să 

curgă altfel între zilele de lucru și zilele de sărbătoare, fiecare dintre acestea fiind plină de alte activități și de 

alte obiceiuri. 

Datorită obiceiurilor se poate organiza viața oamenilor, se marcheaza momentele importante ale vieții 

sau se modeleaza comportamentul. 

Obiceiurile se impart în general, în doua mari categorii: obiceiuri care marcheaza diferite evenimente 

de-a lungul anului și obiceiuri care se leagă de diferite momente importante din viața omului, binedeterminate 

care nu se repetă. 
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Obiceiurile de peste an erau în directă legătură cu trecerea timpului, a calendarului, dar și a muncilor 

în colectivitățile agricole sau de păstori . Îndeplinire alor, potrivit datinii, era în interesul întregii colectivități, 

tiată lumea participând la ele. 

Dimpotrivă, în cazul obiceiurilor legate de momentele importante ale vieții omului(nașterea, căsătoria, 

moartea) interesul îndeplinirii obiceiului era, înainte de toate al individului și al familiei lui. 

Este clar că, fiind izvorâte din experință și înțelepciune de viață, din bucurie sau durere, din năzuințele 

și dorurile omului, din setea de liniște dau din dragoste apentru frumos, elementele de cultura și tradițiile 

populare transimit valori și creează punți de legătură între generații. 

Tradițiile, obiceiurile, portul poupular și folclorul sunt comori inestimabile, care definesc un 

popor,făcându-l unic, statornic și nemuritor. 

       Importanța cunoașterii valorilor identitare capitale, la nivel individual, comunitar și național, este 

fundamentală pnetru înțelegerea și consacrarea locului lor în lume, deoarece, nimic nu pare a fi mai important 

pentru un individ sau pentru o etnie, decât să ia cunoștință de sine, cât mai exact, și pe acest temei să-și 

asigure o integrare cât mai armonioasă în lume. 
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Voluntariatul și educația în societate  

                                                          Prof. Gheorghe Georgeta 

 Liceul Tehnologic oraș Costești, județul Argeș 

 

            "Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o compensație materială. Activitatea de interes public este activitatea 

desfășurată în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea." (Legea Voluntariatului 2006) 

            "Orice acțiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare." (Tracker) 

            "Orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenția de a ajuta și fără a urmări un 

câștig financiar imediat." (Scheier) 

             "Impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalți fără a se gândi la recompense 

financiare." (Manover) 

            Voluntariatul este o forță socială în expansiune, este un concept al voinţei comune, care dezvoltă, 

îmbogăţeşte şi exaltă aspiraţiile morale şi spirituale. Bogăţia şi frumuseţea vieţii sociale stă în umanitatea ei, 

“fericirea nu este de natură individuală, egoistă, ci e rezultată din solidaritatea umană, din munca pentru 

umanitate şi din bucuria împreună cu ceilalţi semeni”. 

             Voluntariatul reprezintă fundamentul tuturor societăților. Marianne Williamson spunea că 

voluntariatul ne învață că în fiecare comunitate este de făcut câte ceva. Fiecare națiune are răni ce trebuie 

tratate. Fiecare inimă are puterea de a o face. Cu certitudine că noi, tinerii, adulții, dar și cei în vârstă, suntem 

cei care avem puterea de a schimba lumea.  

              Voluntarii sunt cei care cizelează părțile brute ale comunităților noastre. Voluntariatul reprezintă 

temelia societății civile. Acesta dă viață celor mai nobile aspirații ale umanității: căutarea păcii, a libertății, 

oportunităților, siguranței și justiției pentru toți oamenii. În această epocă a globalizării și a schimbărilor 

constante, lumea devine tot mai mică, mai independentă și mai complexă.               

              Voluntariatul - fie prin acțiune individuală sau de grup – reprezintă o cale prin care valorile umane 

ale comunității, grija și asistența pot fi consolidate, încurajate și susținute, indivizii își pot exercita drepturile și 

responsabilitățile ca membri ai comunităților, în timp ce învață și cresc de-a lungul vieții, realizându-și 

întregul potențial uman. Cu toate că există o preocupare constantă de cunoaștere și încurajare a 

voluntariatului, definirea acestuia rămâne dificilă din cauza diferitelor accepțiuni ale acestui termen. În sens 

larg, voluntariatul este definit ca o activitate non-profit, neplătită prin intermediul căreia indivizii și grupurile 

contribuie la bunăstarea comunității lor sau a societății în întregime.  

               Voluntariatul poate fi văzut ca o obișnuință a inimii și chiar ca o virtute civică. Este o acțiune adânc 

ancorată în spiritul uman, cu un puternic impact social și cultural. A asculta, a fi preocupat de și a răspunde le 

nevoile altora demonstrează cea mai înaltă motivație umană.  Prin intermediul voluntariatului avem 

oportunitatea de a lucra pentru societate, de a ne dezvolta abilitățile și de a dezvolta altele noi. Voluntarul are 

un rol important la dezvoltarea capitalului uman și social, la creșterea implicării cetățenilor în dezvoltarea 

socială.  

             O societate este o ierarhie de valori și valorile nu se pot limita doar la bilanţuri consumeriste, se cere 

bilanţul altruismului social, bunăvoința fiecăruia fiind parte anonimă şi infinitezimală din armonia socială. 

Modestia actului caritabil înnobilează fiinţa umană. Omenia, generozitatea, devotamentul sunt valori cu o 

încărcătură spirituală superioară necesare evoluţiei personalităţii individuale, confirmarea sau recunoaşterea 

acestei evoluţii este posibilă numai alături de ceilalţi oameni, în societate.   

În acțiunile sociale, care urmăresc formarea unor deprinderi educative la nivelul populație, puterea 

exemplului aduce un plus de mobilizare. Tinerețea este creatoare și primitoare de noutăți. Scânteia din sufletul 
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unui copil ori tânăr, provocată de bucuria faptei bune, este începutul oricărei mobilizări în scop caritabil. 

Țările Europei de Vest au inclus de mult timp voluntariatul ca și parte a formării educaționale, cristalizându-se 

o adevărată tradiție. Ce rol are tradiția în voluntariat? Tradiția este un suport vital conștiinței sociale. În 

prezent superioritatea țărilor occidentale, în domeniul voluntariatului, se datorează transmiterii mesajului 

educațional din generație în generație. Acordând voluntariatului o valoare socială cu multiple valențe benefice 

comunităților, s-a reușit propagarea unei idei cu un puternic atu în coeziunea socială. 

Voluntariatul nu este o noutate pentru români. Regulile și conduitele occidentale pot modela fondul 

social românesc, în măsura dorită de populație. Condescendența, cu sens pozitiv, necesară actului de 

voluntariat este solidară potențialului spiritual propriu fiecărui individ. În interiorul sistemului de valori 

sociale se dă o luptă, timpul reprezintă bani, individualitatea primează, e nepăsare, neputința, ruină, rutină.  

              Un semn de bun augur vine dinspre gestul de caritate, de bunăvoință și compasiune, finalitatea lui 

fiind mulțumirea de sine. Se întâmplă când, printre noi, se află un om care a făcut un gest de această valoare și 

ne transmite mesajul satisfacției obținute. Rezultatul acestei acțiuni: ceilalți îl vor imita. Programele susținute 

de către voluntari în societate, urmăresc să îmbunătățească condițiile de viață ale copiilor, tinerilor, familiilor 

și vârstnicilor aflați în dificultate, stimulează solidaritatea între generaţii şi creează o punte de comunicare 

între copii, tineri și vârstnici, contribuie la creşterea capacităţii instituţionale a organizaţiilor şi instituţiilor 

care lucrează cu copii şi vârstnici, cultivă creativitatea şi talentul local. Societatea urmăreşte să încurajeze 

voluntariatul şi să inspire spiritul comunitar. Colaborează cu organizaţii, instituţii, companii naţionale şi 

internaționale, dar și cu firme mici și mijlocii, în scopul de a reuni resursele, abilităţile şi talentul oamenilor 

din mai multe domenii de activitate. 

Fundațiile și ONG-urile sunt vectori importanți în demararea, dar mai ales menținerea, voluntariatului 

ca și formă de educație. Prin intermediul acestor organizații se pot transmite mesaje care să determine 

populația să ia atitudine și să decidă cum, unde și când este nevoie de implicare caritabilă. Educația este 

domeniul de activitate principal al organizațiilor neguvernamentale, dacă avem în vedere numărul de salariați 

și veniturile. Educația este urmată de domeniul sport, activități recreative și domeniul social. 

Voluntariatul în România nu găsește rezonanța necesară, la o bună parte din populaţiei. Conduita 

românilor privitoare la voluntariat nu are un fundament educaţional solid. Se încearcă sporadic diverse 

abordări civice, însă nu sunt făcute cu tărie şi rămân în fază incipientă. Acum, mobilizarea europenă ne cere să 

trăim spiritul vremii, fiecare națiune este datoare să-și valorifice forțele proprii și însușirile etice. Din păcate, 

apucăturile sau înclinările comunitare româneşti nu sunt în concordanţă cu valorile sociale care circulă în 

Uniunea Europeană. Tocmai de aceea, se impune o schimbare de mentalitate la nivel de naţiune, ori aceasta 

nu se poate face pe cale legislativă ci prin educaţie, care ar trebui să fie cu totul alta decât cea curentă! Am 

putea spune că în unele privinţe şcoala se mărgineşte să dea imagini şi vorbe frumoase, dar nu mijloceşte 

acţiunea. Chiar şi în familie nu suntem obişnuiţi să ne educăm copiii la fapte ce le-ar folosi mai târziu, cum 

este exemplul voluntariatului. Prejudecăţile înrădăcinate sufocă vlăstarele bunăvoinţei. Valoarea educativă a 

voluntariatului este lacunară la nivelul şcolii, cât şi al familiei. Îndreptarea acestei situaţii nu se poate face 

decât printr-un efort colectiv care să asigure un progres educaţional în spiritul timpului pe care-l trăim… va fi 

beneficiul societăţii de mâine.   

Trebuie recunoscut faptul că, cetăţeanul este extrem de selectiv atunci când prestează o muncă 

neplătită sau efectuează o donaţie. Organizaţiile nonprofit, în calitate de coordonator al acţiunilor filantropice, 

trebuie să fie credibile şi oneste. Pentru a convinge trebuie să argumentezi cu seriozitate, pentru a schimba 

mentalităţi trebuie să convingi… pur şi simplu se formează un cerc, centrul său fiind ideea de credinţă.  

Omul când vrea să ajute o face numai dacă are în suflet credinţa că binele care-l face îi va fi 

recunoscut de ceilalţi oameni, de Dumnezeu, de familie, de stat, de soartă, de natură, de cel ajutat. Împlinirea 

sufletească vine odată cu credinţa aceasta. Valoarea gestului caritabil este treapta urcată de sufletul omului în 

această viaţă. Nu de puţine ori ne hotărâm să dăruim ceva unui om amărât, recunoscând că suntem mai fericiţi 

decât el şi, dăruindu-i ceva îi împărţim şi lui din fericirea noastră. Speranţa este întotdeauna o încredere, o 

credinţă - speranţă pentru cel care dă, speranţă pentru cel care primeşte. Aşa se naşte un ideal, din speranţă… 

http://www.fpmr.ro/index.php?page=construim-comunitati
http://www.fpmr.ro/index.php?page=construim-comunitati
http://www.fpmr.ro/index.php?page=construim-punti-intre-generatii
http://www.fpmr.ro/index.php?page=construim-punti-intre-generatii
http://www.fpmr.ro/index.php?page=construim-viitorul-investind-in-educatie
http://www.fpmr.ro/index.php?page=construim-viitorul-investind-in-educatie
http://www.fpmr.ro/index.php?page=construim-viitorul-investind-in-educatie
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Voluntariatul privit obiectiv devine un fapt social şi atât, se încarcă cu atribute exterioare, 

constrângătoare. Voluntariatul privit în unghiul subiectiv, capătă valenţe comprehensive, astfel omul trăieşte 

valorile, caută să le înţeleagă semnificaţia, le transformă în ideal. Voluntariatul susţinut de încredere şi 

credinţă schimbă mentalităţi, capătă valoare educativă. Nu este de mirare că voluntariatul are în prezent o 

susţinere financiară la nivel european, dar şi naţional. Reuşita implementării acestui ideal într-o societate nu se 

poate realiza decât printr-o susţinere economico - financiară sigură şi continuă. Societatea este creatoare de 

idealuri şi valori, ori vremurile care le trăim sunt tot mai sărace spiritual, lumea se lasă stăpânită de lucruri, de 

materialitate. Scopul ajutorării este de îndreptare a ordinii faptelor. Juxtapunerea unor părţi sociale constituite 

din elemente educative, culturale, economice, în vederea solidarizării indivizilor şi întărirea comunităţii, 

prinde contur în acţiunea de voluntariat. 

              Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, activitatea educativă 

şcolară şi extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale tuturor 

copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. Contextele create de diversele modalităţi de 

concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice etc., oferă 

posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi 

abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii. 

 Strategia activităţii educative şcolare şi extraşcolare este proiectată pe baza unor principii printre care 

domină principiul educaţiei centrate pe valori: respect – non-discriminare, egalitate, solidaritate, toleranţă, 

adevăr, libertate, integritate, demnitate, onoare, onestitate, originalitate, dragoste, încredere. 

O societate este o ierarhie de valori şi valorile nu se pot mărgini doar la bilanţuri consumeriste, se cere 

bilanţul altruismului social, bunăvoinţa fiecăruia fiind parte anonimă şi infinitezimală din armonia socială.    

Modestia actului caritabil înnobilează fiinţa umană. Omenia, generozitatea, devotamentul sunt valori cu o 

încărcătură spirituală superioară necesare evoluţiei personalităţii individuale, confirmarea sau recunoaşterea 

acestei evoluţii este posibilă numai alături de ceilalţi oameni, în societate. Tinerii au devenit conștienți de 

importanța implicării în activități de voluntariat întrucât prin intermediul acestora se completează orizontul de 

cultură al tinerilor, se creează condiții favorabile pentru dezvoltare și creștere profesională, se asigură un 

mediu propice pentru exersarea și cultivarea diverselor înclinații, aptitudini și capacități. 

Prin intermediul voluntariatului se ating scopurile și se realizează conținuturile educației intelectuale 

(la nivel cognitiv), morale (formarea conștiinței și conduitei morale,unul dintre factorii importanți în formarea 

personalității integre a tinerilor pe baza valorilor etice), civice și patriotice (capacitatea de operare cu criterii 

valorice și percepere a valorilor autentice naționale cât și promovarea acestora). Principiile activităților de 

voluntariat le regăsim și în conținuturile noilor educații ( educația pentru schimbare și dezvoltare, educația 

ecologică, educația pentru sănătate, educația pentru timpul liber, educația pentru cooperare și pace, educația 

pentru democrație, etc) precum: pacea și dezvoltarea potențialului uman, valorificarea resurselor naturale, 

tendința spre excelență, dezvoltarea potențialului de leadership al tinerilor prin intermediul învățării prin 

experiență, dezvoltarea abilităților profesionale, livrarea calității și performanței în orice activitate care se 

desfășoară, iar prin creativitate și inovație îmbunătățirea continuă a modului în care se realizează lucrurile, 

demonstrarea unui spirit ferm și transparență în deciziile și acțiunile luate de fiecare membru al societății, 

acționarea într-un mod sustenabil pentru planetă și societate, ținând cont de necesitățile generațiilor următoare, 

crearea unui mediu dinamic, prin desfășurarea unor activități pline de entuziasm și dinamism, dreptul la 

beneficierea oportunităților de învățare din diverse stiluri de viață, din diverse medii culturale respectând 

contribuția fiecărui individ. 

Astfel, pentru dezvoltarea domeniului educațional este necesară o colaborare temeinică și de lungă 

durată între doi factori importanți ai procesului educațional: Școala și ONG-urile, întrucât aceasta va 

determina nivelul înalt al pregătirii educabilului pentru a face față cerințelor actuale ale societății în continuă 

schimbare și dezvoltare, transformarea acestuia într-un adevărat agent al schimbării, dar și facilitarea 

accesului la cunoștințe și la comunitatea în care acesta are posibilitatea să-și dezvolte abilitățile necesare 

pentru a putea aduce un impact pozitiv în societate și oferirea dreptului de a schimba lumea în care trăiește. 
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VOLUNTARIATUL ŞI INCLUZIUNEA 

 Cuțitoiu Mariana        

Liceul Tehnologic Bâlteni -Gorj                                                                                                       

       Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă 

să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin 

acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul 

rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului 

“voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 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 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. 

Nu puţine sunt discuţiile care încep sau se termină cu consolarea că „aşa e la noi în ţară” şi trebuie să 

acceptăm pur şi simplu, pentru că nu ştim cum putem schimba ceva şi, de multe ori, nu ştim că putem schimba 

şi, mai ales, nu credem că putem schimba ceva în jurul nostru. 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. Numeroase documente de politici publice 

europene scot în evidenţă valoarea de creator de capital social pe care voluntariatul o are. Capitalul social este 

reprezentat de „reţele, norme şi încredere socială care facilitează coordonarea şi cooperarea pentru atingerea 

unui beneficiu comun.” (Putnam 1995: 67) Ce înseamnă acest lucru de fapt? Înseamnă că în activitatea de 

voluntariat cunoaştem oameni diverşi, din alte categorii sociale decât cele cu care interacţionăm în mod 

curent, devenim membri ai unor grupuri sociale diferite, care nu sunt în mod necesar intersectate, devenind un 

punct de legătură într-o multitudine de reţele interconectate care ne influenţează şi pe care le influenţăm, în 

cadrul cărora dezvoltăm relaţii bazate pe încredere reciprocă şi împreună cu care devenim parte a unei acţiuni 

colective – activitatea de voluntariat – care duce la atingerea unui beneficiu comun, respectiv rezultatul 

acţiunii de voluntariat pe de o parte, şi valoarea dobândită de fiecare dintre cei implicaţi la nivel individual, pe 

de altă parte. Existenţa şi densitatea capitalului social sunt unul dintre factorii de succes în dezvoltarea 

comunităţilor, iar voluntariatul este un excelent instrument de dezvoltare a capitalului social în orice tip de 

comunitate. O a doua dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. Voluntariatul are 

extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate genera 
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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. De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac 

cunoştinţă în modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie.  

          Fără a dori să impietăm sistemul formal de învăţământ, trebuie să recunoaştem că de multe ori îi lipseşte 

latura practică, aplicată a învăţării, latură pe care mulţi tineri aleg să o experimenteze prin implicarea în 

activităţi de voluntariat.                                                                                                                                            

           Voluntariatul incluziv este definit ca oportunitățile de voluntariat disponibile tuturor persoanelor, 

indiferent de vârstă, cultură, gen, orientare sexuală, etnie, religie, statut social sau dizabilitate. Voluntariatul 

incluziv reprezintă accesibilizarea voluntariatului pentru toți. În România, activitatea de voluntariat a cunoscut 

în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, până la nivel național și internațional, în 

domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, 

această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea 

activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 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. 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), devenind astfel mai conștienți 

de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și 

înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim.  

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve.  

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Dimensiuni şi valori ale voluntariatului la preşcolari 

 Țone Sonia Alina 

Grădinița cu Program Prelungit "Perluțele mării", Constanța 

 

Cei care se implică în activităţi de voluntariat fac acest lucru cu conştiinţa clară că există o anumită 

valoare pe care această activitate o are pentru ei, ca persoane, în absenţa clară a oricărui câştig financiar. Cei 

care sprijină implicarea în activităţi de voluntariat fac acest lucru cu conştiinţa clară a valorii pe care 

voluntariatul o aduce serviciilor lor, comunităţilor sau beneficiarilor cu care voluntarii interacţionează.  

Valoarea voluntariatului este identificabilă pe două dimensiuni majore: dezvoltarea individuală a 

persoanelor implicate în activități de voluntariat și dezvoltarea comunităților și societății în ansamblu. 

Contribuția voluntariatului la dezvoltarea individuală este reflectată în dobândirea de cunoștințe, competențe 

și abilități transferabile pe piața muncii, în potențialul voluntariatului ca oportunitate de învățare pe tot 

parcursul vieții, în cultivarea abilităților sociale de tipul încrederii, toleranței, stimei de sine, respectului pentru 

diversitate. Contribuția voluntariatului la dezvoltarea comunităților este reflectată în soluționarea unor 

probleme locale prin complementarea aportului financiar cu munca voluntarilor, facilitarea coeziunii sociale 

prin aducerea oamenilor împreună pentru un scop comun, facilitarea integrării sociale și combaterea riscului 

de excludere socială a unor categorii sociale vulnerabile. Contribuția voluntariatului la dezvoltarea societății 

în ansamblu este reflectată în cultivarea încrederii interpersonale și creșterea nivelului capitalului social, 

punerea în practică a valorilor europene de solidaritate, toleranță și coeziune socială, fiind o formă de 

îmbătrânire activă și de cetățenie activă. De asemenea, contribuția voluntariatului la dezvoltarea societală 

poate fi cuantificată și în termeni financiari, atingând valori între 0,5% si 5% din PIB-ul diferitelor state 

europene. 

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.  

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.   
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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. 

Numeroase documente de politici publice europene scot în evidenţă valoarea de creator de capital 

social pe care voluntariatul o are. Capitalul social este reprezentat de „reţele, norme şi încredere socială care 

facilitează coordonarea şi cooperarea pentru atingerea unui beneficiu comun.” (Putnam, 1995, pag. 67). Acest 

lucru înseamnă că în activitatea de voluntariat cunoaştem oameni diverşi, din alte categorii sociale decât cele 

cu care interacţionăm în mod curent, devenim membri ai unor grupuri sociale diferite, care nu sunt în mod 

necesar intersectate, devenind un punct de legătură într-o multitudine de reţele interconectate care ne 

influenţează şi pe care le influenţăm, în cadrul cărora dezvoltăm relaţii bazate pe încredere reciprocă şi 

împreună cu care devenim parte a unei acţiuni colective – activitatea de voluntariat – care duce la atingerea 

unui beneficiu comun, respectiv rezultatul acţiunii de voluntariat pe de o parte, şi valoarea dobândită de 

fiecare dintre cei implicaţi la nivel individual, pe de altă parte. Existenţa şi densitatea capitalului social sunt 

unul dintre factorii de succes în dezvoltarea comunităţilor, iar voluntariatul este un excelent instrument de 

dezvoltare a capitalului social în orice tip de comunitate. 

Una dintre dimensiunile importante a valorii voluntariatului este cea educativă. 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.  

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. A trezi şi a 

dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile de seamă ale 

educatorilor, pe care le vom forma participând direct la activităţile de voluntariat. 

Nu numai în prag de sărbătoare, lumina şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele celor de lângă noi. Ar 

trebui să desfăşurăm mai des activităţi de voluntariat pentru că ele constituie o experienţă bogată de învăţare, 
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facilitează dezvoltarea de capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea la copii a sentimentului 

de solidaritate. Acestea sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate în întregul ei şi 

reprezintă un mod de a aborda nevoile şi provocările umane. În calitate de cadru didactic, este recomandabil 

să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le facă bine din punct de vedere sufleteşte și de pe urma 

cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre de copii sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate şi 

evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi ocaziile potrivite pentru a-i implica pe copii şi a-i 

obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari. Cu cât observă şi este 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 

va tinde mai mult să introducă voluntariatul în viaţa lui de adolescent. 

Organizaţiile nonguvernamentale, (ONG-urile) oferă tinerilor din toată ţara frumoasa oportunitatea de 

a se implica în cele  patru tipuri de activităţi caracteristice voluntariatului: voluntariat ecologic, social, 

cultural și civic. ONG-urile demarează astfel de activităţi cu scopul de a îi ajuta pe cei tineri să îşi identifice 

sau să îşi cultive tot felul de abilităţi, priceperi sau orientări ce ar putea mai apoi deveni utile în decursul vieţii. 

La vârsta preșcolară copiii pot fi implicați atât în voluntariat de tip ecologic, cât și în voluntariat de tip 

social. 

Referindu-ne la voluntariatul ecologic, am putea spune că un voluntar pentru mediu este persoana care 

alege să își ofere timpul, cunoștințele, talentele, abilitățile energia în beneficiul naturii, fără a primi nimic în 

schimb și fără a fi constrâns. Așadar, voluntarii pentru ecologie sunt aceia care iubesc și respectă 

necondiționat natura, o protejează și se asigură ca și alții învață să facă acest lucru. Poate fi voluntar oricine 

are suflet „verde și curat”, fără nici o restricție anume, poate desfășura activități de voluntariat ecologic. De la 

mic la mare oricine are dreptul să își aducă contribuția la identificarea și soluționarea problemelor  din 

comunitatea în care trăiește. 

Aproape la fiecare pas ne lovim de neglijența noastră, fie o hârtie aruncată, fie un pahar de plastic sau 

un rest de la alimentele consumate, o floare ruptă dintr-un spațiu verde sau o creangă care așteaptă primăvara 

să înmugurească, o tobă de eșapament zgomotoasă și care „pufăie” fum ca un furnal, și exemplele pot 

continua. Prin urmare, ca voluntar pentru mediu, e important, să ne spunem punctul de vedere și să-l facem 

auzit în comunitatea în care trăim. Aceasta aduce un plus de calitate vieții noastre și a celor din jurul nostru. 

Educarea copiilor în spirit ecologic în vederea însușirii unei concepții ecologice unitare a devenit tot 

mai necesară în prezent datorită creșterii influenței omului asupra naturii, prin progresul vertiginos al tehnicii 

în toate domeniile. 

Grădinița ca instituție de cultură, ca mediu educațional, are un rol important în promovarea 

voluntariatului ecologic, în implementarea acestui concept. Prin diseminarea activităților ecologice 

desfășurate, comunitatea locală devine receptivă la problemele de mediu înțelegând necesitatea adoptării unui 

comportament ecologic. Astfel, sensibilizarea factorilor educaționali, a opiniei publice cu privire la importanța 

realizării voluntariatului ecologic încă de timpuriu, determină o gândire constructivă, că de noi toți depinde 

calitatea vieții de azi, dar și de mâine. Omul este o parte a comunității, deci grădinița poate fi considerată 

responsabilă în formarea omului capabil să protejeze mediul, protejându-se astfel pe sine. A desfășura 
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activități ecologice eficiente nu este posibil decât dacă acestea sunt desfășurate în parteneriat și activitățile 

desfășurate de preșcolari depășesc granițele grădiniței. 

Scopul voluntariatului de tip ecologic este acela de creare a unei atitudini pozitive faţă de mediul – 

natural sau modificat antropic- înconjurător. Obiectivele  voluntariaului de tip ecologic sunt: formarea unui 

sistem de cunoştinţe, dezvoltarea capacităţilor perceptive, a simţului estetic; cunoaşterea fiinţelor şi 

fenomenelor din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;  favorizarea însuşirii unor cunoştinţe din 

domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ - antrenarea copiilor în îndeplinirea 

acestora; creşterea capacităţii de a ocroti, respecta şi proteja natura; cultivarea dragostei pentru Terra, a tuturor 

elementelor care intră în componenţa acesteia: ape, plante, animale, etc.; conştientizarea necesităţii de a 

economisi apa, energia electrică, lemnul, etc. (toate resursele naturale); educarea copiilor în sensul păstrării 

sănătăţii mediului în care trăiesc; antrenarea lor în activităţi prin care să contribuie la îngrijirea unor arbori, a 

unor spaţii verzi; formarea unui comportament etic, civic, şi a unor deprinderi de conservare a naturii; 

cultivarea unor atitudini de cercetare, explorare, investigare a mediului; cunoaşterea plantelor şi animalelor 

ocrotite de lege; explorarea unor modalităţi de depoluare a mediului, de recoltare a plantelor medicinale, a 

unor fructe benefice sănătăţii; contribuţia copiilor la reciclarea materialelor refolosibile; însuşirea unor norme 

de comportare specifică asigurării echilibrului dintre sănătatea individului, a societăţii şi mediului; formarea 

unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele specifice de păstrare a igienei mediului; 

cunoaşterea posibilităţilor de ocrotire şi conservare a naturii. 

Voluntariatul de tip ecologic se poate realiza prin orice tip de activitate: şcolară, extraşcolară, 

activităţi ştiinţifice, literare, artistice, plastice, sportive. Formele de realizare sunt diversificate: observaţii, 

experimente, povestiri ştiinţifice, desene, activităţi practice, plimbări, drumeţii, excursii, vizionări de 

diapozitive, jocuri de mişcare, distractive, orientări turistice, labirinturi ecologice, colecţii, expoziţii, 

spectacole, vizionări de emisiuni TV, expediţii, tabere, scenete ecologice, concursuri. Tematici care pot fi 

parcurse: " Să ocrotim natura", "Poluarea în diferite anotimpuri", " De ce?", "Ştiaţi că ?", "Ce se întâmplă 

iarna cu plantele?", "Ce ştim despre pădure?” "Natura se trezeşte la viaţă", "Vreau să ştiu", "Locuitorii apelor 

în pericol"," Un delfin ne povesteşte, "Şoaptele pădurii", "Priveşte-mă, înţelege-mă, apără-mă",  "Copac tânăr, 

copac bătrân", "Albinele, florile şi omul", "Ce ne învaţă natura?" ,"Când se întâmplă?", "Să facem un insectar, 

un ierbar ", "Mic dicţionar ecologic", "Reclame ecologice", "Apa izvoarelor", "Cum să fie pedepsiţi cei care 

distrug natura?", "Ce e bine, ce e rău"," Curiozităţi din viata plantelor şi animalelor", "S.O.S. natura...", 

"Poluarea", "Culorile şi sănătatea", "Natura, izvor de sănătate", "Natura la ea acasă", "Aspectul cartierului 

meu, satului meu", "Curiozităţi ecologice", "Pământul planeta vie", "De ce aerisim camera?", "Măşti 

ecologice", "Focul şi paza contra incendiilor"  

"Detectivii curăţeniei". 

Voluntariatul de tip social serveşte familiile şi copiii aflaţi în dificultate, oferă îngrijire socio-

medicală, întrajutorare pentru persoanele bătrâne, pentru cele fără adăpost şi pentru persoanele cu anumite 

dizabilităţi. Tematici care pot fi parcurse: Voluntariatul – dovadă de responsabilitate”, ,,Sunt mic,dar am o 

inimă mare”, ,,De la inimă la inimă”, .”Din suflet pentru suflet” ,”O lecţie de viaţă”, ,,Micii voluntari ai 
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binelui”, ,,Bucurii pentru copii”, ,,Nouă ne pasă”, ,,O lume a prieteniei”, ,,Copil ca tine sunt şi eu!”, ,,Învăţăm 

să fim mai buni”, ,,Împreună pentru copii noştrii”, ,,Schimb de jucării în scop umanitar” , Să fii şi tu un Moş 

Crăciun!”, “Voluntariatul prin ochii copiilor” etc. cu exemple de bune practici de voluntariat cum ar fi 

donarea de fructe şi legume. Prin aceste activități, copiii vor învăţa să fie generoşi cu cei din jur, vor învăţa cât 

de important este să dăruieşti din tot sufletul, dar şi cât de mult contează apropierea de persoanele cu 

dizabilităţi. Micuţii vor învăţa totodată importanţa voluntariatului. 

A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile de 

seamă ale educatorilor, pe care le vom forma participând direct la activităţile de voluntariat. Cu cât începe mai 

repede să facă astfel de activităţi de voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de 

lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc pentru viaţa de adult. Prin aceste activități, copiii vor înțelege că 

valorea unui om rezidă în ceea ce este capabil să dea și nu în ceea ce este el capabil să primească. Cu 

siguranță, voluntariatul este singura modalitate prin care putem readuce o rază de speranță în sufletele celor 

pentru care soarta, din păcate, nu a rezervat prea multe bucurii. De asemenea, prin voluntariat nu numai că 

sădim un zâmbet pe chipul celor care prea rar zâmbesc, dar învățăm totodată să fim responsabili, receptivi la 

problemele celorlalți. În spatele voluntariatului, se ascund prieteni, emoții, respectul de sine și, implicit, 

respectul celor din jurul tău față de tine, reușita. 
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Voluntariatul - Parteneriat public-privat  

                                                                                                     Bendorfean Ioana Bianca 

                                                                                                  Colegiul Național ”Decebal” - Deva 

Introducere 

Termenul “voluntariat” (provenit din fr. volontariat) semnifică stricto sensu acea acțiune realizată de 

unul sau mai mulți indivizi, având ca scop esențial ajutorul oferit altor persoane, de bună voie și fără a fi 

obligat/ți sau plătit/ți să o realizeze. Totodată, noțiunea de voluntariat este codificată în legislația națională, 

potrivit Art. 3. Lit. a) din legea 78/2014, ce stipulează că “voluntariatul reprezintă participarea voluntarului 

persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate 

de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup.”19. 

Contractul de voluntariat este o convenţie cu titlu gratuit, încheiată între o persoană fizică, denumită 

voluntar, şi o persoană juridică, denumită beneficiarul voluntariatului, în temeiul căreia prima se obligă faţă de 

a doua să presteze o activitate de interes public fără a obţine o contraprestaţie materială. 

Voluntari pot fi toate persoanele care doresc să desfăşoare o activitate în interesul comunităţii 

indiferent de rasă, culoare, etnie, vârstă, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, 

deficienţe fizice/psihice, stare civilă, situaţie economică, sau orice alt asemenea criteriu20. 

Un program de voluntariat este o activitate care urmăreşte: 

• să intensifice serviciile pe care organizaţia le oferă voluntarilor şi beneficiarilor; 

• să crescă numărul beneficiarilor serviciilor organizaţiei; 

• să intensifice legăturile cu comunităţile locale; 

• să ofere membrilor comunităţii locale oportunitatea de a fi implicaţi activ în organizaţie; 

• să responsabilizeze voluntarii şi să le ofere acestora abilităţile şi cunoştinţele necesare unor alegeri mai 

eficiente şi mai avizate în ceea ce priveşte activităţile de voluntariat; 

• să permită voluntarilor să-şi satisfacă propriile nevoi; 

• să creeze şi să sprijine interesul pentru voluntariat. 

 

Obiectivele unui program de voluntariat sunt: 

➢ să implice voluntari care posedă atitudinea, interesele, aptitudinile culturale şi de comunicare necesare 

diferitelor activităţi; 

➢ să desfăşoare un proces de selecţie în vederea înscrierii; 

➢ ca viitorii voluntari să facă alegeri realiste, bazate pe o evaluare atentă a rolurilor specifice şi a cerinţelor 

legate de activităţile respective; 

➢ să furnizeze instruirea necesară îndeplinirii în bune condiţii a activităţilor propuse; 

➢ să ofere sprijin profesional în mod constant şi echitabil voluntarilor; 

➢ să existe un membru al organizaţiei responsabil cu supravegherea muncii voluntarilor; 

➢ să furnizeze informaţii persoanelor interesate de acţiunile de voluntariat etc. 

Voluntarii au anumite drepturi şi anumite responsabilităţi în contextul activităţilor de voluntariat pe 

care le desfăşoară. Relaţia dintre voluntari şi organizaţii este una de reciprocitate, în cadrul căreia voluntarii 

oferă energie, timp şi implicare şi primesc informaţii, deprinderi şi experienţă. Toată lumea are dreptul să se 

implice în activităţi de voluntariat şi are dreptul să aştepte un tratament egal atât din partea organizaţiei pentru 

care lucrează, cât şi din partea clienţilor cu care lucrează21. 
 

1. Voluntariatul prin educație  

 
19 Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România 
20 Ibidem 
21 Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat; Drepturile și responsabilitățile voluntarilor; ProVobis, 2003 
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Una dintre acestea, afirmată sub forma unei căi eficiente de a schimba o mentalitate, este aceea de a 

educa tineretul în direcția integrării noțiunii de voluntariat în viața lor citadină. Pentru a atinge acest scop, 

voluntariatul trebuie să fie promovat prin educație la toate nivelele, ca o valoare societală primară, asimilată și 

pregătită în mentalul individului încă de la o vârstă fragedă, pentru a putea fi capabil și devotat oricărei cauze 

de voluntariat la care vrea să se ralieze începând cu vârsta de 15 ani (vârsta minimă pentru a încheia un 

contract de voluntariat, conform Legii 78/2014).  

De asemenea, în paralel, trebuie create oportunități de voluntariat încă din primele stadii ale ciclului 

educațional, astfel încât acesta să fie perceput ca o contribuție normală la viața comunității. O listă succintă de 

exemple de astfel de inițiative:   

❖ În 2017 s-a desfășurat proiectul “Voluntariatul te face OM Mare” inițiat de Federația• VOLUM. Acest 

proiect s-a născut din dorința de a face o schimbare în rândul tinerilor din România, de a forma oameni 

care prin voluntariat și implicare civică să contribuie la o societate dreaptă, bazată pe valori, solidaritate22.   

❖ În perioada 2018-2020, Asociația Nevo Parudimos a implementat, împreună cu 8• parteneri internationali, 

proiectul de voluntariat european „Voluntariat și educație pentru implicare civică”, finanțat de către 

Comisia Europeană. În cadrul proiectului sau derulat activități de prevenire a abandonului școlar în școlile 

din Reșița, au fost promovate voluntariatul și implicarea civică printre tinerii orașului, și au fost susținute 

comunitățile dezavantajate prin evenimente și activități menite să le facă cunoscută situația și să-i ajute23.   

❖ „Voluntariat – resursă pentru comunitate 2019” a fost un proiect al Asociației STEA de• implicare a 

tinerilor sătmăreni în activități caritabile. Scopul a fost folosirea resurselor umane disponibile pentru a 

îmbunătăți situațiea comunității, dar și de educare a tinerilor prin exemplu și implicare24.  

 

2. Implicarea persoanelor de vârsta a treia în activități comunitare  

Cunoscând realitățile demografice ale unei populații îmbătrânite ce riscă un trai solitar, mai ales în 

mediul rural, direcția de acțiune ce are un caracter incluziv prin cooptarea în activități de voluntariat a tuturor 

categoriilor de vârstă constituie un bun punct de plecare pentru dezamorsarea așa-zisului “conflict între 

generații.” Pensionarii reprezintă o resursă umană valoroasă ce poate fi valorificată prin crearea și diseminarea 

mecanismelor care să le permită implicarea în activitățile de voluntariat. În acest sens, experiența lor de viață 

este o sursă de înțelepciune ce se poate revărsa fructous asupra tineretului și nu numai.  

De asemenea, ei beneficiază de mai mult timp liber decât persoanele care sunt active pe piața muncii. 

Acest timp poate fi utilizat în scopuri comunitare, în activități de pe urma cărora poate beneficia atât 

societatea, dar și respectivii activanți. Aceștia pot căpăta un sentiment de împlinire, de scop, de utilitate - 

sentimente a căror absență pot scădea calitatea vieții celor ieșiți la pensie. De asemenea, angrenarea în 

activități comune crează rețele sociale, atenuând astfel o problemă pregnantă și larg-răspândită în societatea 

românească a celor care și-au încetat activitatea profesională25.  

Un exemplu de o astfel de inițiativă de implicare activă a bătrânilor în activități de voluntariat sunt 

programele sociale ale Fundației Regale Principesa Margareta a României. Aceste programe oferă servicii și 

protecție socială, dar sunt concepute în așa manieră încât să maximizeze coeziunea dintre tineri și vârstnici 

aparținând mai multor generații, încurajând sprijinul reciproc și interacțiunea intergenerațională. 

 

3. Activitățile de voluntariat coordonate de comunitățile religioase  

 
22 https://hartavoluntariatului.ro/proiect/scoala-de-voluntariat  
23 https://nevoparudimos.ro/proiecte/voluntariat-si-educatie-pentru-implicare-civica/  
24 https://www.satmareanul.net/2019/07/24/voluntariat-resursa-pentru-comunitate-2019-un-proiect-al-asociatieistea-
de-implicare-a-tinerilor-satmareni-in-activitati-caritabile/  
25 Raportul Analiza aspectelor sociale ale vârstnicilor din România, Fundația Regală Principesa Regală a României 

disponibil la: https://www.frmr.ro/wp-content/uploads/2016/11/raport-final-mic.pdf  

https://hartavoluntariatului.ro/proiect/scoala-de-voluntariat
https://nevoparudimos.ro/proiecte/voluntariat-si-educatie-pentru-implicare-civica/
https://www.satmareanul.net/2019/07/24/voluntariat-resursa-pentru-comunitate-2019-un-proiect-al-asociatieistea-de-implicare-a-tinerilor-satmareni-in-activitati-caritabile/
https://www.satmareanul.net/2019/07/24/voluntariat-resursa-pentru-comunitate-2019-un-proiect-al-asociatieistea-de-implicare-a-tinerilor-satmareni-in-activitati-caritabile/
https://www.frmr.ro/wp-content/uploads/2016/11/raport-final-mic.pdf
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Conform unui studiu din Decembrie 2018, România este cea mai religioasă țară din Europa26 . Astfel, 

comunitățile religioase reprezintă și au reprezentat un deosebit de important factor în organizarea și 

desfășurarea de activități în beneficiul coumunităților. Entitățile religioase se bazează atât pe activitatea de 

voluntariat a laicilor implicați în biserică, cât și pe activanți recrutați prin diverse căi – prin promovare în 

entitățile religioase propriu-zise, în asociațiile obștești, fundațiile și institutele de învățământ înființate de către 

acestea, precum și în structurile media denominaționale (edituri, televiziuni, radio, publicații religioase etc.). 

Ariile de activare a instituției bisericiști sunt extinse și variate. Câteva exemple ar fi: organizarea de 

evenimente și campanii; ajutarea săracilor prin activități de caritate; cultivarea filantropiei (dragostei de om); 

instruiri și formări; activități comunitare; educație pentru sănătate; îngrijirea copiilor și bătrânilor; distribuirea 

de literatură; construirea de case; intervenții în situații de urgență (dezăpezire etc.); protejarea mediului; 

reintegrarea socială a condamnaților, narcomanilor etc.; consiliere și informare; activități de logistică 

(distribuirea de pachete alimentare, haine etc.); programe cu scop educativ și religios etc. 

 

4. Voluntariatul corporatist  

Voluntariatul Sprijinit de Angajator (VSA) reprezintă orice efort al unei entitati juridice (organizatie, 

companie, institutie) de a își încuraja angajații și/sau foștii angajați (acum pensionari) să se implice în 

activități de voluntariat în comunitate și de a-i sprijini în eforturile lor de implicare în solutionarea 

problemelor comunității. Termenul provine din limba engleză, fiind regăsit sub urmatoarele forme: Employer 

supported volunteerism, Corporate Volunteerism, Workplace Volunteerism si Employee volunteerism27.  

O astfel de inițiativă are și numeroase avantaje pentru companie – își mărește vizibilitatea în 

organizație, câștigă încredere în rândul populației, își mărește nivelul de atașament al angajaților față de 

companie, dar reușește prin astfel de inițiative să motiveze viitori posibili angajați să devină membri ai 

companiei28. Beneficiile se extind și în afara sferei corporației, ele ramificându-se la nivel individual – creând 

scop, împlinire și coeziune între membrii voluntari - dar și la nivel comunitar, având în vedere că activitățile 

în sine de voluntariat sunt țintite către rezolvarea sau alivierea anumitor probleme sociale. De asemenea, 

proiectele de voluntariat corporatist beneficiază de cele mai multe de ori de bugete generoase, obiectiv care 

poate fi mai greu de atins în cazul proiectelor organizațiilor și fundațiilor.  

Exemple din ultimii ani de astfel de inițiative sunt numeroase în România și în restul lumii. O foarte 

scurtă listă de modele de pe teritoriul țării noastre este:   

❖ Între 2010 și 2014, Compania MOL România a colaborat cu varii fundații care activează în mai multe 

zone geografice ale țării. Astfel, sute de angajaţi ai companiei au făcut muncă voluntară renovând 

cămine aparținând diverselor fundații care au în grijă copii ce provin din familii aflate în situații 

dificile, construind locuri de joacă, asamblând diverse jucării sau unelte de învățare29.   

❖ În septembrie 2019, Pro Vobis - Centrul National de Resurse pentru Voluntariat a colaborat cu 

Electronic Arts Romania, pentru organizarea unui proiect amplu de voluntariat corporatist, curpinzând 

patru acțiuni simultane de voluntariat într-o singură zi. 154 de angajați șI colaboratori ai Electronic 

Arts București au recondiționat 11 dormitoare și au amenajat grădina exterioară de la Complexul de 

Servicii Sociale Pinocchio sector 1, au adunat peste 70 de saci de deșeuri și crengi și au toaletat una 

din intrările Parcului Văcărești și digul împrejmuitor, au vopsit și amenajat 11 padocuri și intrarea de 

la adăpostul pentru câini Red Panda și au asamblat 157 de truse de igienă pentru copiii din 3 locații 

 
26 Evans, J & Baronavsky, C. (05 Dec. 2018) How do European countries differ in religious commitment? Use our 

interactive map to find out. Pew Research Center, disponibil la 

https://www.pewresearch.org/facttank/2018/12/05/how-do-european-countries-differ-in-
religiouscommitment/?fbclid=IwAR0wYwPt5hkkXXr7jy0cHgyok3rjUWWeFaXhEBTwcgLeJciyD27rlvTzwXI  
27 https://www.win-win.ro/ce-este-vsa/  
28 Fundația Bethany; Voluntariatul Corporatist – primul pas către responabilitatea socială. (26 Februarie 2019) 

disponibil la http://bethany.ro/iasi/voluntariat-corporatist/  
29 https://molromania.ro/ro/despre-mol/responsabilitate-sociala/voluntariat-corporativ/  

https://www.pewresearch.org/facttank/2018/12/05/how-do-european-countries-differ-in-religiouscommitment/?fbclid=IwAR0wYwPt5hkkXXr7jy0cHgyok3rjUWWeFaXhEBTwcgLeJciyD27rlvTzwXI
https://www.pewresearch.org/facttank/2018/12/05/how-do-european-countries-differ-in-religiouscommitment/?fbclid=IwAR0wYwPt5hkkXXr7jy0cHgyok3rjUWWeFaXhEBTwcgLeJciyD27rlvTzwXI
https://www.win-win.ro/ce-este-vsa/
http://bethany.ro/iasi/voluntariat-corporatist/
https://molromania.ro/ro/despre-mol/responsabilitate-sociala/voluntariat-corporativ/
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ale organizației SOS Satele Copiilor, creând de asemenea felicitări personalizate și pietre pictate cu 

mesaje inspiraționale30.   

❖ Fundația Noi Orizonturi împreună cu partenerul Lidl România au lansat pe 3 martie• 2020 proiectul 

„Voluntariat pentru Educație” prin care și-au propus să aducă împreună școlile din România și 

voluntari cu expertiză și pasiune, cu scopul de a crea contexte relevante de învățare pentru tineri. 

Scopul proiectului este de a îi ajuta pe tineri să se pregătească de viața reală din comunitate, de a-i 

ajuta pe aceștia să devină membri utili ai societății, punându-i în legătură cu oameni (voluntari) care 

au capacitatea să inspire și să devină modele pentru ei31. 

 

Concluzii 

Crearea unei culturi a voluntariatului implică mai mulți factori – sociali, culturali, economici. Una din 

priorități este o schimbare de mentalitate la nivel național. O alta este responsabilizarea și creșterea nivelului 

de implicare a persoanelor. O a treia este susținerea activității de voluntariat de către autoritățile publice. 

Statul poate face asta creând un cadru legal ce oferă protecție, beneficii și recunoaștere voluntarului; prin 

crearea și diseminarea unor mecanisme clare și diverse de finanțare; prin includerea activităților de voluntariat 

în strategiile de dezvoltare locală, folosind și recunoscând resurselor umane, intelectuale și energetice oferite 

de organizațiile care acționează prin voluntari ca servicii complementare celor oferite de stat comunităților și 

societății. 

Voluntariatul trebuie privit ca o resursă publică indispensabilă acțiunii statului, ce poate oferi soluții 

rapide și eficiente pentru nevoile comunității. De cele mai multe ori, voluntarii pot veni în sprijinul 

autorităților publice, de la nivel național ori local, prin desfășurarea unor activități în folosul societății și al 

cetățenilor, în domenii diverse. Astfel, organizațiile ce operează cu voluntari sunt un actor relevant ce posedă 

legitimitatea de a fi consultat de către autorități cu privire la trasarea obiectivelor de pe agenda publică, 

sporind caracterul democratic al raportului dintre stat și societatea civilă. 
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Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie 

iniţiativă, care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a 

primi o compensaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este 

implicată. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

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”. 

 Ținând cont de cele menționate, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și 

diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean 

activ. 

 Voluntariatul este, prin definiție, o activitate derulată benevol de către individ, fără să aștepte în mod 

direct și implicit o recompensă financiară sau în bunuri. Credem că tânărul trebuie obișnuit cu acest tip de 

activități încă din adolescență, o perioadă altfel dominată de egoism și egocentrism, pentru a îi insufla câteva 

din valorile și obiceiurile ce îl vor ajuta enorm în viitor: Aceste abilităţi sunt: lucrul în echipă, altruismul, 

atașamentul față de cauze și oameni, alternative la recompensele materiale, prietenia. 

Voluntariatul (mai ales în formele lui avansate – ONG-uri dedicate dezvoltării personale) oferă atât 

cadrul în care tânărul să se simtă stimulat să evolueze împreună cu colegii lui de organizație, cât și un proces 

conștient de dezvoltare personală, creat și implementat prin programe de pregătire și formare a tinerilor. Cu 

cât un tânăr petrece mai mult timp într-o organizație de voluntariat, cu atât are mai mari șanse să își 

cristalizeze valori sănătoase, construite pe un schelet susținut de mare parte din membri grupului. Această 

influenţă creşte  impactul pozitiv asupra individului. 

   Programele de voluntariat s-au dezvoltat în ultimile decenii atât ca formă de educație nonformală, 

cât și informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că voluntariatul este un 

factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi 

formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale.Conform Asocieției VOLUM se pot 

identifica mai multe tipuri de voluntariat din perspectiva modului în care este realizat:  

 (a)voluntariat direct/ spontan – activități realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor 

persoane, 

 (b) voluntariatul organizațional– activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană în cadrul 

unei organizații. Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizații cu scop lucrativ sau în 

cadrul unei organizații fară scop lucrativ sau în cadrul unei organizații de drept public (instituție) sau de drept 

privat (ONG, sindicat)  

(c) formal- pe baza unui contract de voluntariat sau informal/ fără o relație contractuală explictă între 

voluntar și organizația gazdă. 

     Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și 

consolida menirea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și 

orizonturile. Astfel, în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii 

precum: 
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• Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi un prilej de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente, oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează 

să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. 

Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile 

următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională 

cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

• Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza 

activităților de voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă 

se gândesc la o schimbare în ceea ce privește planul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate 

perfectă de a explora noi domenii. Totodată, în domeniul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai 

comunității, persoane care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

• Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin aducerea unui aport 

de valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană deschisă sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, 

abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

• Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu 

situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitate, 

religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune colaborare cu mentalități și personalități 

diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța 

multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

• Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. 

Calitățile de conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a 

unor obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 

voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inspira pe ceilalți, 

gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin 

intermediul voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea 

comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

 Graţie implicarii în diverse proiecte şi activităţi împreuna cu alţi voluntari, individul se  confruntă cu 

situaţii şi probleme care te vor ajuta sa dobândeşti noi abilităţi. În plus,învăţă cum să reacţioneze când este pus 

in fata unor întâmplări mai putin obisnuite. 

 În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de volunta 

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. 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), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

 Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

A fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și 

de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. A fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste 

calități sunt de neprețuit. 
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Educație pentru voluntariat 

Diaconu Georgiana Cosmina,  

Școala Gimnazială Slobozia Bradului, Gr. cu P.n. Slobozia Bradului 

 

Știți sau ați auzit că în majoritatea statelor europene civilizate, voluntariatul este un domeniu de 

activitate foarte cunoscut și este practicat la scară largă de oameni diferiți. Acest tip de activitate este practicat 

din diferite motive: să vină în ajutorul semenilor, să experimenteze diverse teorii în anumite domenii, pentru a 

cunoaște oameni și pentru a se distra etc. .  

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului „voluntar”, am încercat să aflu care este etimologia 

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 a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Deși mulți oameni 

definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă neplătita a unor oameni, voluntariatul 

este ceva mult mai profund. Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv 

lumea în mijlocul căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, 

fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce 

privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci 

când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite 

anterior de noi.  

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii 

noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și 

cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și 

sprijinită în școală. 

Voluntariatul este o activitate ce s-a născut din dragostea față de aproapele și pentru cei din jurul 

nostru, dintr-un spirit civic bine întemeiat. Un domeniu important, unde voluntariatul poate schimba și forma 

vieți, este domeniul educației, unde se vizează formarea și dezvoltarea personalității copiilor.  

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel 

local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

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. 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), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada copilăriei, 

adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de posibilitățile, 

disponibilitatea fiecăruia și voință. Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o 
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oferim copiilor. Este oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat 

vârstei lor. Să nu uităm că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a 

fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Un exemplu pe care 

vi-l pot prezenta este că la nivelul grădiniței, unde eu îmi desfășor activitatea, s-au desfășurat astfel de 

activități, tip voluntariat, unde cadrele didactice veneau pe timpul verii și desfășurau activități cu cei mici, 

unde s-au observat următoarele: pe cei mici i-a ajutat să vadă viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul 

și conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare poate începe cu ei. Un aspect important al creării 

de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea copiilor cu privire la nevoile 

colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Prin intermediul unor 

dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, cei mici ajung să cunoască viaţa grea a altor copii care nu au 

posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. 

Această activitate de tip voluntariat, desfășurată cu cei mici, oferă șansa de a spori motivația învățării, 

de a implica copiii activ în propriul drum al devenirii, de a schimba statutul personal în comunitatea de 

proveniență a copilului, ajută la descoperirea capacităților, a competențelor proprii. Activitățile de voluntariat 

care s-au realizat în cadrul școlii noastre i-au vizat pe elevii din zonă defavorizată, copii de etnie rromă, pe cei 

aflați în pragul abandonului școlar și pe copiii proveniți din familii defavorizate, în scopul ameliorării 

diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni sau foarte buni la învățătură.  

Activitățile desfășurate au roluri diferite și se schimbă fiind extrem de interesante la nivelul 

dezvoltării psihice a elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru 

comunitatea sa, fapt pe care îl vede prin realizările sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum 

simpozioane, serbări, concursuri de creație, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de 

interculturalitate, toleranță, respect reciproc şi respect faţă de cei defavorizați. Activităţile în grup au şi rolul 

de coeziune a clasei, de a îmbunătăți relațiile de comunicare și interrelaționare între copii, respectiv, copii și 

adulți. Acestea se realizează și în vederea apropierii procesului instructiv-educativ de ,,școală de după școalăˮ, 

înzestrării elevilor cu acele capacități și atitudini care să mărească raportarea creativă la mediul școlar și la 

cerințele sociale. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, 

copiii învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în 

care trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât 

prin memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel, învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din 

ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În calitate 

de cadru didactic, am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei 

din jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare 

mulțumire schimbarea radicală care s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al 

propriei vieți; cei din jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să 

își facă prieteni și să aibă rezultate mult mai bune la învățătură. 

Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște 

satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori un simplu „mulțumesc” face mai mult decât orice altă 

posibilă răsplată. Pentru încurajarea tinerilor către activitățile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul 

conștientizării necesității efectuării acestui tip de activități și desigur și prezentarea unor modalități concrete 

de realizare a acestor activități, individual dar și în grupuri organizate. Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se 

implice în activități de protecție a mediului, pot efectua activităi propriu zise sau de consiliere a altor oameni 

în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete sănătoase, mentorat. 

  De asemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul 

social. Este necesară activarea sentimentului de empatie față de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a 

copiilor încă din grădiniță să se implice în activități destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. Un alt 
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beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un confort psihic 

oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului. Totodată , în urma 

activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar pentru asigurarea unei 

bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății. 

 În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt 

implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un impact major 

asupra evoluției societății. Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă 

de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să 

desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea 

unei lumi mai bune. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve.  

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să 

ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: 

„dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar 

să pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Copiii 

învață să trăiască în relație de ajutorare față de persoanele defavorizate, să-și dezvolte stări afective pozitive, 

să cunoască aspecte ale vieții unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru 

formal la activități de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenență. Mai mult decât atât, 

tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de 

copiii defavorizați la activități ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Voluntariatul este o acţiune voluntarǎ, o acţiune care este fǎcutǎ din proprie voinţǎ cu scopul de a-i 

ajuta pe cei care au nevoie. Aceastǎ activitate nu este remuneratǎ, nici nu urmǎreşte un câştig financiar şi de 

obicei se desfǎşoarǎ în cadrul unei organizaţii non-profit cu scopul de a aduce beneficii comunitǎţii. 

Voluntariatul este bazat pe Legea 78, intratǎ în vigoare din 26 iulie 2014. Existǎ numeroase 

organizaţii neguvernamentale (ONG-urile), atât locale cât şi internaţionale. Iar în unitǎţile de învǎţǎmânt 

voluntariatul este promovat de SNAC România. De asemenea existǎ mai multe tipuri de voluntariat în funcţie 

de modul în care este realizat : voluntariat direct (spontan) care presupune realizarea directǎ a unor activitǎţi 

de cǎtre o persoanǎ pentru a ajuta alte persoane, voluntariatul organizaţional care presupune activitǎţi 

benevole de cǎtre persoane îi cadrul organizaţiei şi voluntariatul formal (pe baza unui contract) şi informal (nu 

presupune o înţelegere contractualǎ). Voluntariatul poate fi fǎcut în diverse domenii precum cel medical, 

educativ, cultural, asistenţǎ socialǎ. 

Prin acţiunile de voluntariat poţi învǎţa ceva nou prin implicarea în diverse acţiuni care presupun 

contactul cu situaţii, probleme şi idei noi. Prin voluntariatul internaţional poţi cunoaşte obiceiuri, tradiţii, 

culturi noi, poţi învǎţa alte limbi strǎine sau poţi aprofunda limbile strǎine pe care deja le-ai învǎţat. Se 

dezvoltǎ astfel abilitǎţi noi, precum rezolvarea problemelor, planificarea, organizarea, munca în echipǎ, iar 

toate acestea duc la o satisfacţie şi o împlinire sufleteascǎ. Astfel se dezvoltǎ spiritul civic şi solidar, mai ales 

la noile generaţii. Voluntarii au mai multǎ încredere în ei, au iniţiativǎ, curaj şi învaţǎ sǎ comunice mai bine şi 

sǎ colaboreze cu cei din jur pentru a realiza obiectivele stabilite. Tinerii devin astfel mai responsabili, mai 

comunicativi şi simt mai multǎ compasiune faţǎ de semenii lor. Ei se pregǎtesc astfel pentru un loc de muncǎ 

şi pentru viaţa de adult. 

Prin voluntariat se exprimǎ grija  pentru ceilalţi oameni, pentru naturǎ, pentru animale, pentru tot ceea 

ce ne înconjoarǎ. Aceastǎ activitate ajutǎ la creşterea stimei de sine, la eliberarea de stres, la empatie, la 

înţelegerea celor din jur, transformând persoana care face voluntariat într-o persoanǎ mai atentǎ, mai flexibilǎ, 

cu o gândire deschisǎ. De asemenea prin voluntariat  poţi cunoaşte oameni noi de la care pot fi învǎţate multe 

lucruri. Oamenii pe care îi cunoşti pot deveni o sursǎ de inspiraţie, poţi avea acces la noi cunoştinţe 

importante în dezvoltarea personalǎ, dar cea mai mare împlinire este cea sufleteascǎ. 
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 Voluntariatul este un concept cu care am luat contact relativ de curând. Nu suntem obișnuiți cu acest 

comportament, cu aceste deprinderi. Este o noțiune despre care auzeam în filmele străine, dar pentru care nu 

prea aveam corespondent în societatea românească. 

 De câțiva ani s-a generalizat acest concept. Mulți oameni care își desfășoară activitatea în domenii 

diverse, își dedică timpul și uneori resursele materiale pentru a fi de folos celorlalți. 

 În domeniul educației sunt asociații care se ocupă de diverse aspecte: prevenirea abandonului școlar, 

pregătirea unor categorii sociale vulnerabile pentru a face față unor provocări, educarea în vederea obținerii 

unor performanțe etc.. 

 Am devenit voluntar al Asociației OvidiuRo pentru că lucrez cu copii preșcolari și pentru că am 

considerat că obiectivele lor sunt cât se poate de clare și de apropiate de modul meu de gândire. Cofondatorii 

au plecat de la o realitate: la vârsta preșcolară se fac cele mai multe achiziții din punct de vedere intelectual. 

Dacă se pierde acest moment, orice intervenție ce se face mai târziu, la nivel intelectual, nu ajută.  Creierul unui 

copil are nevoie de stimuli pentru a se dezvolta, iar succesul școlar este legat de experiențele din primii lui ani 

de viață. Copiii ce provin din familii în care nu sunt cărți sunt din start în urma celorlalți. Se pare că literația 

este de fapt cel mai important predictor al succesului școlar. Studii recente dovedesc că succesul școlar este 

legat de existența cărților în viața copiilor, de expunerea copiilor la experiența acțiunii de a citi. Fie că le citesc 

părinții, fie că ajung să ia contact cu cărțile și cu experiențele prezentate în cărți la grădiniță, cu ajutorul 

educatoarei, copiii sunt pe drumul cel bun, au șanse să se dezvolte normal, să capete acele achiziții necesare 

unui parcurs școlar corect. 

 Problemele apar acolo unde familia nu poate ajuta, din diverse motive, însă, copiii nu sunt trimiși nici 

la grădiniță, din cauza sărăciei, a mentalității sau a altor cauze.  

 Pentru acești copii Asociația OvidiuRo a căutat soluții. A pus la punct mai multe proiecte prin care 

atrage cadre didactice pe care le instruiește, cadre didactice care lucrează în regim de voluntariat cu copii 

defavorizați, copii care provin din familii numeroase, monoparentale, din familii foarte sărace. Activitățile de 

voluntariat sunt susținute de Asociație prin asigurarea materialelor, a cărților și prin faptul că la finalul perioadei 

de lucru cu preșcolarii le dăruiește acestora cărți. 

 De când am început colaborarea cu Asociația OvidiuRo, pot spune că mi-am îmbunățit modul de lucru 

la grupa cu care lucrez zi de zi. Folosesc toate informațiile pe care formatorii de la Asociație și colaboratorii 

acestora ni le-au dat la programele de pregătire. Mi-am schimbat modul în care citesc povești copiilor mici. De 

fiecare dată poziționez cartea către copii, în așa fel încât aceștia să poată vedea imaginile în timpul lecturii, mă 

așez la nivelul lor, astfel încât să mă perceapă cât mai aproape de ei, îmi controlez tot timpul vocea, citesc 

povestea de la început până la sfârșit fără prea multe întreruperi, menționez titlul poveștii, numele autorului și 

numele celui care a ilustrat povestea respectivă. Literația este foarte importantă la vârsta preșcolară, prin urmare 

foarte multe programe de formare au avut ca scop instruirea noastră, a voluntarilor în acest sens.  

 Un alt aspect pe care mi l-am însușit în cadrul programelor de instruire a fost introducerea unor elemente 

de științe (S.T.E.M.) în cadrul activităților de voluntariat. Și pe acestea le folosesc și la grupa cu care lucrez zi 

de zi. Copiii ajung să ia contact cu obiecte și instrumente specifice științelor: lupe, magneți, eprubete și pipete. 

Organizăm experimente simple, foarte ingenioase pe care copiii le rețin ușor. Copiii asistă sau chiar realizează 

singuri, cu ajutorul nostru, evident, experimentele: cum se formează ploaia?; cum se varsă râul în mare?; 

germinația plantelor; cum se hrănesc plantele?. Toate acestea fac activitățile dinamice și interesante.  

 Foarte multe activități se desfășoară în aer liber, uneori chiar citirea poveștilor se face afară. Se 

organizează activități dinamice, jocuri de socializare, dar care îi ajută pe copii să își consume energia. Se 

folosesc des elemente de educație muzicală cu materiale neconvenționale: foi de hârtie de copt și săculeți cu 

semințe diverse. 
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 Activitățile de voluntariat ne crează starea de bine pe care o căutăm adesea. Ne dăm seama că putem 

face multe lucruri utile pe care să le îndreptăm spre cei care au nevoie. Ajungem să descoperim latura generoasă 

a noastră. În momentul în care se termină sesiunile de voluntariat și copiii ne spun că le-a plăcut și că le va fi 

dor de noi, ne dăm seama că demersurile noastre au reușit. 
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Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se 

întâmplă în jurul nostru. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a 

fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să închei 

relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am implicat 

de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație incluzivă, în 

urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a participa 

împreună cu elevi voluntari. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

Voluntariatul este activitatea desfasurata din proprie initiativa, prin care o persoana fizica îsi ofera timpul, 

talentele si energia în sprijinul altora fara sprijinul altora o recompensa de natura financiara. Legea nr.339 din 

17 iulie 2006 dă următoarea definiție: "Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie 

inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de 

interes public este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția 

drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea." Patru principii definitorii 

stau la baza activitatii de voluntariat si o deosebesc de de activitati similare (precum internshipul/practica, 

etc): -Este o activitate desfasurata in beneficiul comunitatii / beneficiul public. -Este o activitate neremunerata 

sau care nu urmareste un castig financiar, chiar daca include decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea 

respectiva (transport, consumabile, etc.). -Este o activitate desfasurata de bunavoie, fara vreo constrangere de 

vreun fel sau altul. -Este de regula derulata intr-un cadru organizat (sub tutela unei organizatii sau a unui grup 

de intiativa), spre deosebire de actiunile spontane de binefacere. În epoca modernă, voluntariatul a devenit un 

element important al tuturor societăților. 
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Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă neplătita a 

unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective lumea în mijlocul căreia trăim. 

În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni 

un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să 

dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să  

petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia.  

Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada copilăriei, 

adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de posibilitățile, 

disponibilitatea fiecăruia și voință. Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o 

oferim copiilor. Este oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat 

vârstei lor. Să nu uităm că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de 

la o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. 

Uneori un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată. 

Pentru înscurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul 

constientizării necesității efectuării acestui tip de activități și desigur și prezentarea unor modalități concrete 

de realizare a acestor activități, individual dar și în grupuri organizate. Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se 

implice în activități de protecție a mediului, pot efectua activităti propriu zise sau de consiliere a altor oameni 

în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete sănătoase, mentorat. Deasemenea un alt 

domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul social. Este necesară activarea 

sentimentului de empatie fată de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a copiilor incă din grădinită să se 

implice în activităti destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. 

Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un 

confort psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului. Totodată , 

în urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar pentru 

asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății. În România, fenomenul a crescut în 

ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în proiecte locale ce presupun 

voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății. 

Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată 

cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. 

Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod 

real la asigurarea unei lumi mai bune. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din 

ce în ce mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din școala noastră, urmărindu-le 

evoluția și celor care și-au luat deja „zborulˮ. Activitățile realizate de noi la nivelul școlii i-a ajutat să vadă 

viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare 

poate începe cu ei. Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta 

sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a 

abandona școala. Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să 

cunoască viaţa grea a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. 

Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului 

personal în comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. Activitățile 

de voluntariat pe care le-am realizat în cadrul școlii noastre i-au vizat pe elevii cu cerințe educative speciale, 

pe cei aflați în pragul abandonului școlar și pe copiii proveniți din familii defavorizate, în scopul ameliorării 

diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni sau foarte buni la învățătură. Cu sprijinul unor 
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edituri, cercurile de lectură i-au avut ca protagoniști pe acești copii. Concret, m-am gândit că nu numai copilul 

cu cerințe educative speciale are nevoie de ajutor, mai mult de atât, chiar el poate fi de ajutor la rândul său. 

Activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt extrem de interesante la nivelul dezvoltării psihice a 

elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru comunitatea sa, fapt pe 

care îl vede prin realizările sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum simpozioane, serbări, 

concursuri de creaţie literară, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de interculturalitate, 

toleranţă, respect reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. Activităţile literare au şi rolul de coeziune a 

grupului, de a îmbunătăţi relaţiile de comunicare şi interrelaţionare între elevi, respectiv, elevi şi adulţi. 

Acestea se realizează şi în vederea apropierii procesului instructiv-educativ de ,,școala de după 

școalăˮ, înzestrării elevilor cu acele capacități și atitudini care să mărească raportarea creativă la mediul școlar 

și la cerințele sociale. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, 

elevii învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în 

care trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât 

prin memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o 

parte din ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În 

calitate de profesor, am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru 

cei din jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare 

mulțumire schimbarea radicală care s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al 

propriei vieți; cei din jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să 

își facă prieteni și să aibă rezultate mult mai bune la învățătură. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să 

ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: 

„dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să 

pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii 

învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, 

să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru 

formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, 

tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de 

copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 

De ce voluntariat în educaţie? – o întrebare care îşi găseşte răspunsul în chiar definirea conceptului: ca 

acţiune cu motivaţie intrinsecă şi fără aşteptări de recompensă, de a veni în sprijinul celui care se află într-o 

situaţie de criză, o situaţie-problemă. În domeniul educaţiei pot fi identificate anumite crize, limite şi blocaje 

care intervin (generate de probleme economice sau de ordin social ce apar de-a lungul timpului) în vastul 

proces instructiv-educativ din şcoli şi care, în mod implicit, au rezonanţă în viaţa socială şi profesională a 

comunităţii de mai tȃrziu. Rata mare a absenteismului şi abandonului şcolar, situaţii materiale precare şi 

imposibilitatea familiei de a susţine pregătirea educaţională a copilului, lipsa unor condiţii şi dotări materiale 

şi tehnice moderne în unităţile şcolare, lipsa de informare şi consilire parentală, posibilităţi limitate ale 

comunităţilor locale de a spijini actul educaţional, de a stimula şi recompensa eforturile celor implicaţi, etc – 

sunt doar cȃteva exemple de factori/probleme care frȃnează succesul în educaţie. Odată identificate aceste 

situaţii-problemă, putem contura şi formula şi ţintele pe care voluntariatul şi le propune: susţinerea egalităţii 

şanselor educaţionale a tuturor copiilor, sprijin în educarea şi consilierea familiei, dezvoltarea instituţională a 

unităţilor furnizoare de educaţie, susţinerea educaţiei pe tot parcursul vieţii pentru o dezvoltare integrală a 

personalităţii individului, promovarea şi susţinerea educaţiei de tip inclusiv ş.a. Pentru a soluţiona problemele 

la care se raportează şi a-şi realiza scopurile fixate, voluntariatul trebuie să funcţioneze pe mai multe planuri şi 

să fie exersat de către toţi factorii implicaţi în educaţie, şi anume familie-şcoală-comunitate. “într-o 

comunitate, mediul educaţional nu se rezumă la mediul şcolar (...) mediul educaţional comunitar are 

posibilitatea să se cristalizeze şi să se coalizeze în procesul de educaţie continuă a cetăţenilor”. 
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Aşadar, cine sunt voluntarii şi cine sunt beneficiarii? Pentru a răspunde nevoilor şi cerinţelor educaţiei 

şi pentru a obţine succesul, acest demers de voluntariat trebuie să realizeze permanent schimbul de roluri 

astfel ca fiecare să îşi asume atȃt rolul de voluntar, cȃt şi pe cel de beneficiar. Familia şi comunitatea îşi vor 

asuma responsabilităţi de susţinere (ca voluntari) a educaţiei din şcoală şi sprijin în soluţionarea şi depăşirea 

limitelor procesului instuctiv-educativ desfăşurat aici (şcoala= beneficiar) şi, invers, şcoala(ca voluntar) 

trebuie să răspundă şi să susţină nevoile societăţii (=beneficiar) de dezvoltare durabilă.În urma unor asemenea 

interacţiuni şi forme de voluntariat exersate pe rȃnd de actanţii principali din educaţie, rezultatele nu pot fi 

altele decȃt de un real cȃştig pentru toate părţile implicate. Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din 

familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) şi este complementată apoi de demersul educativ formal din 

cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi exersată ulterior, 

în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul responsabil, capabil de acţiune şi schimbare. În primul rȃnd 

subliniem, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul educaţional al copiilor, întrucȃt plecȃnd 

dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolară a copilului, se asigură baza pe care va interveni ulterior 

şcoala. 

S-a demonstrat prin riguroase studii de cercetare  că reuşita şcolară a copilului este strȃns legată de 

concepţia asupra educaţiei a părinţilor, aşa cum şi insuccesul copilului, care creşte într-o familie ai cărei 

membri nu au beneficiat de servicii educaţionale şi prin urmare nu acordă interes nici în cazul educaţiei 

copilului. Şi într-un caz şi în altul, şcoala se alfă în obligaţia de a lansa părinţilor invitaţia la cooperare, la 

implicare în educaţie, oferind şanse egale tuturor: o bună informare, o strategie de consiliere a părinţilor 

inactivi iniţial, un program de sprijin alături de fundaţii sau organizaţii non-profit, şedinţe, întȃlniri, ateliere de 

lucru în comun etc., toate acestea pot aduce alături, ca parteneri şi voluntari părinţii. Amintim aici formula 

celor şapte modalităţi de implicare a părinţilor în spaţiul educaţional, elaborată de Joiyse Epstein , între care se 

regăseşte voluntariatul, ca manieră de implicare productivă a familiei în activităţile şcolii. 

Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experienţe educative – iar 

dacă nu este aşa, şcoala şi comunitatea trebuie să intervină ca voluntari în acţiuni de educaţie a părinţilor şi 

consiliere – , şcoala are, apoi, rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, 

angajarea responsabilă în indentificarea problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru 

soluţionarea acestora. Iar cadrele didactice, ca “facilitatori”/ “moderatori”, “ trebuie să manifeste foarte multă 

receptivitate, îngăduinţă şi să ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii”. 

Aşadar, profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în 

comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, 

demararea de proiecte educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea 

locală, implicarea ONG-urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele practici de sprijin, de 

voluntariat, elevii/tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă activă socială. Ca voluntari pentru 

obţinerea succesului şcolar, factorii sociali de bază – administraţia locală, instituţiile de cultură, ONG-urile, 

agenţii economici – pot susţine eforturile şcolii de dezvoltare prin acţiuni de amenajare/dotări cu materiale, 

echipamente tehnice moderne, extinderi ale spaţiilor şcolare, finanţarea de programe after-school, înfiinţarea 

unor centre de recreere, cluburi de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor copiilor. 

De asemenea pot fi aplicate programe de finanţare prin atragere de fonduri, sponsorizări, prin care să 

fie promovată educaţia incluzivă, soluţionȃnd o parte din problemele identificate la nivelul grupurilor 

vulnerabile: grupuri dezavantajate din punct de vedere material şi social, copii cu nevoi speciale de educaţie, a 

căror integrare în învăţămȃntul de masă este necesară, şi de multe ori condiţionată de prezenţa şi sprijinul 

permanent al unei persoane specializate în acest domeniu, care să lucreze alături de profesorul de la clasă. 

Pentru a asigura un mediu cu condiţii optime de formare a abilităţilor elevilor şi care să răspundă 

intereselor lor de dezvoltare, este necesară o implicare din partea reprezentanţilor comunităţii. De exemplu, 

învăţarea şi exersarea rolurilor profesionale poate fi realizată în cadrul unor activităţi la care să participe şi să 

impărtăşească impresii specialişti din diverse domenii de activitate: cadre din domeniul medical, ingineri, 
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manageri de companii. O astfel de experienţă va fi un punct de referinţă în orientarea profesională a elevilor, 

iar activităţile extraşcolare, şi parteneriatele educaţionale, răspund cu succes acestor nevoi. 

La rȃndul lor, elevii/tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze pe 

cont propriu, pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia chiar de la 

vȃrstele şcolarilor mici – problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi de 

voluntariat mai ample, elevii/tinerii sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-un 

spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi respnsabili, să-l 

poată gestiona şi dezvolta. Un exemplu de acţiune voluntară, care dă răspuns, pe de altă parte şi provocărilor 

educaţiei intergeneraţionale, este sprijinul acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a înţelege şi învăţa să 

utitlizeze mijlocele şi tehnologiile moderne de comunicare din prezent. Sunt vizate astfel două grupuri ţintă: 

tinerii, care se implică în probleme actuale ale societăţii şi vȃrstnicii, care sunt reintegraţi în viaţa comunităţii 

moderne. 

Astfel de exemple pot completate de numeroase alte oportunităţi pe care atȃt şcoala cȃt şi societatea 

trebuie să le promoveze. Prin toate aspectele pe care le-am pus în discuţie, putem concluziona că posibilităţile 

de interacţiuni şi exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot fi multiple şi variate. Iar dacă aplicăm o 

abordare pe termen lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem observa că, deşi vorbim de voluntariat – 

acţiune care nu urmăreşte un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o şcoală care investeşte voluntari în societate, 

va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care îi va garanta condiţii mai bune de 

desfăşurare a actului educativ, aşa cum, o societate care este partener voluntar în educaţie, va dispune mai 

tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de muncă în raport cu cerinţele şi dezvoltarea 

socială. Astfel, avȃnd aceeaşi ţintă – “education as a Local Public Good” – şcoala, familia şi comunitatea 

acţionează, în acelaşi spaţiu de comunicare, “camera comunităţii” ,una în favoarea celeilalte, exersȃnd şi 

aplicȃnd practica voluntariatului. 
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FORMAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR  

PRIN ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT 

Bob Ioana Maria 

Școala Gimnazială  ,,Iustin Ilieșiu,” - Anieș, jud. Bistrița-Năsăud  

 

Având ca scop formarea armonioasă a personalității elevilor, cadrele didactice au în vedere în 

organizarea și desfășurarea activităților școlare și extrașcolare următoarele aspecte:  

➢ oferirea unui cadru propice stimulării flexibilității cognitive, creativității elevilor și a dezvoltării lor 

emoționale;  

➢ oferirea oportunității explorării intereselor elevilor, exersării abilităților de învățare/ identificării 

experiențelor anterioare/exprimării emoțiilor;  

➢ acordarea posibilității de valorizare a produselor create;  

➢ contribuția la dezvoltarea coeziunii grupului;  

➢ învățarea împreună și a feedback-ului pozitiv care determină optimizarea imaginii de sine și 

dezvoltarea încrederii în sine; 

 ➢ solicitarea elevilor cu scopul de a-i determina să se implice activ în actul didactic;  

➢ formarea și dezvoltarea capacității de autoînțelegere, autocunoaștere autodezvăluire a copiilor;  

➢ descoperirea prin joc a încrederii în sine, a relaționării cu familia și prietenii, a diferitelor 

cunoștințe despre meserii, formarea atitudinii față de muncă;  

➢ explorarea de situații noi;  

➢ provocarea unor comportamente și emoții pentru diagnosticarea unor probleme. Școala nu 

înseamnă numai ore de curs, note sau teste, ci reprezintă și locul în care atât elevii, cât și profesorii, 

construiesc un mod de a trăi împreună, unde se împărtășesc aceleași valori. Noi, educatorii, avem menirea de a 

sădi în sufletul copiilor iubirea, respectul, compasiune şi grija faţă de semenii aflați în dificultate, faţă de 

comunitatea şi mediul în care trăim. Alături de copii ne implicăm în activități de voluntariat reușind astfel să 

comunicăm asertiv, să relaționăm eficient, și să ne cunoaștem hobby-urile, aptitudinile, dorințele. Acum, mai 

mult ca oricând, voluntariatul ocupă în şcoli un loc destul de important. ONG-uri, Fundaţii, proiecte au la bază 

ideea de voluntariat. Ideea de voluntariat este privită, pe de o parte, ca activitate extraşcolară, o activitate care 

contribuie la ocuparea timpului liber, dar şi a formării elevului ca persoană, şi pe de altă parte, voluntariatul 

este privit ca acumulare de experienţă de muncă, factor de responsabilitate şi maturitate. Crucea Roşie, şcoli 

speciale, fundaţii, ONG-uri oferă posibilitatea tinerilor de a participa activ la procesul de muncă şi ajutorare. 

Un proiect de parteneriat cu titlul ,,De la inimă la inimă”  l-am desfășurat împreună cu elevii mei alături de o 

Asociație care avea ca obiect de activitate îngrijirea persoanelor vârstnice care nu aveau aparținători la 

domiciliu. Pornind de la ideea unui proverb din bătrâni și anume ,,Cinstește-i pe bătrân, că și tu ai să fii 

bătrân”, am considerat că este util să îi implic pe elevi într-o astfel de activitate facilitând ambele părți în 

atingerea scopului propus și anume: formarea copiilor a unui comportament responsabil față de cei de vârsta a 

III-a, respectiv crearea pentru vârstnici a condițiilor necesare pentru a preveni sentimentul de inutilitate. Prin 
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activitățile frumoase desfășurate împreună cu diverse ocazii: 1 octombrie-Ziua Internațională a Vârstnicilor, 

Crăciunul, 8 Martie, Paștele, am reușit să aducem un strop de bucurie pe chipurile celor de vârsta a III-a, iar 

copiii au învățat să recunoască rolul pe care îl au ei în comunitatea asistaților sociali. Elevii au confecționat 

diverse produse cu mânuțele lor pricepute (felicitări, obiecte decorative), au făcut o coletă de fructe și legume 

pe care le-au donat cu drag oamenilor în vârstă cu care au intrat în contact și au recitat cântece și poezii 

dedicate lor. La rândul lor, vârstnicii le-au povestit copiilor întâmplări petrecute în copilăria lor. Amintirile 

depănate de vârstnici au constituit prilej de a discuta despre valorile din timpuri trecute comparate cu cele din 

prezent într-o temă impresionantă de discuție ,,Copilăria de ieri și de azi” . Toate activitățile le-am organizat 

în spiritul formării virtuților precum: prietenia, bunătatea, colaborarea și nevoia de întrajutorare.  

Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel, dă elevilor în formare, sentimentul de 

apartenenţă. Mai mult decât atât, copiii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în 

societate. În bucuria și mulțumirea oamenilor ajutați, ei, copiii, își găsesc adevărata răsplată!  

Erma Bombeck spunea că:  

“VOLUNTARII sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care reflectă compasiune, grijă 

nemăsurată, răbdare, voinţă şi dragoste adevărată pentru OM, COMUNITATE, NATURĂ.” 
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VOLUNTARIATUL – ACTIVITATE DE BINEFACERE 

Diaconescu Oana 

 Școlile gimnaziale nr. 66 și 46, București 

 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv, lumea în mijlocul 

căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi 

poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele 

materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când, de 

exemplu, ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite 

anterior de noi. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). 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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

 

 

Cine poate fi voluntar? 

- Oricine – oricine poate să fie voluntar  și să aducă o contribuție, cât de mică, la lumea care ne înconjoară. 

Important este doar să ne dorim acest lucru! 
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- Cu toții avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine, așadar, cu toții avem cel puțin o 

abilitate, pricepere sau un talent pe care să îl putem pune în folosul unei persoane care are nevoie de 

ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau orașului în care trăim sau în folosul comunității în general. 

- Totul este să ne dorim acest lucru și să găsim acea organizație care să ne ofere oportunitatea potrivită de a 

face acest lucru pentru o comunitate mai bună, pentru a fi mai fericiți și mai împliniți.  

Așadar, de ce să fii voluntar? 

- Pentru a câștiga experiență în vederea obţinerii unui serviciu mai bun;  

- Pentru a îti menţine 'în uz' cunoştinte sau abilităţi pe care altfel nu le foloseşti;   

- Pentru a-ți face noi prieteni si cunostinţe;  

- Pentru a fi cu prietenii tăi care sunt deja voluntari;  

- Pentru a învăța lucruri noi și a-ţi forma deprinderi utile;  

- Pentru a da înapoi o parte din ceea ce ai primit de la alţii; 

- Pentru a te simţi util;  

- Pentru a face tranziţia spre o nouă viaţă;  

- Pentru a-ţi face datoria de creştin;  

- Pentru a-i ajuta pe cei mai puţin norocoşi;  

- Pentru a ameliora comunitatea in care trăieşti;  

- Pentru a lucra cu un anumit grup de persoane;  

- Pentru a-ţi asuma o responsabilitate;   

- Pentru a înţelege problemele comunităţii in care trăieşti.  

Responsabilitățile tale ca voluntar 

FII CONVINS -Cercetează-ţi sentimentele și asigură-te că vrei să ajuţi alţi oameni. 

FII SIGUR -Nu-ţi oferi serviciile până nu eşti convins de valoarea a ceea ce faci. 

FII LOIAL -Oferă-ţi sugestiile, dar acceptă regulile; nu critica ceea ce nu înţelegi  

SPUNE CE GÂNDEŞTI -Întreabă ceea ce nu înţelegi; nu-ţi păstra pentru tine semnele de întrebare și 

frustrările până când acestea te îndepărtează de organizaţie sau creează probleme organizației. 

FII DISPUS SĂ ÎNVEŢI- Instruirea este esențială pentru a-ţi putea desfăşura activitatea în bune condiţii. 

ÎNVAŢĂ TOT CE POŢI - Află tot ceea ce poţi despre organizaţie și despre munca ta. 

ACCEPTĂ SUPERVIZAREA -Vei fi mai util și îți vei îndeplini sarcinile mai eficient dacă vorbeşti cu cineva 

despre activitatea ta și dacă accepţi îndrumare. 

FII DE ÎNCREDERE Fă ceea ce te-ai angajat să faci; nu promite ceea ce nu eşti sigur că poţi să faci. 
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Importanța voluntariatului în educația elevilor 

Prof. înv. primar Șereu Camelia Corina 

Școala Gimnazială „Eftimie Murgu” Lugoj, Timiș 

 

 

 Voluntariatul este orice acțiune inteprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare. Este 

o activitate desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană își oferă timpul, talentul și energia în 

sprijinul altora. 

  Încă de la vârste fragede, una din sarcinile dascălului este aceea de a trezi și de a dezvolta spiritul 

voluntariatului la copii, de a cultiva valorile lui, contribuind astfel la dezvoltarea personală a elevilor, la 

dezvoltarea de capacități și competențe sociale, a sentimentului de solidaritate, a atitudinii de respect pentru 

oameni, la formarea unor trăsături pozitive de caracter: punctualitate, credibilitate, cinste, consecvență, 

răbdare, învățându-i încă de mici să aibă o relație „sănătoasă” cu oamenii și mediul înconjurător. 

 În acest spirit mi-am educat și elevii, implicându-i într-o varietate de activități educative, ajutor 

reciproc, campanii, acțiuni comunitare și pentru protejarea mediului înconjurător. 

 Astfel, o experiență marcantă pentru elevii mei a fost vizita la Centrul de Plasament Lugoj, realizată 

în cadrul săptămânii „Școala Altfel”. Ne-am pregătit din timp pentru această activitate și, pentru a veni în 

întâmpinarea nevoilor copiilor instituționalizați, am amplasat în clasă o pușculiță în care, pe parcursul unei 

luni de zile, elevii au putut face donații. Cu banii adunați am achiziționat rechizite școlare și jocuri educative 

pe care le-am dăruit cu mult drag acestor copii. Fiind în preajma Sărbătorilor Pascale, am desfășurat împreună 

și o activitate petrecând câteva ore minunate în compania lor, timp în care am confecționat coșulețe cu ouă , 

ne-am jucat, am socializat, aducându-le zâmbetul pe buze. Astfel, ne-am dezvoltat empatia, am învățat să 

apreciem mai mult ceea ce avem. 

 De asemenea, an de an, în preajma Crăciunului ne-am implicat ca voluntari în proiectul ShoeBox – 

„Cadoul din cutia de pantofi”. În cadrul acestei campanii am învățat să dăruim din ceea ce avem (haine, 

jucării, alimente, produse de igienă personală etc.) copiilor din familii defavorizate.  

 Anual, confecționăm ornamente de Crăciun cu care participăm la Târgul de Crăciun din cadrul 

Proiectului ”Fii mai bun, fii Moș Crăciun”, organizat de Asociația FOA Lugoj. Banii obținuți din vânzarea 

obiectelor sunt donați unor cazuri sociale sau medicale. 

 Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, i-am implicat pe elevii mei și în 

acțiuni de îngrijire și de protejare a mediului, în scopul formării conduitei ecologice. Astfel, am desfășurat 

activități de ecologizare a unor zone ale orașului nostru în cadrul campaniei „Lets Do It, România!” și a 

Proiectului „Patrula Verde”. 

 Prin participarea la programul „Lugojul pedalează” , am atras atenția asupra poluării mediului 

folosind mașinile, dar am promovat și un stil de viață sănătos prin mișcare. 

 Prin participarea și împlicarea directă a școlarilor mici la aceste acțiuni educative, am contribuit la 

formarea personalității lor, la formarea unor valori și atitudini morale, a unor modele de exprimare socială. 

Desfășurând activități de voluntariat elevii : 

- și-au conturat un set de valori după care să se conducă în viață; 

- au învățat să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure de orice mărunțiș; 

- au dobândit abilități de comunicare și relaționare socială care le vor fi utile în viitor; 

- au dobândit o capacitate mai bună de a lua decizii; 

- și-au făcut prieteni noi; 

- le-a crescut încrederea în sine și s-au simțit utili în societate; 

- au învățat lucruri noi și și-au petrecut timpul într-un mod util și plăcut. 

„ FII SCHIMBAREA PE CARE VREI SĂ O VEZI ÎN LUME ” 

(Gandhi)
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Voluntariatul – “puntea către inimi” 

Importanţa voluntariatului în dezvoltarea personalităţii preşcolarilor 

Vrîncianu Georgiana-Maria 

           Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bârsăneşti/ judeţul Bacău 

 

“Există două modalităţi de a împrăştia lumină: să fii lumânarea sau oglinda care o reflectă.”  

           (Edith Wharton) 

În această perioadă în care  virusul Sars –Cov 2 ne-a schimbat viaţa pentru totdeauna , lumea a  

devenit mai reticientă în legătură cu relaţiile sociale,unde distanţarea fizică şi spirituală îşi spune cuvântul. 

Voluntariatul reprezintă însă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de 

binele făcut aproapelui; persoanele pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai 

comunităţilor şi se pot stabili puncte de legătură între diferite culturi.Voluntariatul este esenţial în viaţa 

oricui  „pentru că, dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. 

Mai cred că,voluntariatul  înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit 

domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Responsabilitatea este 

principiul care stă la baza voluntariatului, un al doilea element definitoriu fiind comunicarea.Voluntariatul 

înseamnă mai mult decât orice definiție, investiția în propria persoană. Tu te ajuți pe tine, ceea ce este 

comparabil cu școala vieții. Toate situațiile care pot interveni în finalizarea proiectului de voluntariat 

înseamnă acumularea de experiență profesională și învățarea gestionării crizelor de orice fel. 

În învăţământul preşcolar,unul dintre rolurile cadrelor didactice este şi acela de  a  forma copiilor 

gustul pentru activităţi care să le facă bine din punct de vedere sufleteşte şi de pe urma cărora  să beneficieze 

şi alţii.În această perioadă ,preşcolarii îşi pot forma şi dezvolta personalitatea,imaginea de sine,sistemul 

propriu de valori,conduite, daca educatoare îi implică pe cei mici în activităţi de voluntariat.Ei au nevoie de 

sprijin , de un mediu informativ care să le fie alături,pentru a putea trece  cu succes de la dependeţa din 

perioada antrepreşcolară la autonomia şi responsabiliţăţile şcolarilor de mâine. 

Cadrul didactic prin însăşi exemplul lui, le deschide inima, le formează deprinderi şi le educă 

gândirea, copiilor.Copilul 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 în viaţă lui. Vizitele la 

centre de copii sau de bătrâni, spectacole caritabile, târguri caritabile cu vânzare de produse handmade-uri 

realizate de copii, şi alte evenimente organizate (în care se pot strânge donaţii), pot fi ocaziile potrivite pentru 

a fi  implicaţi  copiii şi de a  se acomoda  în rolul de voluntari.    

Proiectele educative de educaţie pentru voluntariat ,propuse de cadrele didactice se înscriu în: realizarea 

idealului educaţional întemiat pe tradiţii umaniste, pe valorile democraţie ,pe aspiraţiile societăţii omeneşti 

,contribuind la păstrarea identităţii naţionale;selecţionarea şi transmiterea unui sistem de valori materiale şi 

spirituale,considerate fundamentale;pregătirea copiilor pentru integrarea în societate ,pentru adaptarea la 

schimbările care au loc în societate,în general. Cu cât se începe mai repede în instituţii şcolare să se realizeze 

astfel de activitati, de voluntariat, cu atât copilul 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”! Voluntariatul nu cere o anumită vârstă, putem să 

fim voluntari și în perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta 
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maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de posibilitățile, disponibilitatea 

fiecăruia și voință. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. 

Este indicat  să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. 

Să nu uităm că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să 

dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un 

astfel de gest o aduce. 
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CE  AR  TREBUI  SĂ  ȘTIM  DESPRE VOLUNTARIAT… 
     GHERGHINOIU  ADINA-RALUCA 

LICEUL TEHNOLOGIC  BÂLTENI, GORJ 

 

 

              Ce este voluntariatul? 

        Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, pornim de la etimologia acestuia, 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 reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public 

desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public 

sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup. 

        Activitățile de interes public se referă la: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, 

protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar 

şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială.  

        Potrivit art. 3 din Legea nr.78/2014, activitatea de voluntariat se desfășoară în baza încheierii unui 

contract de voluntariat între un voluntar şi organizaţia-gazdă, în temeiul căruia, prima parte se obligă să 

presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate 

adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului. 
        

      Prin prisma Legii Voluntariatului 78/2014 următoarele demersuri și documente sunt obligatorii:    

• Contractul de Voluntariat însoțit de Fișa Voluntarului;  

• Vârsta minină a unei persoane care vrea să se implice în activități de voluntariat este de 15 ani;  

•  Instructajul SSM (Sănătate și Securitate în Muncă) pentru voluntari, însoțit de fișa de protecție a 

voluntarului;  

•  Recunoașterea experienței de voluntariat ca experiență profesională dacă aceasta este efectuată în 

același domeniu cu studiile efectuate;  

•  Acordarea obligatorie a unui certificat de voluntariat (în cazul în care voluntarul solicită acest lucru). 

Acesta include detalii despre activitățile în care s-a implicat voluntarul, responsabilitățile acestuia și 

rezultatele învățării de pe urma stagiului de voluntariat. 
 

Certificatul de voluntariat va conține: 

o datele de identificare ale voluntarului, ale organizației gazdă,  

o datele reprezentantului legal al organizației,  

o activitățile de voluntariat prestate,  

o atribuțiile asumate de către voluntari, 

o abilitățile și cunoștintele dobândite de către acesta. 
 

       Se știe că voluntariatul este un element important 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. 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), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

        Din interpretarea prevederilor de mai sus, rezultă că aceste contracte sunt incheiate exclusiv de ONG-uri, 

nu si de societăți, avand in vedere ca, definitia organizatiei-gazda care incheie contractele de voluntariat 
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cuprinde doar persoane juridice de drept public si privat, fara scop lucrativ. Astfel, nu se va putea incheia in 

calitate de organizatie gazda un contract de voluntariat cu persoana care nu are calitatea de persoana juridica 

de drept public sau persoana juridica de drept privat fara scop lucrativ. 
 

      Elemente esențiale pentru un voluntariat de sucess:  

▪ compasiunea,  

▪ smerenia, 

▪ mintea deschisă, 

▪ atitudinea pozitivă . 

      Voluntariatul este o modalitate excelentă de a câștiga experiență înainte de a începe să cauți un loc de 

muncă.  
 

      De ce să fii voluntar? 

1. Poți cunoaște tineri de vârsta ta, cu aspirații sau dorințe asemănătoare și de la care poți învăța. 

2. Îți poți dezvolta abilitățile sociale și practice.  

3. Poți descoperi ce te pasionează. 

4. Poți contribui la societatea în care trăiești. 

5. Iți poate oferi un start în carieră. 

6. Un push în fața celorlalți candidați. 
 

      Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare 

și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi 

voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

          

 

Bibliografie : 

1. https://www.legalconsult.ro/activitatea-de-voluntariat/20.htm 

2. http://federatiavolum.ro/wp-content/uploads/2018/04/Experienta-de-voluntariat-spre-angajabilitate-

Ghid.pdf 

3. https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/vizualizareArticol/2590/Legea-Voluntariatului-pe-scurt 

 

 

 

https://www.legalconsult.ro/activitatea-de-voluntariat/20.htm
http://federatiavolum.ro/wp-content/uploads/2018/04/Experienta-de-voluntariat-spre-angajabilitate-Ghid.pdf
http://federatiavolum.ro/wp-content/uploads/2018/04/Experienta-de-voluntariat-spre-angajabilitate-Ghid.pdf
https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/vizualizareArticol/2590/Legea-Voluntariatului-pe-scurt


“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

594 
 

CEI 7 ANI DE ACASĂ 
                                                                                                   înv. Crăciun-Stănescu Maria-Sorina 

                                                                                 Școala Gimnazială Comăna de Jos, jud. Brașov 

 

“De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. 

Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.” - Antoine de Saint-Exupery 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, la 

formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil are cei 7 

ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se 

comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 

manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia 

acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa în 

profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel 

sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale 

forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume 

şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l 

înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor 

sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin acţiuni 

mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. Modelele 

de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-afectiv, în care 

se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor 

privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme 

şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 

dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 

oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 

socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 

copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 

elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 

acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 

abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie 

copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte 

modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta şcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii  şi pedagogii din 

şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul 

instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor 

probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – OM.  

Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi 

preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
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comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe 

care-l creează părinţii.  
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Voluntariatul în învăţământul preşcolar 
Prof. înv. preșcolar Ignătescu  Veronica 

Colegiul Național “Frații Buzești” Craiova 

 

    A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile de 

seamă ale educatorilor, pe care le vom forma participand direct la activităţile de voluntariat.,,Nu numai în prag 

de sărbătoare, lumina şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele celor de lângă noi”. Ar trebui să desfăşurăm mai des 

activităţi de voluntariat pentru că ele constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de 

capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea la elevi a sentimentului de solidaritate. Acestea 

sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a 

aborda nevoile şi provocările umane. 

 În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le 

facă bine din punct de vedere sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre de copii 

sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate şi evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi ocaziile 

potrivite pentru a-i implica pe adolescenţi şi a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari.Prezintă-i toate 

beneficiile pe care le poate obţine de pe urma activităţilor de voluntariat. De asemenea, gândeşte-te la faptul 

ca eşti un model pentru el. Cu cât observă şi este 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 va tinde mai 

mult să introducă voluntariatul în viaţa lui de adolescent. Cu cât începe mai repede să facă astfel de activităţi 

de voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl 

pregătesc pentru viaţa de adult. 

 Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestaţie materială.(Definitie adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului, 

iunie 2002). Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai nobile 

aspiraţii ale omenirii -pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele. 

 În această epocă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai 

interdependentă, mai complexă. Voluntariatul - la nivel individual sau de grup                                                                          

- reprezintă o modalitate prin care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de ataşamentul faţă de 

aproapele;                                                                                                                                                                    

-persoanele pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor, în timp ce învaţă şi 

se dezvoltă pe percursul întregii vieţi,realizându-şi astfel întregul potenţial uman;                                                          

-se pot stabili puncte de legătură între diferenţele care ne despart, astfel încât să putem trăi împreună în 

comunităţi sănătoase, puternice, şi să lucrăm împreună la identificarea de soluţii la provocările pe care le 

întâlnim şi să conturăm destinul nostru comun.                                                                                                                                      

În zorii noului mileniu, voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor. Voluntariatul 

transformă în acţiune declaraţia Naţiunilor Unite conform căreia „Noi, oamenii, avem puterea de a schimba 

lumea”. Această declaraţie promovează dreptul fiecărei femei, al fiecărui bărbat sau copil de a se asocia în 

mod liber şi de a activa ca voltunar fără deosebire de originea culturală sau etnică, religie, vârstă, sex, şi 

condiţia fizică, socială sau economică. Toate persoanele din lume trebuie să aibă dreptul de a-şi oferi în mod 

liber timpul, talentul şi energia în beneficiul altora sau al comunităţii lor prin acţiuni individuale sau colective, 

şi fără a aştepta recompense financiare.                                                                                                                   

 Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă, de fapt acumularea unei experienţe 

profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. 

Practic, a voluntaria înseamnă a ajuta necondiţionat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul lor, pe principiul 

dă mai departe.                                                                                                      Responsabilitatea 

este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană eşti, care îţi sunt convingerile sau 
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ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti prin muncă. Respectul faţă de tine şi faţă 

de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, indiferent de natura lor.                                                                                                  

Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se dezvoltă 

abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile întâmpinate în 

crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă, de asemenea apartenenţa la un grup, 

un grup care devine în scurt timp o familie, iar relaţiile deşi sunt de natură profesională,devin şi personale. 

Sub marea umbrela a comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte important. Voluntariatul creeaza 

punţi între oameni şi comunităţi. Fără să vrem,suntem nevoiţi să socializăm în viaţa de zi cu zi pentru a putea 

exista. Însă, voluntariatul te învaţă tehnici şi metode de socializare, astfel încât timiditatea, teama şi frica să 

dispară, toate acestea ajutând la crearea ta din punct de vedere profesional. 

 În Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă sunt prevăzute o serie de obiective a căror 

transpunere în activităţi specifice conduc copiii spre descoperirea şi înţelegerea tainelor naturii. Activităţile pe 

domenii experenţiale (cunoaşterea mediului, educarea limbajului, activităţi artistico-plastice şi practice, 

activităţi muzicale), dar şi activităţile extracurriculare (excursii, drumeţii, activităţi practic-gospodăreşti-

plantări, acţiuni de ecologizare) contribuie la atingerea obiectivelor educaţiei ecologice. Acestea vizează 

aspecte de natură cognitivă, intelectuală, moral-civică, estetică, afectivă, practică:                                                                                                

 - să cunoască fiinţe şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;                           

 - să-şi însuşească cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi 

demonstrativ şi antrenarea copiilor în îndeplinirea acestora;                                                                                                         

 - educaţia capacităţii de a ocroti, de a proteja şi respecta natura;                                                                                          

 - cultivarea dragostei pentru Terra cu tot ce intră în componenţa acestuia: apă, aer, plante, animale;                                                                                                                                                          

 - conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică şi toate resursele naturale;                                         

 - educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăieşte;                                                                           

 - formarea unui comportament civic, a dorinţei de a contribui la păstrarea frumosului prin antrenarea 

în activităţi de îngrijire a unor arbori, a spaţiilor verzi;                                                                

 La nivelul educaţiei preşcolare putem desfăşura activităţi de educaţie ecologică care, pe de o parte 

formează deprinderi, dezvoltă capacităţi şi cultivă interesul copiilor pentru conduite ecologice, iar pe de altă 

parte contribuie direct la menţinerea unui mediu echilibrat, curat, benefic unei dezvoltări fizice şi mentale 

sănătoase a copiilor. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a participa la acţiuni de protecţie a mediului 

în interesul sănătăţii noastre. Educaţia ecologică presupune dezvoltarea abilităţilor de a acţiona concret, de a 

ne implica activ în identificarea problemelor de mediu, capacitatea de a găsi soluţii pentru remedierea 

problemelor de mediu. 

 Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să 

implice copiii chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Formarea voluntarilor pe 

probleme de mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia mediului, în funcţie de 

diversitatea situaţiilor, impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o gândire constructivă, integrată 

care să faciliteze educarea populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de problemele mediului. 

 Iniţierea copiilor mici în ABC-ul voluntariatului de mediu începe cu: 

 - identificarea problemelor de mediu în grădiniţă, în familie, în comunitatea locală şi intervenţia în 

schimbarea comportamentului şi atitudinii faţă de mediu; 

 - furnizarea de informaţii şi instrucţiuni pe înţelesul tuturor;                                                                      

 - identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediu şi anihilarea lor prin asumarea de 

responsabilităţi de ecologizare, de plantare, de informare cu obţinerea de performanţe pentru sănătatea 

mediului;                                                                                                                                                                                                  

 - găsirea soluţiilor de rezolvare a problememlor de mediu şi conştientizarea rolului pe care îl au 

voluntarii în transmiterea valorilor: respectul faţă de mediu, iubire faţă de natură, cooperare pentru rezolvarea 

problemelor.                                                                                                                                                                           

 În scopul formării conduitei ecologice am implicat preşcolarii în desfăşurarea unor activităţi de 
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ecologizare a mediului din curtea grădiniţei sub îndemnul ,,Pentru un mediu mai curat”. În famile, părinţii 

transmit copiilor cele mai elementare norme de comportament ecologic, care să constituie fundamentul 

acţiunilor unui cetăţean preocupat de mediul în care trăieşte. De aceea, preşcolarii, alături de părinţi au 

participat la acţiuni de îngrijire a pomilor, dar şi de plantare de flori în curtea grădiniţei. 

 Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste acţiuni, 

voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi alături de 

comunitate şi problemele ei. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii copiilor, a unor 

valori şi atitudini morale, a unor modele de implicare socială exprimate prin: 

 - cunoaşterea şi utilizarea conceptelor cu privire la voluntariat; 

 - exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 - conştientizarea impactului social şi moral al acţiunilor de voluntariat; 

 - dobîndirea unor comportamente responsabile faţă de mediu şi implicit faţă de viaţa omului; 

 - manifestarea spiritului de iniţiativă în acţiunile de voluntariat; 

 Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat necesităţii 

de a acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea voluntariatului în 

unităţile de învăţămât, în familiile copiilor, în comunitate solicită calităţi legate de comunicare, spiritul de 

echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie iniţiativă în scopul 

cultivării normalităţii în comunitate şi contribuie la creşterea gradului de sensibilizare a populaţiei cu privire la 

valorile şi importanţa voluntariatului. 

 A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, a cultiva valorile lui înseamnă a te ridica la cerinţele unei 

şcoli europene, în care se respectă normele europene, în care se realizează un învăţământ de calitate. 

Voluntariatul reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin faptele 

lor voluntarii dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi pentru 

semeni, grijă şi sensibilitate. De aceea, Victor Hugo afirma: ,,Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe 

care-l câştigăm”.                                                                                                                                               

Referindu-se la valorile educative ale voluntariatului, Nicolae Iorga afirma:„ ... Oamenii sunt ceea ce au 

învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să gândească, să simtă, să voiască, să efectueze anumite munci şi să 

intre în relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au învăţat, ci după faptele lor”.                                                                                                     
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Educaţie pentru voluntariat 
 

                                                                                                                      Bîzîc Ionela 

 

                                                                                                             Şcoala Gimnazială Păuşeşti Otăsău 

 

 

Voluntariatul este activitatea desfașurată din proprie inițiativă, prin care o persoana fizică își oferă 

timpul, talentele și energia în sprijinul altora făra sprijinul altora o recompensă de natură financiară.         

Legea nr.339 din 17 iulie 2006 dă următoarea definiție: "Voluntariatul este activitatea de interes public 

desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație 

materială; activitatea de interes public este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și 

serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, 

științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele 

asemenea." 

Patru principii definitorii stau la baza activitații de voluntariat și o deosebesc de activitați similare 

(precum internshipul/practica, etc): 

-Este o activitate desfașurată în beneficiul comunității / beneficiul public. 

-Este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câștig financiar, chiar daca include decontarea 

unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile, etc.). 

-Este o activitate desfașurată de bunavoie, făra  vreo constrângere de vreun fel sau altul. 

-Este de regula derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de inițativă), 

spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere. 

Voluntariatul a fost adus in Romania de organizațiile neguvernamentale (ONG) care, prin definiția lor, 

realizeaza acțiuni caritabile și de ajutorare a unor categorii de persoane sau în  sprijinul unor acțiuni. ONG-

urile lucreaza cu voluntari deoarece resursele nu le permit angajarea unui număr mare de oameni. 

O definiție a voluntariatului adoptată de Consiliul Național al Voluntariatului este „activitatea 

desfașurată din proprie inițiativa, de orice persoana fizică, în folosul altora, făra  a primi o contraprestație 

materială”. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine 

din ce în ce mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din școala noastră, urmărindu-le 

evoluția și celor care și-au luat deja „zborulˮ. Activitățile realizate de noi la nivelul școlii i-a ajutat să vadă 

viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili societății, că marea 

schimbare poate începe cu ei. Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl 

poate reprezenta sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la 

cursuri și chiar de a abandona școala. Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, 

elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să 

empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, 

schimbarea statutului personal în comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, 

competenţelor proprii. 

Activitățile de voluntariat pe care le-am realizat în cadrul școlii noastre i-au vizat pe elevii cu cerințe 

educative speciale, pe cei aflați în pragul abandonului școlar și pe copiii proveniți din familii defavorizate, 

în scopul ameliorării diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni sau foarte buni la 

învățătură. Cu sprijinul unor edituri, cercurile de lectură i-au avut ca protagoniști pe acești copii. Concret, 

m-am gândit că nu numai copilul cu cerințe educative speciale are nevoie de ajutor, mai mult de atât, chiar 

el poate fi de ajutor la rândul său. 
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Activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt extrem de interesante la nivelul dezvoltării psihice a 

elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru comunitatea sa, fapt pe 

care îl vede prin realizările sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum simpozioane, serbări, 

concursuri de creaţie literară, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de interculturalitate, 

toleranţă, respect reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. Activităţile literare au şi 

rolul de coeziune a grupului, de a îmbunătăţi relaţiile de comunicare şi interrelaţionare între elevi,       

respectiv, elevi şi adulţi. Acestea se realizează şi în vederea apropierii procesului instructiv-educativ de      

,,școala de după școalăˮ, înzestrării elevilor cu acele capacități și atitudini care să mărească raportarea    

creativă la mediul școlar și la cerințele sociale. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, elevii 

învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care 

trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin 

memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte 

din ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În 

calitate de profesor, am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru 

cei din jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare 

mulțumire schimbarea radicală care s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal 

al propriei vieți; cei din jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat 

să își facă prieteni și să aibă rezultate mult mai bune la învățătură. 

Pentru a soluţiona problemele la care se raportează şi a-şi realiza scopurile fixate, voluntariatul trebuie să 

funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de către toţi factorii implicaţi în educaţie, şi anume 

familie-şcoală-comunitate. “într-o comunitate, mediul educaţional nu se rezumă la mediul şcolar (...) mediul 

educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să se coalizeze în procesul de educaţie continuă a 

cetăţenilor” . Aşadar, cine sunt voluntarii şi cine sunt beneficiarii? Pentru a răspunde nevoilor şi cerinţelor 

educaţiei şi pentru a obţine succesul, acest demers de voluntariat trebuie să realizeze permanent schimbul de 

roluri astfel ca fiecare să îşi asume atȃt rolul de voluntar, cȃt şi pe cel de beneficiar. Familia şi comunitatea 

îşi vor asuma responsabilităţi de susţinere (ca voluntari) a educaţiei din şcoală şi sprijin în soluţionarea şi 

depăşirea limitelor procesului instuctiv-educativ desfăşurat aici (şcoala= beneficiar), şi, invers, şcoala(ca 

voluntar) trebuie să răspundă şi să susţină nevoile societăţii (=beneficiar) de dezvoltare durabilă.În urma 

unor asemenea interacţiuni şi forme de voluntariat exersate pe rȃnd de actanţii principali din educaţie, 

rezultatele nu pot fi altele decȃt de un real cȃştig pentru toate părţile implicate. 

Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) şi 

este complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin 

educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către 

adultul responsabil, capabil de acţiune şi schimbare. 

În primul rȃnd subliniem, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul educaţional al 

copiilor, întrucȃt plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolară a copilului, se asigură baza pe 

care va interveni ulterior şcoala. S-a demonstrat prin riguroase studii de cercetare că reuşita şcolară a 

copilului este strȃns legată de concepţia asupra educaţiei a părinţilor, aşa cum şi insuccesul copilului, care 

creşte într-o familie ai cărei membri nu au beneficiat de servicii educaţionale şi prin urmare nu acordă 

interes nici în cazul educaţiei copilului. Şi într-un caz şi în altul, şcoala se alfă în obligaţia de a lansa 

părinţilor invitaţia la cooperare, la implicare în educaţie, oferind şanse egale tuturor: o bună informare, o 

strategie de consiliere a părinţilor inactivi iniţial, un program de sprijin alături de fundaţii sau organizaţii 

non-profit, şedinţe, întȃlniri, ateliere de lucru în comun etc., toate acestea pot aduce alături, ca parteneri şi 

voluntari părinţii. 

Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experienţe educative – iar dacă 

nu este aşa, şcoala şi comunitatea trebuie să intervină ca voluntari în acţiuni de educaţie a părinţilor şi 

consiliere – , şcoala are, apoi, rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, 
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angajarea responsabilă în indentificarea problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru 

soluţionarea acestora. 

Aşadar, profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în 

comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, 

demararea de proiecte educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea 

locală, implicarea ONG-urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele practici de sprijin, de 

voluntariat, elevii/tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă activă socială. 

Ca voluntari pentru obţinerea succesului şcolar, factorii sociali de bază – administraţia locală, instituţiile 

de cultură, ONG-urile, agenţii economici – pot susţine eforturile şcolii de dezvoltare prin acţiuni de 

amenajare/dotări cu materiale, echipamente tehnice moderne, extinderi ale spaţiilor şcolare, finanţarea de 

programe after-school, înfiinţarea unor centre de recreere, cluburi de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor 

copiilor. De asemenea pot fi aplicate programe de finanţare prin atragere de fonduri, sponsorizări, prin care 

să fie promovată educaţia incluzivă, soluţionȃnd o parte din problemele identificate la nivelul grupurilor 

vulnerabile: grupuri dezavantajate din punct de vedere material şi social, copii cu nevoi speciale de 

educaţie, a căror integrare în învăţămȃntul de masă este necesară, şi de multe ori condiţionată de prezenţa şi 

sprijinul permanent al unei persoane specializate în acest domeniu, care să lucreze alături de profesorul de 

la clasă. Pentru a asigura un mediu cu condiţii optime de formare a abilităţilor elevilor şi care să răspundă 

intereselor lor de dezvoltare, este necesară o implicare din partea reprezentanţilor comunităţii. De exemplu, 

învăţarea şi exersarea rolurilor profesionale poate fi realizată în cadrul unor activităţi la care să participe şi 

să impărtăşească impresii specialişti din diverse domenii de activitate: cadre din domeniul medical, ingineri, 

manageri de companii. O astfel de experienţă va fi un punct de referinţă în orientarea profesională a 

elevilor, iar activităţile extraşcolare, şi parteneriatele educaţionale, răspund cu succes acestor nevoi. 
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VOLUNTARIATUL  LA PREȘCOLARI 

                                                                            BEDE LAURA 

                                                                                       G.P.P. NR.1 MARGHITA    

     
                   Prin voluntariat te asiguri personal că lumea se așază pe un făgaș mai bun dar investești și în tine, 

deoarece atunci când ești voluntar acumulezi o serie de competențe care te ajută atât în relația cu cei din jurul 

tău, dar şi la facultate sau la locul de muncă. În toată lumea sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor: 

sunt forțați să muncească, nu au acces la educație, sunt exploatați, nu au adăpost sau nu au ce mânca. 

Resursele autorităților și organizațiilor neguvernamentale sunt limitate atât din punct de vedere financiar cât și 

în ceea ce privește personalul. Și aici intervin voluntarii. Ei sunt cei care fac o anumită activitate pentru că așa 

își doresc, în folosul altcuiva, fără a primi bani. Voluntarii sunt indispensabili într-o organizație 

neguvernamentală. Voluntar poate fi oricine. Atât timp cât există voinţă şi entuziasm, orice persoană poate să 

aducă în acest mod o contribuţie lumii. Sunt zeci de motive pentru care ar trebui să faci voluntariat, dar ne-am 

concentrat pe şase ca să petreci mai puţin timp citind şi mai mult timp făcând voluntariat. Unul dintre cele mai 

bune moduri de a cunoaşte noi persoane şi de a crea o relaţie de prietenie durabilă este prin voluntariat. În 

funcţie de organizaţia în care alegi să faci voluntariat, vei cunoaşte persoane care au aceleaşi interese, care 

luptă alături de tine pentru o cauză comună. De asemenea, voluntariatul te poate ajuta să-ţi depăşeşti 

timiditatea şi să îţi dezvolţi abilităţile de socializare. Fie că ai sau nu deja un loc de muncă, voluntariatul te 

responsabilizează, te învaţă cum să îţi gestionezi timpul, îţi dă anumite competenţe care te vor ajuta la un 

moment dat în carieră. Atunci când eşti voluntar trebuie să dedici un anumit interval de timp organizaţiei în 

care activezi, trebuie să lucrezi în echipă şi să înveţi să comunici deschis şi calm cu colegii tăi, trebuie să ajuţi 

la soluţionarea diverselor probleme, să contribui la un anumit proiect de la început până la final, ceea ce 

înseamnă că trebuie să fii organizat şi să ştii să gestionezi eficient sarcinile care îţi revin.Toate aceste 

competenţe sunt absolut necesare la locul de muncă şi te pot ajuta chiar să obţii jobul pe care ţi-l doreai sau să 

avansezi în carieră. Nimic nu se compară cu sentimentul că ai contribuit la comunitatea din care faci parte sau 

că ai ajutat nişte persoane mai puţin norocoase. Mai mult, oamenii de ştiinţă au demonstrat că voluntariatul te 

face mai fericit pentru că reduce stresul şi te face mai sănătos. Atunci când îţi canalizezi energia pentru a ajuta 

pe altcineva eşti mai puţin tensionat, îţi dă un sentiment al apartenenţei şi te face mai încrezător în forţele 

proprii. De asemenea, voluntariatul te face şi mai sănătos. Stările şi emoţiile noastre întăresc sistemul 

imunitar. Munca unui voluntar este indispensabilă şi contribuie cu adevărat la o cauză care poate depăşeşte 

comunitatea în care trăieşti. De câte ori ai fost ajutat de cineva atunci când îţi era greu? Poate că a fost vorba 

de cineva cunoscut, dar simplu fapt că a fost cineva alături de tine, într-un moment în care aveai probleme, a 

fost suficient ca să te ajute să te pui din nou pe picioare. Atunci când eşti voluntar oferi înapoi o parte din 

bunătatea care ţi s-a arătat unor persoane care au mare nevoie de acest lucru. De asemenea, voluntarul 

contribuie la corectarea unor probleme ale societăţii care afectează multe persoane.  

               A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile de 

seamă ale educatorilor, pe care le vom forma participand direct la activităţile de voluntariat.În calitate de 

cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le facă bine din punct de 

vedere sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre de copii sau de bătrâni, 

concursuri, baluri mascate şi evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi ocaziile potrivite pentru 

a-i implica pe adolescenţi şi a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari.Prezintă-i toate beneficiile pe 

care le poate obţine de pe urma activităţilor de voluntariat. De asemenea, gândeşte-te la faptul ca eşti un 

model pentru el. Cu cât observă şi este 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 va tinde mai mult să 

introducă voluntariatul în viaţa lui de adolescent. Cu cât începe mai repede să facă astfel de activităţi de 

voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc 

pentru viaţa de adult. În Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă sunt prevăzute o serie de 
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obiective a căror transpunere în activităţi specifice conduc copiii spre descoperirea şi înţelegerea tainelor 

naturii. Activităţile pe domenii experenţiale (cunoaşterea mediului, educarea limbajului, activităţi artistico-

plastice şi practice, activităţi muzicale), dar şi activităţile extracurriculare (excursii, drumeţii, activităţi practic-

gospodăreşti-plantări, acţiuni de ecologizare) contribuie la atingerea obiectivelor educaţiei ecologice. Acestea 

vizează aspecte de natură cognitivă, intelectuală, moral-civică, estetică, afectivă, practică:                                                                                                

  

- să cunoască fiinţe şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;                            

- să-şi însuşească cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ şi 

antrenarea copiilor în îndeplinirea acestora;                                                                     

- educaţia capacităţii de a ocroti, de a proteja şi respecta natura;                                                    

- cultivarea dragostei pentru Terra cu tot ce intră în componenţa acestuia: apă, aer, plante, animale;                                                                                                                                                          

- conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică şi toate resursele naturale;         

- educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăieşte;                              

- formarea unui comportament civic, a dorinţei de a contribui la păstrarea frumosului prin antrenarea în 

activităţi de îngrijire a unor arbori, a spaţiilor verzi;                                                                

 La nivelul educaţiei preşcolare putem desfăşura activităţi de educaţie ecologică care, pe de o parte 

formează deprinderi, dezvoltă capacităţi şi cultivă interesul copiilor pentru conduite ecologice, iar pe de altă 

parte contribuie direct la menţinerea unui mediu echilibrat, curat, benefic unei dezvoltări fizice şi mentale 

sănătoase a copiilor. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a participa la acţiuni de protecţie a mediului 

în interesul sănătăţii noastre. Educaţia ecologică presupune dezvoltarea abilităţilor de a acţiona concret, de a 

ne implica activ în identificarea problemelor de mediu, capacitatea de a găsi soluţii pentru remedierea 

problemelor de mediu.Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice 

trebuie să implice copiii chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Formarea 

voluntarilor pe probleme de mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia mediului, în 

funcţie de diversitatea situaţiilor, impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o gândire constructivă, 

integrată care să faciliteze educarea populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de problemele mediului. 

             A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, a cultiva valorile lui înseamnă a te ridica la cerinţele unei 

şcoli europene, în care se respectă normele europene, în care se realizează un învăţământ de calitate. 

Voluntariatul reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin faptele 

lor voluntarii dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi pentru 

semeni, grijă şi sensibilitate. 
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IMPORTANȚA  EDUCAȚIEI ANTREPRENORIALE  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC 

Dragomir Daniela, Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu 

Dumitru Anca,Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu 

 

 Actuala societate aduce sistemului educaţional cerinţe tot mai exigente, formulând o comandă 

socială inexistentă anterior. Aceste schimbări sunt generate, în special, de transformările considerabile din 

ultimele decenii, de necesitatea de cetăţeni activi, cu iniţiativă, capabili să se integreze în această societate şi 

să participe, la rândul lor, la continuarea progresului acesteia. În acest context, pe lângă educaţia economică, 

cultivarea spiritului întreprinzător, la nivel educativ, vine să completeze o lipsă, de importanţă majoră, în 

sistemul educaţional, şi anume, formarea competenţelor antreprenoriale. 

 Educaţia antreprenorială urmăreşte să ofere elevilor şi studenţilor aptitudini, cunoştinţe şi motivaţia 

corespunzătoare pentru a-i încuraja în obţinerea succesului antreprenorial, într-o varietate de direcţii. În 

prezent, educaţia antreprenorială este oferită, sub o diversitate de forme, la toate 

nivelurile de şcolarizare, începând cu nivelul gimnazial sau liceal până la programele universitare. 

Educaţia antreprenorială se diferenţiază de alte forme de educaţie prin faptul că aceasta se concentrează pe 

reacţia la oportunităţi, în timp ce educaţia de management este axată pe cea mai bună modalitate de a opera în 

structurile existente. 

 Integrarea spiritului antreprenorial şi a inovării în procesul educaţional creează condiţiile 

prin care aptitudinile, precum creativitatea, leadership-ul, gândirea critică, luarea deciziilor şi sensibilizarea 

socială, sunt transmise elevilor, generând un impact semnificativ în dezvoltarea lor personală şi socială. 

 Spiritul antreprenorial nu a fost niciodată mai important decât acum, când lumea se confruntă cu 

provocări majore, care se extind tot mai mult la nivelul economiei mondiale. În acest context, spiritul 

antreprenorial se remarcă drept o forţă semnificativă, care poate avea un impact considerabil în relansarea, 

creşterea şi progresul social, prin stimularea inovaţiei, generarea de locuri de muncă şi responsabilizarea 

socială. Deşi este clar că lumea are nevoie de mai multe societăţi antreprenoriale, care pot rezolva problemele 

tot mai complexe, interconectate şi într-o tot mai rapidă schimbare, este nevoie de o mai mare conştientizare 

cu privire la rolul esenţial pe care îl are învăţământul în dezvoltarea următorului val de lideri, inovatori şi 

întreprinzători, care, pe lângă crearea de noi locuri de muncă şi de noi valori pentru societate, pot, de 

asemenea, asigura şi altora un viitor mai bun. 

 Instituţiile de învăţământ, de la primele niveluri până la ultimele, trebuie să adopte metode şi 

instrumente specifice secolului XXI, pentru dezvoltarea mediului adecvat de învăţare, pentru încurajarea 

creativităţii, 

a inovaţiei şi a capacităţii de a gândi dintr-o nouă perspectivă ("out of the box"). Spiritului antreprenorial 

permite dezvoltarea abilităţilor de conducere şi a deprinderilor de viaţă, fiind din ce în ce mai recunoscut 

faptul că acestea reprezintă o competenţă cheie. Spiritului antreprenorial şi inovarea generează noi modalităţi 

de învăţare, viaţă şi muncă. 

 Încorporarea spiritului antreprenorial şi a inovaţiei, abordările transdisciplinare şi metodele interactive 

de predare în învăţământ necesită modele, arhitecturi şi standarde noi. În Europa, se evidenţiază faptul că este 

momentul reconsiderării vechilor sisteme şi reaşezării fundamentale a 

procesului de învăţământ. Modificările din sistemul de învăţământ sunt necesare la toate nivelele şi ar trebui 

să abordeze procesul de învăţare continuă, precum şi legăturile esenţiale şi interacţiunile dintre nivele 

(gimnazial, liceal, superior şi educaţia continuă). 

 În Europa, se evidenţiază ca o mare necesitate creşterea numărului educatorilor de 

antreprenoriat, precum şi dezvoltarea ulterioară a acestora, prin furnizarea de programe adecvate de training, 

în special în metodele de predare interactivă. Antreprenorii şi celelalte persoane cu experienţă în 

domeniul antreprenorial ar trebui să aibă acces, să fie încurajaţi şi instruiţi pentru a preda. Pe lângă valorile 

transmise în cadrul cursurilor, antreprenorii şi cei cu experienţă în domeniul antreprenorial vor 

intensifica, de asemenea, spiritul antreprenorial în întreaga instituţie şi vor crea şi întări legăturile cu 

comunitatea locală şi ecosistemul antreprenorial. 

 Există mai multe modele noi testate în întreaga lume – atât în interiorul, cât şi în afara sistemelor 

formale de educaţie – care trebuie să fie împărtăşite la nivel mai larg, pentru a furniza abordări noi şi mai 
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eficiente educaţiei antreprenoriale. În plus, trebuie facilitate colaborările, schimburile şi activităţile de 

cercetare în afara graniţelor. 

 Deşi, în prezent, la nivel european, se evidenţiază un număr considerabil mai mare de programe de 

educaţie antreprenorială, comparativ cu deceniul trecut, dimensiunea şi diseminarea acestora rămân 

provocările cheie. În momentul de faţă, tehnologia joacă un rol tot mai important în procesul de învăţământ, 

atât ca un canal de livrare, cât şi ca instrument de predare. 

 Tehnologia poate contribui la asigurarea accesului la un număr cât mai mare de persoane interesate, 

inclusiv la cei care nu au avut acces la educaţie antreprenorială, şi, de asemenea, poate sprijini dezvoltarea de 

programe şi materiale interactive şi relevante la nivel local. Tehnologia pune la 

dispoziţie mecanismul necesar ce face posibilă ajungerea la economii de scară mai mari, precum şi 

împărtăşirea pe scară largă a practicilor specifice. 

 

 Problema performanţei realizate de învăţământul din România priveşte întreaga societate românească, 

fără excepţie. Ea reprezintă un punct de interes nu numai pentru profesori, actualii şi viitorii studenţi, dar şi 

pentru angajatori, precum şi pentru tot ceea ce înseamnă factor de 

dezvoltare în societate. 

 Din perspectiva mediului de afaceri, ineficienţa educaţiei în România este redată de decalajul dintre 

teorie şi practică. Deşi mulţi tineri absolvenţi ajung în cadrul companiilor cu un bagaj teoretic solid, lipsa unei 

pregătiri practice în timpul facultăţii reprezintă principala critică adusă sistemului de învăţământ. Ceea ce este 

cel mai îngrijorător este faptul că aceştia întâmpină dificultăţi legate inclusiv de direcţia propriei vieţi 

profesionale, acţionarea coerentă, gândirea consecventă sau, altfel spus, conturarea unor atitudini proprii unor 

persoane din prima linie a politicii, vieţii sociale şi economice. 

 Identificând necesitatea implementări unor programe de educaţie antreprenorială în România şi având 

în vedere modelele existente în alte ţări ale lumii cu tradiţie în domeniul antreprenoriatului, Junior 

Achievement România1 a lansat o nouă serie de programe educaţionale, în domeniile economic, 

antreprenorial, financiar şi profesional, de care au beneficiat aproape un milion elevi şi studenţi din 

toată ţara (până în anul 2010). 

 Realizate în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, programele Junior Achievement sunt 

oferite gratuit instituţiilor de învăţământ prin contribuţia comunităţii de afaceri, suplimentând 

programa şcolară din învăţământul public prin introducerea unor concepte economice noi şi prin formarea de 

aptitudini antreprenoriale şi sociale în strânsă legătură cu realitatea. 

 Programele Junior Achievement sunt concepute pentru toate nivelurile de educaţie (primar, gimnazial, 

liceal, universitar) şi sunt destinate următoarelor domenii: afaceri şi economie, antreprenoriat, 

planificarea carierei şi educaţie financiară. 

 Consolidarea educației antreprenoriale în școli, instituții de învățământ profesional și universități va 

avea un impact pozitiv asupra caracterului dinamic al antreprenoriatului în cadrul economiilor noastre. Într-

adevăr, pe lângă contribuția adusă la crearea întreprinderilor sociale și la înființarea de noi întreprinderi, 

educația antreprenorială îi va ajuta pe tineri să își dezvolte capacitatea de inserție profesională și să manifeste 

un spirit „intraprenorial” mai accentuat în activitatea lor din cadrul organizațiilor existente, la nivelul 

sectoarelor social, public și privat. Așadar, investiția în educația antreprenorială este una dintre cele mai 

rentabile investiții pe care o poate face Europa: cercetările arată că elevii și studenții participanți au șanse de 3 

până la 6 ori mai mari de a-și deschide o afacere ulterior, într-un anumit moment al vieții, comparativ cu cei 

care nu beneficiază de educație antreprenorială. 
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Ne facem bine, ajutându-i pe ceilalți 

Amarghioalei Claudia 

Școala Gimnazială „Sfânta Maria” Botoșani 

 

„Scopul vieții este să fii util, să fii onorabil, să ai compasiune, să faci prin asta diferența dintre a fi trăit și a fi 

trăit frumos.”   

Ralph Waldo Emerson    

În ultima perioadă voluntariatul , a fost văzut ca un mare avantaj în CV. Astfel,  mulți dintre cei care 

urmează să facă angajări sunt convinși de potențialii lor angajați ,chiar dacă nu au multă experiență în 

domeniul cerut, demonstrează totuși o serie de abilități ce fac diferența  prin prisma voluntariatului, ceea ce nu 

este puțin lucru.  

 Personal, am învățat din acțiunile de voluntariat  lucruri importante precum responsabilitatea, comunicarea, 

lucrul în echipă, dăruirea.  Trebuie amintit și faptul că cel ce face voluntariat reușește să  își creeze  foarte 

multe amintiri plăcute prin  bucuria citită pe chipurile oamenilor ajutați în anumite momente ale vieții lor. 

Totodată experiența voluntariatului îți aduce  și mulți prieteni prin proiectele importante inițiate împreună, 

împărțind efort și timp pentru fapte bune, iar aceste prietenii se dovedesc a fi de încredere, sincere, bazate pe 

înțelegere. 

 Oricât ne dorim să învățăm despre bunătate, implicare, activități de binefacere doar participând la 

diverse cursuri sau seminarii, toate aceste informații vor fi limitate deoarece nu suntem expuși la idei, 

probleme și situații noi, doar implicarea civică ne poate îmbogăți. Sunt studii care demonstrează că persoanele 

care desfășoară activități de voluntariat capătă mai multă forță, curaj, devin mai puternici după desfășurarea 

unei astfel de activități. 

 Putem spune că voluntariatul reprezintă o modalitate extraordinară de a ne cunoaște  pe noi înșine, dar 

și de a cunoaște persoane cu aceleași preocupări , de a ne clădi noi relații. 

Perioada petrecută făcând voluntariat ne ajută să ne dezvoltăm abilități în rezolvarea problemelor , în 

planificarea noilor proiecte, dar și multe calități utile pentru munca în echipă. Un bun lider al unui astfel de 

proiect , va învăța cum să inspire oamenii să depună eforturi pentru o cauză ce nu le oferă venituri materiale, 

ci doar o enormă satisfacție sufletească, emoțională.  

 Activitățile diferite de cele zilnice, care oferă ceva inedit, ce te deconecteză de la rutina zilnică, pot fi 

și distractive din moment ce sunt desfășurate alături de oameni care au aceleați pasiuni. Voluntariatul, 

conform unor studii , poate avea efect benefic asupra stării de sănătate fizică și psihică a individului, deoarece 

declanșează o anume satisfacție ,simțită doar atunci când săvârșim fapte bune. 

 Spunem  mereu că vrem să îi ajutăm pe ceilalți, făcând fapte bune, când de fapt este cel mai bun lucru 

făcut pentru noi înșine. 

Persoane care s-au aplecat mai mult asupra acestui aspect  consider că a-ți ajuta un prieten sau un coleg nu îți 

oferă doar o simplă satisfacție , ci este de-a dreptul benefic . Ne ajută să fim mai liniștiți, mai fericiți și chiar 

să trăim mai mult. 
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 Subsanțele chimice ,endorfinele, ce se află în creier, se produc atunci când facem exerciții cardio, 

aducându-ne într-o stare numită „ entuziasmul alergătorului”. De asemenea putem trăi senzații similare atunci 

când facem fapte bune.  

De multe ori nici nu contează dacă ajutorul oferit este mare sau mic, ceea ce contează cu adevărat este gestul 

și dorința de a face bine, dar cu adevărat.  Cel care primește poate fi mișcat de intenția celui care oferă, nu 

contează ce, iar cel ce oferă poate experimenta o trăire profundă de împlinire, satisfacție, fericire, mulțumire, 

care îi pot crește perioada de viață, reducând nivelul stresului. 

Specialiștii, spun că telomerii ( capete de cromozom) care ocrotesc mesajul din AND-ul nostru și protejează 

speranța de viață  sunt  reduși în momentul când individul este expus stresului pe termen mai lung. Așadar, o 

emoție pozitivă, oferind din timpul tău, un zâmbet, ar putea să îți prelungească viața. 

Să nu uităm că acțiunile caritabile care nu aduc nicio emoție, nu te vor împlini. Oamenii ajutați nu trebuie să 

se simtă precum o povară. 

 Împlinirea , ce oferă starea de bine, este trăită atunci când ajuți pe cineva cu adevărat, cu tot sufletul. Doar 

când facem bine simțim că trăim cu adevărat și că viața are scop și sens. 

Să întrebăm mereu cum putem ajuta, apoi să lăsăm viața să ne umple de entuziasm! 
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Voluntariatul, o modalitate de responsabilizare  

prof. înv. primar CÎRSTEA ELENA-MIRABELA 

 ȘC. GIMN. NAUM RÂMNICEANU, CORBI 

 

Literatura de specialitate oferă mai multe definții în ceea ce privește cuvântul voluntariat, cea mai 

precisă definiție fiind aceea conform căreia voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din 

proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o compensaţie materială; activitatea 

de interes public este activitatea desfăşurată  în domenii cum sunt: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia 

drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar şi altele asemenea." (definitia din Legea 

Voluntariatului 2006). 

Voluntariatul este o activitate desfăşurată din proprie iniţiativă, prin care o persoană fizică îsi oferă 

timpul, talentele şi energia în sprijinul altora,  fără o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta 

cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicata." (definitia Pro Vobis). 

Prins într-o alergătură continuă şi înecat de rutina zilnică,  uiţi de lucrurile cu adevărat importante, uiţi 

cât de puţin "costă" să  faci bine şi că nu te simţi niciodată  mai împlinit, decât atunci când poţi să ajuţi pe cineva, 

total dezinteresat. Si, când te gândeşti că de câteva ore din timpul tău liber poate depinde viitorul unui copil, 

realizezi că e atât de puţin efort pentru o cauză atât de frumoasă. 

Voluntariatul ne învaţă pe fiecare să fim altruişti, răbdători, să avem încredere şi speranţă în mai bine, 

să nu ne preocupăm prea mult în legătură cu lucrurile care nu ţin direct de noi.Voluntariatul apropie oameni şi 

rupe frontierele. De asemenea, ne face să redescoperim latura umană din interiorul fiecăruia.  Cred că în 

principal, voluntariatul ne ajută să ne ridicăm speranţele pe care le avem în legătură cu viaţa pe care o ducem. 

Astăzi există foarte multe organizaţii la toate nivelurile, dar – lucru important – şi la nivelul instituţiilor 

de învăţământ din România. 

Este o onoare să fii voluntar în comunitatea în care trăieşti, este o bucurie să dăruieşti, este o datorie să 

ajuţi atunci când simţi că trebuie. 

Aceste valori trebuie inoculate copiilor, de la cele mai mici vârste de către familie şi apoi de către 

cadrele didactice din grădiniţe şi şcoli, prin participarea directă la acţiuni de voluntariat, aducând astfel un plus 

în dezvoltarea lor emoţională şi posibil, schimbând destine. Cu cât au vârste mai mici, cu atât mai uşor sunt de 

convins că binele aduce bine, dragoste şi respect, aşa că, a trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a 

cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile de seamă aleprofesorilor, pe care le vom forma participand direct la 

activităţile de voluntariat.  

Toate aceste acţiuni  demonstrează un fapt  cert pentru copil: cu cât începe mai repede să facă astfel de 

activităţi de voluntariat, cu atât mai bine îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl formează 

ca om şi îl pregătesc pentru viaţa de adult. 

Ingredientele principale în acţiunile sociale nu sunt nici banii, nici numărul de oameni implicati, ci 

pasiunea, dăruirea cu care lucrează cei ce vor să-şi dea din timpul, abilităţile, cunoştinţele lor în beneficiul altora.  

Cea mai importanta lectie este faptul ca nimic nu se compară cu zâmbetul de pe chipul unui copil cu 

care viaţa a fost mai dură, chiar dacă pentru acest zâmbet facem lucruri pe care nu le-am mai făcut,  lucrăm ore 

în sir şi ne lovim de barierele mentalităţii greşite Am învăţat că  boala nu este un stigmat, ci o nedreaptă 

condamnare, căci nimeni nu merită să sufere atât de mult; oamenii sunt la fel de buni, copiii la fel de frumoşi şi 

inteligenţi, fie că sunt sănătoşi sau nu. Doar că ei trebuie să  înfrunte o realitate mult mai dură. E datoria noastră 

să fim alături de ei, să nu-i  arătăm cu degetul sau să fim nepăsători, ci să le arătăm omenia din noi. 

Dezvoltarea unei atitudini de respect şi preţuire faţă de semenii noştri, faţă de problemele mediului, 

implicarea cu responsabilitate în acţiuni de voluntariat – iată cheia care deschide drumul spre o concepţie nouă, 

europeană despre om şi omenie. 

Voluntariatul este cea mai bună metodă de dezvoltare personală.  
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VOLUNTARIATUL – SURSA ZÂMBETELOR PURE 

Prof.înv.primar Ciolan Doina 

Școala Gimnazială Mușătești 

 

”Voluntariatul este activitatea desfăsurată din proprie initiativă, prin care o persoană fizică îsi oferă 

timpul, talentele si energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta 

cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată.” (definitia Pro Vobis) 

”Orice actiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.” (Tracker) 

Acestea sunt câteva definitii ale voluntariatului, dar mai presus de orice definitie voluntariatul este 

atitudinea fiecăruia fată de societate. Vorbind despre atitudini ne gândim desigur la respectul pentru oameni, 

punctualitate, credibilitate, cinste, persevenentă, consecventă, răbdare...tot ceea ce oamenii ar trebui să învete 

încă de mici – o relatie sănătoasă cu oamenii si cu mediul înconjurător. 

Mai bine de 100 de milioane de europeni sunt implicaţi în activităţi de voluntariat, trăiesc în 

solidaritate şi prin aceasta aduc o contribuţie în societate. Un sondaj Eurobarometru efectuat în 2006 relevă 

faptul că 3 din 10 europeni pretind a fi activi ca şi voluntari şi că aproape 80% din respondenţi consideră că 

activităţile de voluntariat reprezintă o parte importantă a vieţii demografice în Europa.  

            Există o arie largă de noţiuni, definiţii şi tradiţii în ceea ce priveşte voluntariatul. Totuşi, ceea ce este 

comun în Europa este că oriunde oamenii se implică împreună în activităţi pentru a se ajuta reciproc, pentru a 

îi susţine pe cei cu nevoi, pentru a conserva mediul înconjurător, pentru a participa în campanii pentru 

drepturile omului, sau pentru a iniţia acţiuni menite a asigura fiecăruia o viaţă decentă – atât societatea în 

ansamblu, cât şi fiecare voluntar ies în câştig, iar coeziunea socială este semnificativ întărită. 

Voluntariatul nu este o notiune nouă românilor asa cum nu este nouă pentru niciun popor, pentru nicio 

colectivitate. Oamenii s-au ajutat mereu între ei, sau au muncit împreună pentru atingerea scopurilor pe care si 

le-au propus, fie că-si strângeau recoltele, îsi construiau o casă, ridicau o biserică sau o scoală în comunitatea 

lor. Din păcate însă deceniile de totalitarism au marcat felul în care românii percep ideea de muncă voluntară. 

Adesea, în special după Revolutia din 1989, voluntariatul era confundat cu munca patriotică pe care multi 

dintre români erau obligati să o facă în timpul regimului comunist, si în urma căreia nimeni nu era câstigat 

nici din punct de vedere material nici din punct de vedere spiritual. Iată motivul pentru care primele 

organizatii nonguvernamentale care implicau voluntari au fost privite la început cu suspiciune. Românii 

trebuiau să-si descopere identitatea, să-si descopere valorile, să-si pretuiască semenii si să muncească 

împreună pentru construirea a ceea ce se doreste a fi o Românie modernă, tară a Uniunii Europene a secolului 

XXI. 

În România organizatiile nonguvernamentale încep să implice voluntari în activitati încă din 1990, o 

mare importantă având organizatiile internationale (Peace Corps, Voluntary Service Overseas, World Vision, 

Habitat for Humanity) care trimit voluntari în România sau deschid filiale în tara noastră aducând astfel cu ele 

experienta în managementul voluntarilor. În 1997 ia fiintă primul centru de voluntariat independent din 

România: Pro Vobis. Anul 2001 va fi declarat anul International al Voluntariatului de catre Natiunile Unite, în 

acelasi an se adoptă legea voluntariatului si se lansează pagina de web dedicată voluntariatului 

www.voluntariat.ro si prima revistă dedicată managerilor de voluntari, Voluntariat.ro. În 2002 începe traditia 

anuală a Săptămânii nationale a Voluntariatului. 

De ce voluntariatul contează? 

Voluntarii reflectă diversitatea societăţii europene, având implicate persoane de diferite vârste, femei şi 

bărbaţi, angajaţi şi şomeri, oameni cu diferite origini etnice, credinţe, cetăţeni de toate naţionalităţile 

Voluntarii sunt implicaţi într-o mare varietate de activităţi, cum ar fi furnizarea de activităţi educative şi 

servicii, ajutor reciproc sau auto-ajutor, advocacy, campanii, , acţiune comunitară şi pentru mediul 

înconjurător. Voluntariatul este unul dintre modurile în care persoane cu orice tip de abilităţi şi profil, pot 

contribui la schimbări pozitive. 
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Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei societăţi coerente, 

cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, şi prin aceasta, la crearea de capital social. Este o sursă puternică 

de reconciliere şi reconstrucţie 

Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. Voluntarii şi 

organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, a da voce şi a 

răspunde nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută la îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de servicii şi 

la dezvoltarea creativă de noi servicii. 
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VOLUNTARIATUL VĂZUT   PRIN   OCHI   DE   COPIL 

                                                                                            Prof. TROFIN  DANIELA 

                                                                                      Școala Gimnazială Grumăzești, jud. Neamț 

 

 
                           

Moto: ,,Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm”  ( Victor Hugo) 

 

             Se spune că atunci când dăruim, descoperim secretele fericirii. Atunci când intențiile nu mai sunt 

îndreptate către propria persoană, către propriile nevoi, către propriul eu, ci către nevoile celui de lângă noi și 

către modul în care pot fi satisfăcute aceste nevoi, descoperim că fericirea noastră depinde de fericirea celor 

din jurul nostru. Această schimbare de la noi înșine la ceilalți este ceea ce dă savoare vieții și contribuie la 

construcția caracterului, aduce o imensă satisfacție și împlinire. Voluntariatul este o astfel de ocazie, aducând 

contribuții și beneficii pe două direcții: dezvoltare personală și dezvoltarea comunității. Oricine poate să 

devină voluntar și să aducă o contribuție lumii înconjurătoare, important este ca fiecare dintre noi să-și 

dorească acest lucru. Voluntariatul îți oferă un scop, o direcție, sădește dorința de a deveni mai bun, de a 

depăși limitele. Înainte de orice oferă  posibilitatea înțelegerii "celuilalt", oportunitatea de a fi empatic, 

umanizează relațiile dintre noi, ne ajută să respectămorice formă de viată. 

           A trezi și a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui ar putea fi una dintre sarcinile 

de seamă ale cadrelor didactice, un spirit care transformă valorile sociale în principii de conduită personală. 

Toate persoanele din lume trebuie să aibă dreptul de a-şi oferi în mod liber timpul, talentul şi energia în 

beneficiul altora sau al comunităţii lor prin acţiuni individuale sau colective, şi fără a aştepta recompense 

financiare. 

          Acțiunile în cadrul parteneriatelor, activitățile în cadrul programelor educaționale, îmbinate cu acțiuni 

de voluntariat demonstrează că problema educației nu poate fi despărțită de problema existenței ființei umane, 

de pregătirea omului pentru viață, aceasta fiind o necessitate atât social, cât și personală. Prin munca voluntară 

reușim să apreciem ceea ce avem și depașim barierele pe care, în anumite cazuri, egoismul uman le impune, se 

dezvoltă cunoașterea, dar nu ca generalizare, ci ca profunzime. Voluntariatul deschide atât inima cât și mintea, 

este o sursă inepuizabilă în cunoaștrea personală. A te oferi voluntar într-o activitate înseamnă a-ți asuma o 

responsabilitate umană. 

           Din interacțiunea factorilor educaționali – grădiniță, familie, școală, comunitate, rezultă o rețea de 

influențe care constituie cadrul educational în care se formează copiii și care îi ajută să se integreze 

corespunzător în societate. Prin diverse activități se încearcă ca la nivelul înțelegerii copiilor să li se explice că 

valoarea unui om constă în cee ace este capabil să dea și nu în cee ace este el capabil să primească. Cadrele 

didactice încearcă să ofere un model de comportament care să contribuie la educația copiilor: implicându-I în 

acțiuni de voluntariat în care ei au avut ocazia să cunoască și să observe oameni minunați care prin faptele și 

atitudinea lor dovedesc permanent omenie, bun simț, dragoste și respect pentru semenii lor. Copiii participă cu 

plăcere la pregătirea acestor activități, le place să muncească, ca prin această muncă să obțină rezultate în 

folosul comunității. Copiii au ocazia să observe oameni care se comport civilizat, care se respect între ei, care 

manifestă grijă și sensibilitate pentru semenii lor. 

       Cadrele didactice sunt capabile să dăruiască și să primească dragostre, să poarte în conștiință imensa 

răspundere de a educa, de a sădi în conștiința copiilor valori morale care vor da roade mai târziu. Aceste valori 

morale se cultivă prin participarea direct a copiilor la viața comunității în cadrul activităților, jocurilor, 

spectacolelor organizate, activităților extracurriculare. 

         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, bătrânețea și singurătatea nu 

sunt niște stigmate, sunt momente din viață, dar pentru unii sunt ca o nedreaptă condamnare, pentru 
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ca nimeni nu merită să sufere atât de mult.  Nimic nu se compară cu zâmbetele de pe chipurile unor 

copii cu care viața a fost mai dură, care s-au născut în niște zone mai defavorizate sau 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. Observând o latură atât de întunecată a vieții, trebuie să-i apreciem mult mai 

mult pe cei din jurul nostru, să fim recunoscători pentru tot ce avem și să încercăm să le aducem 

speranță acestor oameni care au dreptul să zâmbească, să viseze, să fie fericiți. 

           Voluntariatul deschide atât inima cât și mintea, este o sursă inepuizabilă în cunoaștrea 

personală. A te oferi voluntar într-o activitate înseamnă a-ți asuma o responsabilitate umană. Cei care 

participă la activități de voluntariat, dăruiesc și privesc  mai departe de propriile eu-ri și  ajută 

semenii care au mare nevoie de sprijin,  lărgesc  orizontul vieții spirituale și în acest fel, ceea ce 

dăruiesc din bunul lor material, din timpul lor, devine lumină nepieritoare a faptelor bune. 

            Copilul preşcolar  cu cât observă şi este 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 

va tinde mai mult să introducă voluntariatul în viaţa lui de adolescent şi cu cât începe mai repede să 

facă astfel de activităţi de voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de 

lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc pentru viaţa de adult. În calitate de cadru didactic, este 

recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le facă bine din punct de vedere 

sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii.     
              Pentru ca forma de voluntariat să fie înțeleasă așa cum trebuie, încă de la o vârstă fragedă copiii 

trebuie canalizați spre această formă prin diverse activități desfășurate în școală și nu numai, și să înțeleagă  ca 

fiind modul de a oferi fără a primi ceva în schimb.Unitatea de grup arată copiilor că sunt o familie și trebuie să 

acționeze ca atare, iar dacă sunt copii cu posibilități de dezvoltare, aceștia trebuie angrenați în activități care 

să-i determine să se facă utili printr-o formă de voluntariat care-și ajută semenii. 

          Copiii trebuie puși în diverse situații de viață, implicându-se activ în viața comunității din care fac parte. 

În acest fel, se vor simți utili dezvoltându-și încrederea și stima de sine. Vor învăța cât de importantă este 

munca în echipă, dar și sprijinul celor din jur. Cei mici pot realiza lucruri impresionante, această acțiune 

reușind să-i responsabilizeze, încurajându-i să se implice voluntar, alături de părinții lor, de cadrele didactice  

și în alte proiecte umanitare în sânul comunității din care fac parte. 

         Prin implicarea copiilor,  părinților, școlarilor, prin participarea directă  la acțiuni de voluntariat, se 

cultivă simțul omeniei, datoriei, responsabilității, care dau cu totul altă coloratura vieții morale. Cadrele 

didactice, prin aceste activități, contribuie la formarea personalității armonioase a copiilor, a valorilor morale 

și la eficientizarea lor, atrăgând toți factorii educativi. Spiritul de omenie se manifestă în relațiile cu semenii 

noștri, iar puterea omeniei e fapta bună. Ea nu se manifestă în vorbe ci în fapte. 

          Împreună cu preșcolarii din grupa mare am inițiat activitatea opțională "Micii voluntari" ce cuprinde mai 

multe acțiuni de voluntariat: ”Un mediu curat și sănătos” -preșcolarii, părinții au participat la igienizarea 

parcului din localitate și a unor  zone de joacă pentru copii; o activitate în care au fost implicați preșcolarii a 

fost ”Daruri de Crăciun” copii care au colectat hăinuțe, jucării au făcut cadouri constând în dulciuri, fructe, 

cărți copiilor din familii cu posibilități materiale reduse, tot în perioada, Crăciunului, copiii au participat la 

Căminul de Persoane Vârstnice cu un program artistic și cu cadouri pentru bătrâni, pentru a le mai alina 

singurătatea. În cadrul activității  ”Mărțișoare, mărțișoare” ne-am unit din nou în acțiunea de confecționare de 

mărțișoare, felicitări, cu scopul de a le comercializa, iar banii obținuți i-am donat unei familii cu un copil cu 

nevoi speciale. Prin aceste activități am încercat acumularea unei experiențe de viață copiilor, au acumulat 

informații, au învățat să gândească, iar cu timpul își vor dezvolta capacitatea de a înțelege și de a discerne. 

Toate activitățile desfășurate au fost activități de suflet care au implicat mulți factori ai comunității locale, 

părinți, școlari. 

         Să fim voluntari este un lucru foarte important, atât pentru cariera noastră, cât și pentru viața noastră. 

Vom învăța lucruri care ne vor ajuta în toate aspectele vieții, lucruri ca munca în echipă sau responsabilitatea, 

dar și compasiunea și răbdarea în tot ceea ce facem. Chiar dacă nu suntem plătiți în bani, lucrurile pe care le 

putem învăța sunt lucruri pe care nu putem să le cumpărăm. Probabil cel mai frumos lucru specific activității 
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de voluntariat este faptul că simțim că putem face o diferență, putem schimba în bine anumite aspecte în viața 

unui om, a unui grup și în general, ne crește încrederea în sine, ne simțim mai siguri pe ceea ce putem face. În 

plus, devenim mai conștienți de anumite probleme sociale ale comunității și putem deveni ambasadori ai 

acelei cauze. Cu toții avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine, cu toții avem cel puțin o 

abilitate, pricepere sau un talent pe care sa îl putem pune în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în 

folosul străzii, al cartierului sau al orașului în care trăim sau în folosul comunității în general. 

              Un element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se dezvoltă 

abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile întâmpinate în 

crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă, de asemenea apartenenţa la un grup, 

un grup care devine în scurt timp o familie, iar relaţiile deşi sunt de natură profesională,devin şi personale. 

Sub marea umbrela a comunicării, socializarea joacă un alt rol foarte important. Voluntariatul creează punţi 

între oameni şi comunităţi. Fără să vrem, suntem nevoiţi să socializăm în viaţa de zi cu zi pentru a putea 

exista. Însă, voluntariatul te învaţă tehnici şi metode de socializare, astfel încât timiditatea, teama şi frica să 

dispară, toate acestea ajutând la crearea ta din punct de vedere profesional. 

          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 celor care 

au fost vitregiţi de ... soartă. Şi pe viitor, vom acorda o importanță deosebită implicării copiilor 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. 

"Dacă așteptăm 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) 
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VOLUNTARIATUL ESTE CU ŞI DESPRE OAMENI 

PURCARU ANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ARDEOANI / BACĂU 

 

"Voluntariatul este activitatea desfasurata din proprie initiativa, prin care o persoana fizica îsi ofera 

timpul, talentele si energia în sprijinul altora fara o recompensa de natura financiara." Cei care se implică în 

activităţi de voluntariat fac acest lucru cu conştiinţa clară a valorii pe care această activitate o are pentru ei, ca 

persoane, în absenţa oricărui câştig financiar. Cei care sprijină implicarea în activităţi de voluntariat fac acest 

lucru cu conştiinţa clară a valorii pe care voluntariatul o aduce beneficiarilor sau comunităţii lor. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. 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. 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.  

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. 

Participând la activităţi de voluntariat cunoaştem oameni diverşi, din alte categorii sociale decât cele 

cu care interacţionăm în mod curent, devenim membri ai unor grupuri sociale diferite, care nu sunt în mod 

necesar intersectate, devenind un punct de legătură într-o multitudine de reţele interconectate care ne 

influenţează şi pe care le influenţăm, în cadrul cărora dezvoltăm relaţii bazate pe încredere reciprocă şi 

împreună cu care devenim parte a unei acţiuni colective – activitatea de voluntariat – care duce la atingerea 

unui beneficiu comun, respectiv rezultatul acţiunii de voluntariat pe de o parte, şi valoarea dobândită de 

fiecare dintre cei implicaţi la nivel individual, pe de altă parte.  

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. De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul în care 

tinerii (elevii) fac cunoştinţă în modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. Fără a dori să 

impietăm sistemul formal de învăţământ, trebuie să recunoaştem că de multe ori îi lipseşte latura practică, 

aplicată a învăţării, latură pe care mulţi tineri aleg să o experimenteze prin implicarea în activităţi de 

voluntariat.  

Voluntariatul poate fi considerat ca făcând parte din educaţia non-formală. Încă de la grădiniţă, apoi la 

şcoală, în liceu, copiii şi tinerii adolescenţi trebuiesc îndrumaţi, educaţi în spirit civic, prin diverse acţivităţi 

extracuriculare, prin proiecte realizate în strânsă legătură cu ONG-urile. Cadrul didactic prin însăşi exemplul 
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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 să introducă idea şi dorinţa de voluntariat în viaţa lui. Vizitele la centre de copii sau de bătrâni, 

spectacole caritabile, târguri caritabile cu vânzare de produse hand-made 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. 

Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se 

întâmplă în jurul nostru. 

Iată câteva motive pentru a convinge elevii_tinerii sa paticipe la activitati de voluntariat: 

• Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; 

• Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri; 

• Își setează obiective mai realiste în viață; 

• Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

• Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională; 

• Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări 

profesionale pe această linie; 

• Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

• Își formează prieteni noi; 

• Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

• Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, 

în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

Formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează 

să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. 

Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile 

următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională 

cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza 

activităților de voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă 

se gândesc la o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate 

perfectă de a explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai 

comunității, persoane care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport 

de valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, 

abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu 

situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, 

religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și 
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personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități 

de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. 

Calitățile de conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a 

unor obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 

voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, 

gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin 

intermediul voluntariatului, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului prosocial, 

creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

Ținând cont de cele menționate mai sus, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și 

diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean 

activ. 
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Rolul disciplinei Dezvoltare personală în formarea competenţei civice la elevul mic 

                                                                                  Rus Mirela 

                                                                                    Șc. Gimn. ,,Grigore Silași” Beclean jud.Bistrița-Năsăud 

          Noul curriculum permite şi particularizează abordarea integrată a conţinuturilor disciplinelor de 

învăţământ specifice la acest nivel de şcolaritate prin intermediul disciplinei Dezvoltare personală. Astfel, 

programa disciplinei Dezvoltare personală este elaborată ca model de proiectare curriculară centrat pe 

competenţe care contribuie la dezvoltarea elevului prin procese educaţionale ce mută accentul de pe latura 

informativă pe cea formativă, acoperindu-se astfel nevoile psihologice şi sociale ale elevului şi asigurându-i-

se cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru diminuarea şi prevenirea dificultăţilor de adaptare specifice 

vârstei. În Planul-cadru din învăţământul primar, disciplina Dezvoltare personală face parte din aria 

curriculară Consiliere şi orientare, având alocate 2 ore pe săptămână în clasa pregătitoare şi câte o oră pe 

săptămână în clasele I şi a II-a, propunând să răspundă nevoilor fundamentale ale copilului la această vârstă – 

cunoaşterea de sine, respectul de sine, nevoile de comunicare şi relaţionare pozitivă, armonioasă cu ceilalţi, 

nevoia de a învăţa şi a şti să înveţe eficient şi creativ, nevoia de a face faţă provocărilor şi de a rezista 

presiunilor în situaţia în care universul său interacţional îşi lărgeşte progresiv aria. Odată cu începerea şcolii, 

disciplina Dezvoltare personală reprezintă un suport important pentru formarea la elevi a unui stil de viaţă 

sănătos, ca fundament al dezvoltării armonioase a personalităţii lor. 

          În cadrul orelor de Dezvoltare personală , elevii valorifică propriile experienţe concrete în vederea 

dezvoltării capacităţii de a se autocunoaşte şi de a-şi exprima într-o manieră pozitivă interesele, aptitudinile, 

trăirile personale, abilităţile de relaţionare şi comunicare, forme de organizare a învăţării. Această disciplină 

vizează formarea şi dezvoltarea abilităţilor şi a atitudinilor în vederea dobândirii încrederii în sine , a stării de 

bine a copiilor, a pregătirii lor pentru viaţă, a însuşirii normelor morale, şi formării convingerilor, 

sentimentelor, atitudinilor şi a conştiinţei morale.  

        Predarea acestei discipline se face printr-o corelaţie permanentă cu experienţele elevilor, cu ceea ce simt 

sau cu ceea ce gândesc , cu felul în care ei se comportă , fapt ce dovedeşte caracterul autentic al învăţării. Încă 

din timpul copilăriei timpurii, persoanele deţin calităţi precum abilităţi, talente, nevoi, valori, interese care dau 

contur dăzvoltării cognitive, emoţionale şi sociale. În cadrul orelor de Dezvolare personală , dascălul pune la 

dispoziţia elevilor strategii şi situaţii de învăţare în care aceştia învaţă cum să înveţe, cum să-şi capete 

încrederea în ei şi în ceilalţi, cum să relaţioneze cu cei din jur, cum să-şi descopere talentele şi  aspiraţiile . 

Elevii exersează diferite abilităţi şi îşi formează  atitudini faţă de muncă, faţă de patrie . Ei dobândesc 

capacitatea de a asculta şi de a se face ascultaţi, de a-şi face cunoscute propriile opinii, acceptând totodată 

părerile celorlalţi. În funcţie de împrejurările şi de persoanele cu care vine în contact, copilul conştientizează 

importanţa folosirii formulelor de politeţe, într-o manieră care să  dovedească cunoaşterea şi respectarea 

normelor de comportare civilizată în situaţii diferite. Buna- cuviinţă, comportamentul corect, conduita morală 

fundamentează atitudinea copilului în relaţiile cu ceilalţi. Activităţile specifice acestei discipline urmăresc să 

dezvolte la copii încrederea în propria persoană sau în ceilalţi accentuând faptul că încrederea se dobândeşte şi 

se păstrează prin fapte; că respectul înseamnă preţuire, consideraţie, faţă de propria persoană, familie, faţă de 

cei din jur şi care se manifestă prin felul în care vorbim, gesturi şi fapte; curajul înseamnă îndrăzneală, eroism; 

laşitatea este lipsa de curaj şi onoare; s-a pus accent pe faptul că a fi mai bun înseamnă a dovedi bunăvoinţă, 

blândeţe, omenie pentru cei din jur şi că bunătatea se demonstrează prin fapte; s-a scos în evidenţă faptul că 

sinceritatea este o însuşire pozitivă pe care o poate avea o persoană, iar că minciuna este o însuşire negativă . 

Elevii ajung să înţeleagă că respectarea normelor de igienă personală şi capacitatea de gestionare a emoţiilor 

influenţează relaţii sociale cu cei din jur. Selectând fapte şi întâmplări din universul apropiat copiilor, suportul 
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ilustrativ al lecţiilor, problematica pusă în discuţie, constituie un real sprijin acordat copiilor în luarea unor 

decizii pozitive, ajutându-i să-şi formuleze propriile opinii în aprecierea unor situaţii cu conţinut civic. 

             Valoarea  lecţiilor de dezvoltare personală este dată de eficacitatea lor, de măsura în care ajută elevii 

să-şi însuşească convingerile morale prin propriul lor efort. În felul acesta elevii îşi aduc un aport valoros la 

modelarea propriei lor conştiinţe civice Dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor 

şi exprimării opiniilor faţă de activitatea grupurilor din care fac parte, reprezintă unul din obiectivele care 

contribuie la antrenarea copiilor în activităţi directe. Aceste activităţi se pot organiza fie pe grupe de elevi, fie 

cu întreaga clasă şi pot îmbrăca diverse forme : jocuri cu rol, dramatizări, exerciţii de simulare a unor cazuri 

concrete, dezbaterea unor fapte reale, elaborarea unor compuneri cu caracter civic, vizionarea unor filme 

urmată de comentarea imaginilor, vizite şi altele. 

            În zilele noastre asistăm la amplificarea fără precedent a agresivităţii, violenţei şi criminalităţii, a 

formelor nocive ale individualismului, la răspândirea şocantă a comportamentelor deviante, a conflictelor 

etnice şi religioase. Cei care păşesc pe drumul delicvenţei, în realitate au nevoie de relaţii interumane 

autentice, de comunitate, vor să-i aparţină, dar, în mod paradoxal, refuză cooperarea cu semenii. Violenţa 

organizată umple acest gol prin oferirea oportunităţii de a-şi găsi locul printre ceilalţi, de a căpăta importanţă 

într-un grup de oameni şi de a se bucura de sprijinul şi securitatea acestuia. Astfel, ei se consideră îndreptăţiţi 

să se răzbune, chiar să distrugă această lume indiferentă şi insensibilă, care promovează excluderea, 

discriminarea şi violenţa.  

              Se semnalează o creştere semnificativă, în rândurile copiilor şi tinerilor, a unor atitudini şi 

comportamente indezirabile, mergând de la lipsa respectului faţă de cei mai vârstnici, dispreţul faţă de bunele 

maniere convenţionale, până la vicii, violenţă şi vandalism. Se poate vorbi astfel despre o prăbuşire, un 

,,colaps al caracterului copiilor’’(J. F. Goodman, 1998). Pentru deteriorarea standardelor morale, şcoala poartă 

o responsabilitate accentuată. În literatura psihopedagogică se atrage atenţia asupra faptului că la originea 

creşterii violenţei şi dezbinării în şcoli se află cultura şcolară în declin, criza trecerii de la un cod cultural la 

altul, caracterizată prin lipsa reperelor axiologice şi prin nivelul scăzut al atmosferei morale (C. Cucoş, 2000). 

În sprijinul elevilor pentru a nu se abate de la drumul potrivit vine disciplina Dezvoltare personală continuată 

apoi de Educaţie civică. Ameliorarea situaţiei create datorită comportamentelor greşite presupune înţelegerea 

şi acceptarea autentică a copilului, aprecierea sensibilităţii lui, sprijinul real spre descoperirea propriilor valori. 

În cadrul unor discuţii individuale sau de grup, într-o atmosferă respectuoasă, elevul poate fi condus spre 

conştientizarea scopului său eronat şi spre adoptarea unor comportamente constructive, dezirabile social. 

Problematizarea unor situaţii comportamentale, exemplificarea faptelor de curaj, frică, laşitate etc., studiile de 

caz făcute în legătură cu afectarea integrităţii fizice sau morale a copiilor au determinat pe elev să-şi exprime 

părerile, să ia atitudine, să motiveze comportamente. 

         Activităţile extraşcolare cu caracter intedisciplinar pot juca un rol deosebit de important pentru că ele au 

o influenţă puternică asupra elevilor : dezvoltarea creativităţi civice , valorificarea aptitudinilor,pregătirea 

pentru cetăţenia în comunitate , dezvoltarea responsabilităţii faţă de unele probleme ale comunităţii , 

încurajarea iniţiativei în folosirea resurselor locale. 

               Disciplina menţionată vine  să răspundă nevoilor fundamentale ale copilului la această vârstă – 

cunoaşterea de sine, respectul de sine, nevoile de comunicare şi relaţionare pozitivă, armonioasă cu ceilalţi, 

nevoia de a învăţa şi a şti să înveţe eficient şi creativ, nevoia de a face faţă provocărilor şi de a rezista 

presiunilor în situaţia în care universul său interacţional îşi lărgeşte progresiv aria. Odată cu începerea şcolii, 

disciplina Dezvoltare personală reprezintă un suport important pentru formarea la elevi a unui stil de viaţă 

sănătos, ca fundament al dezvoltării armonioase a personalităţii lor. 
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               Competenţele civice, asemenea altor competenţe, nu se transmit, ci se formează prin exersare 

sistematică, mai ales prin activităţi concrete, cotidiene. Componenta cognitivă este absolut necesară şi în cazul 

acestei competenţe, însă nu şi suficientă. Rezultatul urmărit este o conduita civică a elevului, prin aceasta 

înţelegând realizarea unui echilibru între conştiinţă şi comportament civic.Competenţa civică trebuie să îşi 

extragă seva din experienţele trecute ale elevului, dar trebuie să  aibă, în acelaşi timp şi un caracter prospectiv:  

- să fie orientată spre viitor şi să anticipeze apariţia unor probleme;  

- să se bazeze pe aceleaşi valori autentice, să se evite exagerările şi deformările;  

- să acţioneze şi să colaboreze cu toţi factorii sociali: familia, şcoala, societatea, statul, mass-media etc.;  

-să prevină şi să excludă contradicţiile distructive dintre familie – şcoală– comunitate;  

-să fie un scop conţinuu al educaţiei tinerilor şi să anticipeze fenomenele  

negative;  

-să urmărească permanent concordanţa dintre intenţii, gânduri şi fapte bune. 

              Conduita civică este un ansamblu de acţiuni şi manifestări care se automatizează ca obişnuinţe de 

viaţă, oferind astfel posibilitatea de a-se focaliza pe realizarea altor atribuţii.  

Exersarea competenţei sociale şi civice presupune întotdeauna implicarea într-o activitate,  

precum şi managerierea acesteia. Automatizarea presupune şi se bazează pe componentele: cognitivă, 

afectivă, volitivă, socială. Formarea competenţelor sociale şi civice reprezintă o acţiune amplă de durată, şi 

care depinde în mare măsură de particularităţile de vârstă şi cele individuale ale elevilor. 

              Aşadar, activităţile de dezvoltare personală pentru copii au un rol important deoarece: 

- reprezintă un mijloc de a preîntâmpina dereglările comportamentale şi emoţionale ulterioare;                                                                                                                                                       

- contribuie semnificativ la creşterea capacităţii de adaptare la cerinţele şcolare;                                     

-dezvoltă abilităţile interpersonale care facilitează atingerea succesului;                                                              

- urmăresc dobândirea unor strategii care facilitează adaptarea la situaţiile stresante.  

               La vârsta şcolară mică, elevii învaţă multe tehnici elementare ale activităţii intelectuale. Pentru a-i 

determina să se angajeze la o activitate complexă, dificilă, trebuie stimulate o serie de mobiluri interne şi 

externe care să declanşeze dorinţa, atracţia şi interesul pentru învăţare, însoţită de satisfacţia efortului 

tensional, de bucuria succesului. 
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ÎNVĂȚAREA PRIN COOPERARE 

SAU INTERDEPENDENȚA POZITIVĂ ÎN GRUPUL DE ELEVI 

  COMĂNOAIA EUGENIA 

                                                                                                         Școala Gimnazială Nr.1 Slatina, Olt 

 

            Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată a grupurilor mici de 

elevi, astfel încât aceştia să poată lucra împreună urmând ca fiecare membru al grupului să-şi îmbunătăţească 

performanţele proprii şi să contribuie la creşterea performanţelor celorlalţi membrii ai grupului.  

Obiectivele cercetării:  

1. evaluarea inițială pentru aria curriculară: Matematică și științe  

2. selectarea și experimentarea unor metode și procedee moderne, interactive de grup, în concordanță cu 

specificul vârstei elevilor, cu profilul lor psihologic și cu cerințele noului curriculum.  

3. aplicarea în cadrul activităților instructiv-educative a unor metode interactive de stimulare a progresului 

școlar și a comunicării școlarilor;  

4. evaluarea finală a progresului școlar, la finalul experimentului pedagogic realizat.  

Ipotezele cercetării  

Ipoteza generală: utilizarea metodelor și procedeelor didactice care stimulează învățarea prin cooperare 

ameliorează progresul în învățare  

Ipoteze specifice:  

1. Utilizarea metodelor și procedeelor didactice care stimulează învățarea prin cooperare ameliorează în 

ansamblu rezultatele obținute de elevii din clasa experimentală la testele finale la matematică, în raport cu 

rezultatele obținute de elevii de la clasa martor.  

2. Utilizarea metodelor și procedeelor didactice care stimulează învățarea prin cooperare ameliorează 

comunicarea în scris la elevii din clasa experimentală, la testele finale la matematică, în raport cu rezultatele 

obținute de elevii din clasa martor.  

Metodologia cercetarii  

        Pentru a îndeplini obiectivele propuse și pentru a verifica ipotezele de cercetare am desfășurat întreaga 

activitate de cercetare cu două clase paralele din mediul rural. Deoarece mi-am propus sa declanșez o acțiune 

educaționala rezultatele acesteia fiind înregistrate si prelucrate pentru a demonstra eficiența utilizării 

metodelor de cooperare , prin metodologia adoptată se va ajunge la descoperirrea unor relații cauzale, am 

organizat cercetarea experimentala.  

Etapele desfășurării cercetării  

În procesul de învațare la clase trebuie sa se foloseasca metode care creeaza posibilitatea elevului de a 

transforma cunoștințele pasive în cunoștințe active si de a favoriza descoperirea unor noi cunoștințe cât si 

aplicarea lor în activitatea practica. Metoda de baza utilizata a fost experimentul psihopedagogic de tip 

ameliorativ, dar si metoda observației si analiza produselor activității. Cercetarea a cuprins trei etape:  

A. Etapa inițiala care a avut un caracter constatativ.  

B. Etapa intervenției ameliorative cu valoare formativa în stimularea proceselor psihice si a personalității 

elevilor.  

C. Etapa evaluarii ce a avut un caracter comparativ, cu privire la rezultatele obținute în urma demersului 

experimental formativ.  

A. Etapa inițială, s-a desfășurat la începutul anului școlar, prin aplicarea probei de evaluare inițială pentru a 

stabili nivelul de pregătire al elevilor. Astfel, am putut identifica competențele de care dispun elevii la 

disciplina matematică. În această etapă am aplicat ambelor eșanioane de elevi o probă de evaluare scrisă, la 

disciplina matematică. În conceperea acestei probe am urmărit evaluarea cunoștințelor elevilor la începutul 

anului școlar. Scopul a fost acela de a stabili punctul de plecare în desfașurarea demersului experimental. 

Având un caracter constatativ, testul de evaluare inițială reflecta volumul si calitatea cunoștințelor, 

deprinderilor si priceperilor elevilor, constituind un punct de pornire în demersul formativ. Testele au fost 
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aplicat ambelor clase. Proba de evaluare inițială la matematică conține 7 itemi, obiectivele urmărite și 

descriptorii de performanță.  

B. Etapa formativă  

La eşantionul experimental, pe tot parcursul acestei etape, am avut în vedere utilizarea metodelor şi tehnicilor 

de stimulare a comunicării şi promovarea învăţării prin cooperare. La eşantionul de control maniera de lucru a 

fost una obişnuită, bazată pe metode tradiționale. Am încercat ca fiecare metodă implementată să fie făcută 

transparentă, să i se prezinte esenţa, valenţele, variantele şi denumirea, pentru ca elevul să îi poată descoperi 

utilitatea şi în alte situaţii, atunci când experienţa de învăţare o cere, crearea unui mediu şcolar propice 

dezvoltării cooperării, eliminarea factorilor care ar putea duce la blocarea creativităţii şi nu în ultimul rând, am 

căutat să apreciez efortul fiecărui copil sau grupă, realizând evaluarea muncii acestora într-un mod deschis, 

dialogat.  

C. Etapa finală  

Etapa experimentală a cercetării a constat în administrarea unei probe de evaluare finală, identică pentru cele 

două clase: experimentală şi de control. În conceperea acestor probe am urmărit evaluarea cunoștințelor 

elevilor la sfârșitul anului școlar și construirea unor itemi echivalenți cu cei din proba de evaluare inițială.  

Concluzii  

Așa cum rezultă din partea practic-aplicativă a lucrării, abordarea interactivă și interdisciplinară a 

conținuturilor învățării este determinată de necesitățile sociale, psihologice și pedagogice. Societatea modernă 

pune în fața individului sarcini de cooperare, de inițiativă și creație, de asumare a răspunderii, care nu pot 

forma fără un exercițiu indelung la vărsta la care se cristalizează trăsăturile personalității elevului. Analiza şi 

interpretarea rezultatelor obţinute indică o tendinţă pozitivă de ameliorare a rezultatelor şcolare ale elevilor, în 

favoarea clasei experimentale, care nu poate fi pusă exclusiv pe seama dezvoltării psihice şi fizice a elevilor, 

fapt ce îmi permite să afirm că ipoteza propusă de mine spre cercetare se confirmă.  

Prin aplicarea sistematică a metodelor şi tehnicilor interactive în cadrul lecţiilor de matematică am sesizat 

îmbunătăţirea relaţiei îprofesor-elev într-una modernă şi democratică, elevii bucurându-se de libertate, de o 

comunicare bazată pe cooperare, colaborare şi ajutor reciproc.  A fost încurajată iniţiativa elevilor la lecţie, 

adresarea de întrebări, fiind înlăturată teama de a nu greşi, iar pe parcurs elevii s-au familiarizat cu metodele şi 

denumirile lor, au înţeles eficienţa lor şi paşii care trebuie urmaţi pentru realizarea acestora. Folosind metodele 

şi tehnicile de stimulare a creativităţii, atât individual, frontal cât şi pe grupe, am constat următoarele:  

•elevii îşi însuşesc mai uşor noile cunoştinţe;  

•creşte încrederea că pot să decodifice şi să înţeleagă conţinuturile, atât pe cont propriu cât şi în grup;  

•doresc să se implice în învăţare şi nu dau semne de oboseală pentru că se implică conştient, voit, învăţând 

activ şi logic;  

Învațarea prin cooperare reprezinta folosirea grupurilor mici in scopuri instrucționale, astfel elevii lucrând 

împreună îsi maximizeaza atat propria învățare, cat si pe a celorlalti colegi.  

Printr-o astfel de organizare a situațiilor de învatare, elevii depind intr-un mod pozitiv unii de alții, iar aceasta 

interdependență pozitivă îi conduce la devotament față de grup.  

Alte elemente esențiale în învățarea prin cooperare sunt:  

- responsabilitatea individuală  

- interacțiunea stimulatoare  

- deprinderi si competențe interpersonale  

- constientizarea si evaluarea modului in carefuncționează grupul de lucru.  

        Atunci când se realizeaza invatarea prin cooperare in mod regulat, elevii, din “singuratici care invata”, 

pot deveni “colegi care invata impreuna”. Raportându-ne la climatul micro-social din școală, metodele 

învățării prin cooperare stârnesc participarea conștientă și activă a elevilor, aceasta presupune organizarea, in 

funcție de obiectivele operaționale bine stabilite, in care copiii lucrează împreună, in mod convergent, pentru a 

atinge scopuri comune. Astfel spus ea constă in declanșarea și menținerea unor relații de cooperare și 
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competiție intre membrii unui grup sau membrii mai multor grupe de copii in vederea rezolvarii sarcinilor 

învățării.  

       În procesul instructiv-educativ am alternat activitatea frontală cu cea individuală sau pe grupe, pentru a 

permite progresul tuturor elevilor în ritmul propriu de învățare. Rezultatele pe care le-au obținut elevii la 

probele de evaluare finale, mă determină să consider că obiectivul propus a fost îndeplinit.  

Datele si concluziile cercetării întreprinse atestă posibilitațile de reevaluare și perfecționare a procesului 

instructiv-educativ prin abordarea metodelor interactive și a învățării prin cooperare a tuturor componentelor 

acestuia. Pot afirma că această cercetare a fost o provocare pentru mine, un prilej de a studia atât literatura de 

specialitate cât şi literatura psiho-pedagogică, de a-mi aprofunda şi îmbogăţi cunoştinţele despre creativitate 

ca fenomen complex, dar actual şi vital pentru viitor. 
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ A ȘCOLARULUI MIC ÎN CADRUL ORELOR DE EDUCAȚIE 

CIVICĂ 

Ceaușescu Ana-Maria 

Școala Gimnazială Drăguțești, județul Gorj 
 

După cum susţin unii cercetători, a educa înseamnă a-i face pe copii să însuşească prin experienţă un 

sistem de valori prin intermediul căruia să se integreze moral în societate. Literatura de specialitate defineşte 

educaţia ecologică drept un proces care are scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii prin asigurarea 

cunoştinţelor, deprinderilor, motivaţiilor, valorilor şi angajamentelor necesare oamenilor pentru a administra 

eficient resursele naturale şi a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului. Dacă dorim ca 

seminţele educaţiei ecologice să dea roade, atunci publicul ţintă trebuie să fie în primul rând copiii, pentru că 

„pomul când e mic se-ndreaptă” spune un vechi proverb românesc. De altminteri, deprinderea cea mai 

desăvârşită este aceea care începe a se forma în anii tinereţii. Pe lângă aceasta, copiii sunt un public important 

pentru educaţia de mediu, deoarece ei sunt gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor naturale, iar în 

unele cazuri, chiar pot influenţa radical atitudinile părinţilor şi ale altor membri ai comunităţii faţă de 

problemele ecologice.        

Educaţia ecologică  este un proces aflat la confluenţa dintre ştiinţele realiste (biologie, fizică, 

geografie, chimie, etc.) şi cele umaniste (legate de sistemele sociale: sociologie, psihologie, istorie, educație 

civică etc), în care ştiinţa se îmbină armonios cu arta, iar noţiunile teoretice sunt zadarnice dacă nu sunt strâns 

legate de activităţile practice.  

         Educatia ecologica studiază influenţa activităţilor umane asupra mediului înconjurător. În acest context, 

studiază în mediul natural şi cel artificial, vieţuitoarele, inclusiv omul şi contribuie la înţelegerea circuitului 

energiei şi materiei. Ea trebuie să îi ajute pe copii să înţeleagă influenţa comportamentului lor asupra calităţii 

mediului. Educația ecologica se bazează pe cunoştinţe referitoare la sistemele sociale şi ecologice, dar are şi o 

componentă afectivă: domeniul responsabilităţii, sistemul de valori, atitudinile necesare construirii unei 

societăţi durabile, noțiuni pe care elevii mici le învață în cadrul orelor de educație civică.  

         Scopul Educației ecologice este de a crea atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător.  

Obiectivele educației de mediu în toată lumea sunt asemănătoare: îmbunătăţirea şi menţinerea calităţii 

mediului. Pe de o parte, educaţia de mediu înseamnă informarea şi sporirea cunoştinţelor elevilor despre 

mediul înconjurător. Elevii învaţă cum „funcţionează” pământul şi ce urmări poate avea degradarea mediului, 

conştientizând astfel care este rolul lor în crearea şi prevenirea problemelor de mediu. Pe de altă parte, 

educaţia de mediu sporeşte sensibilizarea opiniei publice faţă de protecţia mediului, ajutându-i pe elevi să-şi 

evalueze şi să-şi clarifice sentimentele faţă de mediu şi faţă de modul cum contribuie la rezolvarea 

problemelor acestuia. Apoi, educaţia de mediu este şi una practică, în sensul învăţării unor deprinderi de viaţă 

care ar reduce impactul negativ asupra mediului. Şi, în final, educaţia ecologică accentuează abilităţile de a 

acţiona ca cetăţean – de la elaborarea unui proiect până la influenţarea consiliilor locale sau a autorităţilor 

publice şi a instituţiilor internaţionale.  

Iata care ar fi o formulare mai succinta a obiectivelor educatiei ecologice 

• Cultivarea dragostei pentru Terra şi a tuturor elementelor care intră în componenţa ei: ape, plante, 

animale, etc;  

• Creşterea dorinţei de a ocroti, respecta şi proteja natura prin implicarea copiilor în activităţi cu 

caracter experimental şi demonstrativ ;  

• Dezvoltarea aptitudinilor de cercetare, explorare, investigare a mediului;  

• Cunoaşterea fiinţelor şi fenomenelor din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;  

• Îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din domeniul ecologic;  

• Însuşirea unor norme de comportament necesare pentru a asigura echilibrul dintre sănătatea 

individului, a societăţii şi a mediului;  
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• Cunoaşterea plantelor şi animalelor ocrotite de lege;  

• Cercetarea modalităţilor de reabilitare a stării mediului înconjurător prin  antrenarea elevilor în 

activităţi de îngrijire a spaţiilor verzi, de reciclarea a deşeurilor, de salubrizare a localităţilor etc.;  

• Conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică, lemnul, etc. (toate resursele 

naturale);  

• Formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele şi legile ecologice.  

Ce principii trebuie să urmaţi:  

• Abordarea mediul în totalitatea lui: natural şi artificial, tehnologic şi social, economic şi politic, 

cultural şi istoric, mural şi estetic. EE este un proces continuu, începând cu vârsta preşcolară şi 

continuând cu toate stadiile formale şi nonformale;  

• Explorarea problemele ecologice majore din perspectivă locală, regională, naţională, internaţională, 

astfel încât elevii să cunoască factorii de mediu si din alte regiuni geografice  

• Axarea pe problemele de mediu actuale şi potenţiale, luând în considerare evoluţia lor istorică;  

• În prevenirea şi rezolvarea problemelor de mediu, trebuie promovate valorile şi necesităţile locale, 

naţionale şi cele internaţionale ;  

• Descoperirea simptomele şi cauzele reale ale problemelor de mediu;  

• Promovarea învăţarii prin cooperare.  

               Contrar părerilor mai multor oameni, educaţia de mediu nu se leagă numai de obiectele ce ţin de 

ştiinţele naturii, ci se intersectează cu toate celelalte obiecte de studiu, inclusiv economia, arta limbajului, 

istoria, studiile sociale şi umanitare. Fie că lucraţi cu preşcolarii sau elevii din gimnaziu, din zone rurale sau 

urbane, în programele de educaţie a comunităţii sau în calitate de profesor, puteţi introduce educaţia de mediu 

în oricare din activităţile dumneavoastră. De asemenea, problemele ecologice pot fi abordate în cadrul orelor 

de educaţie civică şi consiliere (dirigenţie), dar nu fugitiv şi în treacăt, ci cu cea mai mare seriozitate.  

Fireşte că sporirea interesului faţă de problemele de mediu este îmbucurătoare, însă, cu toate acestea, 

mulţi oameni susţin că elevii de pretutindeni – în special din zonele urbane – pierd legătura cu lumea naturală. 

Copiii de astăzi tot mai mult preferă să-şi petreacă timpul în faţa computerelor şi televizoarelor, decât în sânul 

naturii. În acest sens, profesorii şi-ar putea aduce elevii mai aproape de natură prin folosirea mediului drept o 

aulă studenţească.    

De exemplu, mulţi profesori din occident îşi ţin prelegerile în aer liber pentru a le stimula elevilor 

spiritul de creaţie, alţii folosesc mediul ca un laborator în care elevii îşi efectuează investigaţiile şi 

experimentele. La noi, cu părere de rău,  experienţele în aer liber deseori se reduc doar la câteva ieşiri în 

clasele primare, în loc să fie practicate de-a lungul întregii perioade de şcolarizare a elevilor. Desfăşurarea 

orelor ecologice în natură este o parte substanţială a unui program eficient de educaţie de mediu, pentru că 

nimic nu poate înlocui propriile experienţe care îi ajută pe elevi să-şi creeze o imagine obiectivă a realităţilor 

ce-i înconjoară.  

         Este important ca profesorii să sensibilizeze opinia publică faţă de problemele ecologice cu care se 

confruntă comunitatea. Mulţi dintre elevi şi familiile lor pot fi direct sau indirect responsabili pentru 

problemele de mediu pe care le investighează. De exemplu, unii dintre părinţii elevilor, probabil, lucrează la 

întreprinderile industriale care ar putea să polueze aerul şi apa. În localităţile rurale unii dintre ei s-ar putea să 

fie implicaţi în problema braconajului şi a tăierii excesive de copaci. Această situaţie nu trebuie să ne facă să 

evităm discuţiile despre problemele de mediu, dar trebuie să fim foarte atenţi atunci cînd „învinuim” pe cineva 

şi este necesar să găsim cea mai bună cale de a prezenta anumite probleme. 

               Unul dintre scopurile programelor de educaţie ecologică este de a-i ajuta pe elevi să-şi dezvolte 

capacitatea de a gândi, atât critic cât şi creativ. Un elev, care într-o bună zi ar putea face parte din consiliul 

local, trebuie să poată să cântărească bine opţiunile, să identifice alternativele, să comunice, să pună corect în 

discuţie problemele comunităţii, să analizeze sugestiile cetăţenilor şi să ia decizii. La fel şi un un elev care 
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într-o bună zi ar putea deveni proprietar de pământ, trebuie să ştie să-şi administreze corect resursele funciare. 

Cu alte cuvinte, un bun program de educaţie ecologică trebuie să-i facă pe elevi să se simtă cetăţeni care pot să 

se implice în rezolvarea unei probleme ce afectează mediul şi comunitatea. Educaţia de mediu cultivă şi un 

sistem de valori care poate influenţa opţiunile şi deciziile elevilor referitoare la toate aspectele vieţii lor, 

inclusiv problemele de mediu. 

             Educaţia ecologică nu constă numai în a face să se nască idei bune, adică prin cuvinte potrivite să se 

nască sentimente lăudabile. Nici ideile, nici sentimentele nu sunt îndeajuns, trebuie sa urmeze acţiunea. Se ştie 

că omul învaţă mai repede din greşelile proprii decât din cele ale semenilor, însă când e vorba de „reparat”, de 

suportat consecinţele greşelilor altora, lucrurile se inversează. Astfel, acţiunile de igienizare organizate cu 

participarea elevilor le insuflă acestora un fel de dispreţ faţă de cei care au produs mizeria pe care o adună şi 

implicit un dispreţ faţă de atitudinea pe care au avut-o aceştia faţă de mediul înconjurător. Ei suportă de fapt 

«pedeapsa» care ar trebui aplicată celor care au generat deşeurile. În aşa mod, este cert că elevii, participanţi la 

această acţiune, îşi vor revizui atitudinea şi comportamentul faţă de mediu şi faţă de cei care nu-i valorifică 

resursele. Copilul căruia îi rămâne imprimată această deprindere şi atitudine o va transpune în viaţă în măsura 

caracterului şi a anturajului său, dacă se face aprecierea necesară.  

 Modalitati si forme de realizare a educatiei ecologice 

    Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate: şcolară, extraşcolară, activităţi 

ştiinţifice, literare, artistice, plastice, sportive etc. Formele de realizare sunt diversificate: observaţii, 

experimente, povestiri ştiinţifice, desene, activităţi practice, plimbări, drumeţii, excursii, vizionări de 

diapozitive, jocuri de mişcare, distractive, orientări turistice, labirinturi ecologice, colecţii, expoziţii, 

spectacole, vizionări de emisiuni TV, expediţii, tabere, scenete ecologice, concursuri. Tematici care pot fi 

parcurse: „Să ocrotim natura”, „Poluarea în diferite anotimpuri”, „De ce?”, „Ştiaţi că ?”, „Ce se întâmplă iarna 

cu plantele?”, „Ce ştim despre pădure?” „Natura se trezeşte la viaţă”, „Vreau să ştiu”, „Locuitorii apelor în 

pericol”, „Un delfin ne povesteşte”, „Şoaptele pădurii”, „Priveşte-mă! Înţelege-mă! Apără-mă!”, „Copac 

tânăr, copac bătrân”, „Albinele, florile şi omul”, „Ce ne învaţă natura?”, „ Reclame ecologice”, „Apa 

izvoarelor”, „Cum să fie pedepsiţi cei care distrug natura?”, „Ce e bine, ce e rău”, „Curiozităţi din viata 

plantelor şi animalelor”, „S.O.S. natura...”, „Poluarea”, „Culorile şi sănătatea”, „ Natura, izvor de sănătate”, 

„Aspectul cartierului meu, satului meu”, „Curiozităţi ecologice”, „Pământul planeta vie”, „Măşti ecologice”, 

„Focul şi paza contra incendiilor”, „ Detectivii curăţeniei”, ”Voluntar pentru un sat curat”. 

              Educaţia în domeniul ocrotirii mediului şi  acţiunile ecologice  încep urmărindu-se prin reprezentări 

grafice, prin desene şi lucrări tehnologice, formarea noţiunilor de mediu social, natural şi familial.Treptat, 

copilul îşi lărgeşte orizontul cunoaşterii şi întrebările lui devin din ce în ce mai logice şi chiar problematice, 

ceea ce ne duce cu gândul la imensa capacitate de gândire a celor mici, la cunoscuta şi proverbiala  lor 

curiozitate. 

            În şcoală, noi, educatorii avem o şi mai mare posibilitate de aprofundare  

a cunoştintelor despre sol, apă, aer, vieţuitoare, lanţ trofic  etc., rolul acestor elemente în viaţa locuitorilor 

TERREI. 

             Oricât ne-am strădui, prin mijloace moderne, să ne formăm un mediu ambiant cât mai plăcut cu aer 

condiţionat-rece sau cald, lumina cât mai difuză şi muzica electronică în surdină, oricât i-am invidia pe cei ce 

trăiesc în oraşe ultra sofisticate, cu blocuri la care te uiţi  ca după avioane, cu sigurantă nu pot fi mai fericiţi ca 

noi. 

               Copiii au nevoie să "simtă"ceea ce le spui, trebuie scoşi în natură cât mai mult ,duşi în excursii şi 

drumeţii, la diverse acţiuni ecologice, pentru a-i ademeni să iubească mai mult natura decât calculatorul şi 

internetul. 

             Elevii trebuie să fie educaţi în vederea responsabilitaţii lor privind: 

          -protecţia mediului înconjurător; 

          -utilizarea raţională a resurselor naturale          

          -progresul civilizaţiei umane; 
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          -cooperarea şi colaborarea internaţională; 

          -resursele planetei şi intelegerea necesităţii protejării şi conservării acestora; 

          -cunoaşterea fenomenelor ce caracterizează actuala configuraţie a naturii; 

          -înţelegerea  aspectelor şi fenomenelor ce se pot desfăşura de-a lungul unui anotimp, an, deceniu; 

          -aspecte ce ţin strict de zona în care trăiesc, de schimbările ce au loc în permanenţă; 

 

               Este foarte important ca informaţiile despre problemele de mediu şi soluţiile lor să fie transmise într-

un mod cât mai interesant şi accesibil copiilor. În general, potrivit opiniei mai multor specialişti în domeniul 

educaţiei, orele ecologice vor fi cu atât mai eficiente, cu cât profesorii îi vor ajuta pe elevi să-şi evalueze 

aportul lor la rezolvarea unor probleme de mediu. Din aceste considerente ar fi bine ca acţiunile ecologice – 

fie că e vorba de salubrizarea unui izvor, fie că e vorba de plantarea unor copaci – să se desfăşoare ca o 

sărbătoare, astfel încât elevii să simtă că au contribuit şi ei cu ceva la protecţia mediului înconjurător, iar 

atunci cînd vor creşte mari să-şi îndrume proprii copii să sădească un arbore, să lichideze o gunoişte 

neautorizată, să cureţe o fântână etc. În cazul în care comunitatea nu va aprecia la justa valoare eforturile 

copiilor de a îmbunătăţi şi menţine calitatea mediului în care trăim, ar trebui aplicate nişte amenzi 

administrative, ceea ce ar atinge poporul nostru exact acolo unde-l doare cel mai mult – la buzunar. De altfel, 

după cum susţin mai mulţi ecologişti, înăsprirea sancţiunilor pentru încălcarea normelor ecologice ar fi unul 

dintre instrumentele principale în optimizarea procesului de educaţie şi sensibilizare faţă de problemele de 

mediu.  

             În cadrul orelor de Educație civica, orele dedicate educației ecologice sunt foarte importante, 

urmarind să dezvolte copiilor dragostea față de mediul înconjurător, îi învață să colaboreze, să se implice activ 

în acțiuni de voluntariat gen ”Let´s do it, Romania!”, le dezvoltă un sistem de valori care poate influenţa 

opţiunile şi deciziile elevilor referitoare la toate aspectele vieţii lor. 
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Modalităţi de implicare a copiilor ĩn activităţile de voluntariat 

Prof.  Iancu Cristina Steluța 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Brăila 

 

 

           Ĩntr-o societate ĩn continuă schimbare, a deveni cetățean responsabil este un motiv ĩntemeiat pentru 

fiecare individ să se implice ĩn diferite acţiuni. Nu este niciodată prea târziu pentru a învăța ceva nou, iar 

voluntariatul este o modalitate excelentă pentru cineva de a dezvolta o abilitate unică sau de a descoperi ceva 

ce ĩi place să facă. 

          Voluntariatul este o activitate de schimb, în care o persoană  îşi oferă timpul, talentul, energia și 

abilitățile în beneficiul altora, al comunității locale sau pentru a contribui la susţinerea unei cauze şi în urma 

căreia va obţine anumite beneficii personale, sociale sau profesionale, altele decȃt cele de natură financiară. 

          Voluntariatul este văzut ca pe o oportunitate de integrare socială, ca o modalitate de a reduce sărăcia, ca 

mijloc al dezvoltării sustenabile şi al incluziunii sociale, dar şi ca pe o cale prin care tinerii pot dobȃndi 

experienţă profesională, şi propun stimularea implicării tinerilor în activităţi voluntare prin diferite mijloace. 

Studiile pe tema voluntariatului au reliefat ca motive personale ale voluntarilor dobȃndirea de noi abilităţi, 

dezvoltare personală, creşterea stimei de sine, pregătirea pentru o carieră, exprimarea valorilor personale, 

angajamentul comunitar. Alte cercetări au prezentat o influenţă a valorilor şi atitudinilor orientate civic, iar 

alte studii subliniază faptul că implicarea în trecut în activităţi voluntare conduce la dezvoltarea unei identităţi 

personale care va susţine implicarea pe viitor a persoanei în alte acţiuni. De asemenea, voluntariatul dezvoltă 

încrederea, sentimentul controlului asupra propriei vieţi şi o stimă de sine ridicată. 

            Beneficiile pentru copii sunt enorme. Voluntariatul îi învață chiar și pe copiii mici și preșcolarii despre 

compasiune, empatie, toleranță, recunoștință și responsabilitate comunitară. Și copiii care se oferă voluntari 

sunt mai predispuși să o facă în continuare ca adulți. 

           Potrivit unor studii efectuate ĩn Statele Unite, copiii care fac voluntariat au mai mult succes la școală și 

sunt mai predispuși să finalizeze studiile unei facultăţi. Acest  aspect se poate datora faptului că activităţile de 

voluntariat  îi învață pe copii abilități esențiale cum ar fi: planificarea pe termen lung, lucrul în grupuri, 

interacțiunea cu oameni diferiți și definirea și rezolvarea problemelor complexe. Copiii care se oferă voluntari 

sunt ĩnvăţaţi cum să-și gestioneze timpul și ĩşi pot corecta greșelile.  

             Iată cȃteva moduri ĩn care părinţii sau educatorii pot implica copiii ĩn activităţi de voluntariat: 

• Donarea de mâncare. Copilul  poate să aleagă un articol de fiecare dată când merge cu părinţii la 

magazin. Când se strȃnge o cantitate suficientă se poate distribui unei cantine, biserici, centru de colectare.  

• Multe organizații folosesc plimbările pentru a crește gradul de conștientizare și a strânge fonduri. 

Copiii de peste 5 ani pot parcurge câțiva kilometri ĩmpreună cu părinţii sau educatorii lor. 

• Dacă copilul este preșcolar, decorarea cutiilor de pantofi și umplerea cu un pachet de cărți, jocuri mici 

și cărți de puzzle pentru copiii aflaţi ĩn dificultate este o altă activitate la care cel mic poate participa. 

• Vizitarea unui azil de bătrâni. Familia unui copil poate fi asociată cu o persoană pe care o poate vizita 

regulat. 

• Strȃngerea gunoiului într-un parc local sau în timpul unei plimbări în cartier.  

• Împrietenirea cu un copil sau adult cu dizabilități care poate fi  inclus în evenimente de familie, 

activități de vacanță și ieșiri săptămȃnale.  

• Părinţii şi copiii pot oferi mâncare, companie sau ajutor persoanelor ĩn vȃrstă. 

• Pot ĩnsoţi persoanele în vârstă sau pacienții cu diferite afecţiuni la întâlnirile lor medicale. 

• Citirea cărților preferate copiilor din spital.  

• Ĩngrijirea câinilor sau pisicilor abandonate. 

          Adolescenţii care ĩşi doresc să se implice o pot face participȃnd la sesiuni informative ĩn şcoli, de 

exemplu, privind drepturile şi protecţia copilului, utilizarea ĩn singuranţă a internetului, combaterea violenţei, 
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educaţie pentru sănătate, activităţi recreativ-educative pentru copiii din centrele de plasamant, copii ai căror 

părinţi sunt plecaţi să muncească ĩn străinĩtate sau participări la evenimente, campanii, tȃrguri, conferinţe, 

tabere, şoli de vară, activităţi practice, activităţi sportive. 

           Pentru elevii cu cerinţe educative speciale o modalitate eficientă de integrare şcolară şi socială este 

implicarea lor în cât mai multe activităţi cum ar fi: proiecte, voluntariat, concursuri, în general activităţi 

practice în care să fie solicitaţi să-şi aducă aportul, în raport cu posibilităţile lor, şi susţinuţi de colegi, de cadre 

didactice, de părinţi. Având în vedere acestea, am iniţiat proiectul “Şi eu pot să ajut” , care şi-a porpus  ca 

obiective:  stimularea creativităţii tinerilor , creşterea gradului de implicare a tinerilor în viaţa comunităţii, 

dezvoltarea activităţii de timp liber.  

           Proiectul şi-a propus să implice elevii cu CES integraţi ĩn Şcoala Gimnazială “A.S. Puskin” Brăila într-

un set de activităţi pentru a stimula creativitatea, spiritul practic şi implicarea voluntară în viaţa comunităţii. 

Copiii au realizat colaje, ornamente de Crăciun şi obiecte de decoraţiuni interioare. S-a lucrat în şase echipe cu 

câte trei copii, din care doisprezece cu cerinţe educative speciale. Fiecare echipă a prezentat, în cadrul unui 

concurs, câte un panou cu produsele realizate. Produsele realizate au făcut obiectul unei tombole în cadrul 

serbării de Crăciun. Din fondurile colectate, s-au achiziţionat dulciuri pentru 20 de copii aflaţi în dificultate. 

          Un alt aspect important care rezultă din implicarea elevilor cu CES ĩn activităţile de voluntariat este 

schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, elevii învățând astfel să își asume 

responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi 

ajută să își formeze deprinderi utile, ĩntr-un alt mod decât prin memorarea unor conținuturi lipsite de sens 

pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din ceea ce au sau din ce au primit,iar faptul 

că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic uriaş.  

          Ca profesor am urmărit comportamentul copiilor stigmatizați de colectiv din diverse motive şi am 

constatat că s-a produs o schimbarea fundamentală când un elev cu un comportament deviant a devenit 

voluntar, personaj principal al propriei vieți; cei din jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod 

plăcut, ceea ce l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă rezultate mult mai bune la învățătură.     

         Aşadar, voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă  şi demnă de a fi desfășurată cu copiii și 

de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Mahatma Gandhi sintetizează cel mai bine scopul 

voluntariatului: „dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. 
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EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT 

Prof. înv. primar Retevoescu Lavinia Elena 

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Pitești 

 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, aflăm care este etimologia acestuia 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 a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În domeniul educaţiei pot fi identificate anumite crize, limite şi blocaje care intervin (generate de 

probleme economice sau de ordin social ce apar de-a lungul timpului) în vastul proces instructiv-educativ din 

şcoli şi care, în mod implicit, au rezonanţă în viaţa socială şi profesională a comunităţii de mai tȃrziu. Rata 

mare a absenteismului şi abandonului şcolar, situaţii materiale precare şi imposibilitatea familiei de a susţine 

pregătirea educaţională a copilului, lipsa unor condiţii şi dotări materiale şi tehnice moderne în unităţile 

şcolare, lipsa de informare şi consilire parentală, posibilităţi limitate ale comunităţilor locale de a spijini actul 

educaţional, de a stimula şi recompensa eforturile celor implicaţi, etc – sunt doar cȃteva exemple de 

factori/probleme care frȃnează succesul în educaţie. Pentru a soluţiona problemele la care se raportează şi a-şi 

realiza scopurile fixate, voluntariatul trebuie să funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de către toţi 

factorii implicaţi în educaţie, şi anume familie-şcoală-comunitate. “într-o comunitate, mediul educaţional nu 

se rezumă la mediul şcolar (...) mediul educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să se 

coalizeze în procesul de educaţie continuă a cetăţenilor”1 . 

Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experienţe educative – 

iar dacă nu este aşa, şcoala şi comunitatea trebuie să intervină ca voluntari în acţiuni de educaţie a părinţilor şi 

consiliere – , şcoala are, apoi, rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, 

angajarea responsabilă în indentificarea problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru 

soluţionarea acestora. Iar cadrele didactice, ca “facilitatori”/ “moderatori”, “ trebuie să manifeste foarte multă 

receptivitate, îngăduinţă şi să ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii”2 . Aşadar, 

profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în comunitate şi tot ei 

trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, demararea de proiecte 

educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea locală, implicarea ONG-

urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele practici de sprijin, de voluntariat, elevii/tinerii vor 

realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă activă socială. Ca voluntari pentru obţinerea succesului şcolar, factorii 

sociali de bază – administraţia locală, instituţiile de cultură, ONG-urile, agenţii economici – pot susţine 

eforturile şcolii de dezvoltare prin acţiuni de amenajare/dotări cu materiale, echipamente tehnice moderne, 

extinderi ale spaţiilor şcolare, finanţarea de programe after-school, înfiinţarea unor centre de recreere, cluburi 

de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor copiilor. De asemenea pot fi aplicate programe de finanţare prin 

atragere de fonduri, sponsorizări, prin care să fie promovată educaţia incluzivă, soluţionȃnd o parte din 

problemele identificate la nivelul grupurilor vulnerabile: grupuri dezavantajate din punct de vedere material şi 

social, copii cu nevoi speciale de educaţie, a căror integrare în învăţămȃntul de masă este necesară, şi de multe 

ori condiţionată de prezenţa şi sprijinul permanent al unei persoane specializate în acest domeniu, care să 

lucreze alături de profesorul de la clasă. Pentru a asigura un mediu cu condiţii optime de formare a abilităţilor 

elevilor şi care să răspundă intereselor lor de dezvoltare, este necesară o implicare din partea reprezentanţilor 

comunităţii. De exemplu, învăţarea şi exersarea rolurilor profesionale poate fi realizată în cadrul unor 
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activităţi la care să participe şi să impărtăşească impresii specialişti din diverse domenii de activitate: cadre 

din domeniul medical, ingineri, manageri de companii. O astfel de experienţă va fi un punct de referinţă în 

orientarea profesională a elevilor, iar activităţile extraşcolare, şi parteneriatele educaţionale, răspund cu 

success acestor nevoi. 

Activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt extrem de interesante la nivelul dezvoltării 

psihice a elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru comunitatea sa, 

fapt pe care îl vede prin realizările sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum simpozioane, serbări, 

concursuri de creaţie literară, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de interculturalitate, 

toleranţă, respect reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. Activităţile literare au şi rolul de coeziune a 

grupului, de a îmbunătăţi relaţiile de comunicare şi interrelaţionare între elevi, respectiv, elevi şi adulţi. 

Acestea se realizează şi în vederea apropierii procesului instructiv-educativ de ,,școala de după școalăˮ, 

înzestrării elevilor cu acele capacități și atitudini care să mărească raportarea creativă la mediul școlar și la 

cerințele sociale. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, 

elevii învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în 

care trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât 

prin memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o 

parte din ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În 

calitate de profesor, am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru 

cei din jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare 

mulțumire schimbarea radicală care s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al 

propriei vieți; cei din jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să 

își facă prieteni și să aibă rezultate mult mai bune la învățătură. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este 

bine să ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma 

Gandhi: „dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”3. Pentru aceasta este 

necesar să pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. 

Elevii învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective 

pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un 

cadru formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât 

atât, tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături 

de copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 

Putem concluziona că posibilităţile de interacţiuni şi exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional 

pot fi multiple şi variate. Iar dacă aplicăm o abordare pe termen lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem 

observa că, deşi vorbim de voluntariat – acţiune care nu urmăreşte un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o 

şcoală care investeşte voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi 

care îi va garanta condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa cum, o societate care este partener 

voluntar în educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de muncă 

în raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială. 
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Despre necesitatea voluntariatului... 

ALINA BRATU 

Liceul Teoretic „Ion Constantin Brătianu” Hațeg  

 

 În epoca globalizării și a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai 

interdependentă și mai egoistă. Voluntariatul ne conectează cu ceilalți și înseamnă responsabilitate. Prin 

voluntariat aducem un impact pozitiv asupra comunității, dar și propriei persoane. Îl putem considera o 

întâlnire a generațiilor pentru a face bine. Iar binele nu vine singur, unește oameni. Fără obligații, dar cu 

greutate emoțională. Pentru viață în general, dar pentru viața comunității în primul rând. Datorită acestuia te 

poți conecta cu ceilalți membri ai comunității și ai posibilitatea să faci din mediul în care trăiești un loc mai 

bun și mai frumos. Pe lângă faptul că acesta crește semnificativ abilitățile sociale și de relaționare, prin 

exersarea și dezvoltarea acestora în grupul de oameni cu care ai interese comune, sporește și încrederea în 

sine. Deoarece cultura este sursă certă a unei bucurii permanente, putem să le oferim elevilor  șansa de a 

experimenta și de a se dezvolta prin artă și cultură, alături de alte tipuri de voluntariat, mult mai dezvoltate. 

Activitățile culturale vor avea întotdeauna un impact pozitiv în dezvoltarea unei comunități, una dintre 

pârghiile procesului de integrare social a persoanelor fiind cultura. Vorbim despre interesul față de comunitate 

și îmbunătățirea vieții celor din jur. Comportament care iată, e din ce în ce mai des întâlnit în România 

ultimilor ani. Voluntariatul schimbă comportamente de responsabilitate și implicare autentică. Iar tinerii, în 

zilele noastre, se gândesc la scopul final al acțiunilor lor și la valoarea adăugată pe care o aduc în societate. 

 Tinerii trebuie să înțeleagă faptul că „dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să 

contribuim la crearea ei” (Mahatma Gandi). 

Avantajele celor care desfășoară activități de voluntariat variază de la satisfacția personală, la 

dobândirea de experiență în viitorul domeniu de activitate, la familiarizarea cu diferite sisteme operaționale și 

cu instituții și/sau structuri organizaționale, la crearea de prietenii și contacte profesionale utile, până la 

găsirea unui loc de muncă pe baza experienței dobândite ca voluntar. Avantajele sunt variabile, în funcție de 

categoria de voluntari despre care vorbim. Cele de mai sus se referă în general la tineri, care sunt cea mai 

largă categorie de voluntari din România. Dar și angajații care se implică în activități de voluntariat 

(individual sau cu sprijinul angajatorului) au avantaje: de la abilități pe care nu le dobândesc la locul de 

muncă, dar care le sunt de folos aici (comunicare, leadership, spirit de echipă), până la satisfacția ieșirii din 

rutina zilnică, prin desfășurarea de activități de voluntariat care nu au legătură cu locul de muncă obișnuit. Și 

într-un caz și în altul, avantajele voluntarilor au, în general, efect pe termen lung și, în mod cert, nu sunt de 

natură materială. 

 

Scopul proiectelor de voluntariat cultural este de a forma copiii și adolescenții în spiritul implicării 

voluntare și soluționării unor probleme sociale, culturale și educaționale identificate în comunitatea în care 

trăiesc.  

Abordarea nouă, bazată pe drepturile copiilor, și în care copiii și tinerii, cu sprijinul educatorilor joacă 

rolul principal, pune bazele unor activități de continuitate în plan local și a unor proiecte de lungă durată, care 

se adresează cauzelor unor probleme a comunității, nu doar simptomelor. Ele își propune să crească impactul 

și să întărească pe cât posibil comunitatea și chiar să influențeze politicile și practicile în plan local. Astfel de 

proiecte urmăresc să ofere sprijin participării active a elevilor ca agenți sociali cu valoare și importante 

abilități în familie, școală, comunitate și societate, formarea unor deprinderi și abilități de proiectare a 

activităților de voluntariat, dezvoltarea unor competențe antreprenoriale prin derularea de activități aducătoare 

de venit, prin care se acumulează resursele materiale necesare derulării proiectelor, cultivarea spiritului de 

echipă, a abilităților de comunicare interpersonală și, nu în ultimul rând, alcătuirea unui club al voluntarilor 

care să își perpetueze activitatea pe termen lung.  

În plus, acești tineri nu învață doar să devină ambasadori ai binelui, ci înțeleg că astăzi voluntariatul a 

devenit o formă de cultură. Acea cultură a grijii necondiționate și a responsabilității pentru comunitate. În plus 
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ei au o serie de responsabilități care vin cu întrebări, acțiuni de impact asupra propriei persoane: convingere, 

siguranța implicării, loialitate, disponibilitate, implicare totală, încredere, muncă în echipă. 

  Suntem conștienți de faptul că voluntariatul este puternic influențat de istoria, politica și cultura unei 

comunități, dar tradițiile se pot schimba, iar acțiunile de voluntariat  pot fi mai bine promovate și în 

comunitățile noastre. Activitatea de voluntariat oferă tinerilor aplicanți posibilitatea unui contact nemijlocit cu 

lumea reală a mediului instituțional. Experiența profesională acumulată în cadrul activităților de voluntariat 

este extrem de relevantă pentru facilitarea înțelegerii modului de funcționare al comunității. Programele de 

voluntariat vor contribui, pe termen scurt, la atingerea unor performanțe imediate, iar, pe termen lung, la 

clarificarea obiectivelor tinerilor cu privire la parcursul profesional. 
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Importanța activității de voluntariat în școală 
Andrei Violeta 

Liceul Teologic Târgu Jiu, Gorj 

 

,,Voluntariatul nu e o poveste. Voluntariatul e de povestit!’’ 
 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt legate de dezvoltarea și educația copiilor, cei care, la un 

moment dat vor fi nevoiți să poarte pe umeri această uriașă responsabilitate. 
Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale.  

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

            Plecând de la această premisă, voluntariatul pentru copii este un mod eficient și altruist de a-și aduce 

contribuția la viitorul societății din care faci parte. 
A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, a cultiva valorile lui înseamnă a te ridica la cerinţele unei 

şcoli europene, în care se respectă normele europene, în care se realizează un învăţământ de calitate.  

Voluntariatul reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin 

faptele lor voluntarii dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi 

pentru semeni, grijă şi sensibilitate. 

 Nicolae Iorga afirma: „Oamenii sunt ceea ce au învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să 

gândească, să simtă, să voiască, să efectueze anumite munci şi să intre în relaţii cu alţii.  

Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au învăţat, ci după faptele lor”.  

Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile este activitatea desfăşurată din 

proprie iniţiativă, fără a primi o contraprestaţie materială. Toate persoanele din lume trebuie să aibă dreptul de 

a-şi oferi în mod liber timpul, talentul şi energia în beneficiul altora sau al comunităţii lor prin acţiuni 

individuale sau colective, şi fără a aştepta recompense financiare.  

Este o certitudine faptul că fiecare dintre noi visează şi îşi doreşte să-şi depăşească condiţia actuală 

gândindu-se la succes şi succesul nu-l poţi dobândi decât prin muncă. Însă cum faci asta, în termeni cât se 

poate de concreţi şi reali?  

Cea mai simplă metodă este crearea unui plan de promovare a propriei persoane. Apoi   trebuie să te 

gândeşti că investeşti timp, răbdare şi dorinţe realizabile, care în final să ducă la ceea ce tu defineşti ca succes.  

Nimic nu este greu dacă vrei cu adevărat să realizezi ceva pentru tine şi  pentru cei care se află în jurul 

tău. Aici intervine voluntariatul.  

Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă, de fapt acumularea unei experienţe 

profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. 

Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să implice copiii 

chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului.  

Formarea voluntarilor pe probleme de mediu presupune formarea unor comportamente globale de 

protecţia mediului, în funcţie de diversitatea situaţiilor, impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o 

gândire constructivă, integrată care să faciliteze educarea populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de 

problemele mediului. Un pas important în implicarea voluntarilor îl constituie identificarea problemelor de 

mediu.  

Orice problemă locală este şi o problemă globală cauzată de lipsa de responsabilitate faţă de mediul 

înconjurător: poluarea aerului şi poluarea sonoră; lipsa de educaţie a populaţiei de a colecta hârtia, aruncând-o 

la containerele de gunoi menajer;lipsa cunoştinţelor şi a informaţiei despre regulile de comportare în natură.  

Iniţierea copiilor mici în ABC-ul voluntariatului de mediu începe cu: 

- identificarea problemelor de mediu în școală, în familie, în comunitatea locală şi intervenţia în 

schimbarea comportamentului şi atitudinii faţă de mediu; 
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- furnizarea de informaţii şi instrucţiuni pe înţelesul tuturor; 

- identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediu, găsirea soluţiilor de rezolvare a 

problemelor de mediu şi anihilarea lor prin asumarea de responsabilităţi de ecologizare, de plantare, de 

informare cu obţinerea de performanţe pentru sănătatea mediului. 

 Voluntariatul - la nivel individual sau grup - reprezintă o modalitate prin care: 

- pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de 

ataşamentul faţă de aproapele; 

- persoanele pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor, în timp ce 

învaţă şi se dezvoltă pe parcursul întregii vieţi,ca persoane responsabile faţă de sine şi faţă de aproapele,faţă 

de mediul care-i înconjoară; 

-  se pot stabili punţi de legătură între diferenţele care ne despart, astfel încât să putem trăi împreună în 

comunităţi sănătoase, puternice, fără diferenţe şi discriminare socială. 

 Dacă dorim ca speranţele noastre de a construi o lume mai bună şi mai sigură să nu devină doar o 

iluzie, avem nevoie, mai mult ca niciodată, de implicarea voluntarilor. 
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Să fii voluntar înseamnă să fii ”om mare”! 

Prof. înv. primar Pașcu Mihaela Claudia 

Școala Gimnazială Nr. 12 „B.P. Hasdeu”, Constanța 

 

 

În zorii noului mileniu, voluntariatul reprezintă un element esențial al tuturor societăților. Voluntariatul 

este o componentă fundamentală a societații civile.El însuflețește cele mai nobile aspirații ale omenirii- pacea, 

libertatea, oportunitatea, siguranța și justiția pentru toate persoanele. 

Cea mai grea lecție este aceea a omeniei. Modelarea personalității elevilor se realizează, în parte, prin 

intermediul educației formale, însă, este binecunoscut rolul pe care îl are activitatea cotidiană, educația 

informală în conturarea caracterului tinerilor. 

Activitățile desfășurate în afara școlii cu un caracter opțional influențează în mod simultan creșterea și 

dezvoltarea copiilor. Realizarea unor activități de voluntariat le oferă elevilor posibilitatea de a învăța mai 

multe despre ei înșiși, dezvoltă o serie de trasături care pot contribui la pregătirea lor pentru viitoarea carieră. 

Prin implicarea directă, elevul ia cunoștință de nevoile celorlalți și se creează anumite legături care duc la o 

mai profundă responsabilizare.  

Voluntariatul este ceea ce agreezi de bună voie să realizezi în beneficiul altor persoane, fără beneficii 

materiale. Când te analizezi retrospectiv și observi că nu ești mulțumit cu ceea ce ai învățat la școală, când 

vezi că ceea ce știi să faci într-un moment dat nu te ajută suficient de mult în viața de zi cu zi, când dorești să-

ți lărgești orizontul de cunoaștere dar și experiența, e un moment bun să decizi în favoarea voluntariatului. 

Cel mai frumos lucru este că dintr-o dată ceea ce aveai doar în gând poate capete o formă realizabilă. Iar 

satisfacția cea mai mare este atunci când vezi rezultatele și mulți oameni beneficiind de ele. 

Este foarte important ca de la o vârstă fragedă copilul să înțeleagă că poate fi util, poate să ajute persoane 

în vârstă, copii în dificultate, copiii nevoiași. Astfel vor deveni mai buni, mai atenți la cei din jurul lor. Învață 

să se implice și devin conștienți că pot contribui la luarea deciziilor. 

Cum îi atragem pe elevii noștri în activitățile de voluntariat ? 

• Explicându-le că e distractiv; 

• Că vor câștiga experiență; 

• Că nu vor irosi timp prețios făcând lucruri lipsite de importanță sau chiar dăunătoare; 

• Că își vor face noi prieteni din toată lumea; 

• Vor învăța lucruri noi; 

• Vor dărui ceva din ceea ce au fost norocoși să primească de la viață; 

• Vor ajuta pe cei care n-au fost la fel de norocoși ca ei; 

• Își vor face datoria de om, ajutând la crearea unei lumi mai bune. 

Proiectul „Bucuria de a dărui” a venit în momentul în care am simțit că micii voluntari au ceva de oferit 

fără să aștepte să primească ceva în schimb. 

Împreună cu elevii clasei a III-a am vizitat Școala Specială Nr. 2 Constanța în săptămâna ”Școala Altfel”. 

Această activitate a urmărit trezirea, atât în copii, cât şi în părinţii acestora, a unor sentimente de toleranţă şi 

apropiere faţă de copiii defavorizati, care sunt nevoiti să fie educați într-o școală specială. Atât copiii cât şi 

părinţii au învaţăt să fie mai buni, încercând să creeze mici momente de bucurie copiilor de la Școala Specială. 

Obiectivele activității: 

• formarea şi educarea spiritului de întrajutorare la vârste foarte mici; 

• educarea dragostei şi admiraţiei faţă de cei neajutoraţi, a simţului civic, moral; 

• crearea unor momente de bucurie în viaţa celor care primesc, dar şi a celor care dăruiesc. 

Desfășurare: 
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Etapa premergătoare- depistarea copiilor cu nevoi materiale, copii aflați în dificultate, întocmirea și 

semnarea acordurilor de parteneriat între parteneri. 

ETAPA I. Pregătirea elevilor/copiilor prin activități la nivelul clasei în vederea sensibilizării și 

responsabilizării. 

ETAPA II. Colectarea de jucării, obiecte de vestimenție, jucării necesare în realizarea acestor acțiuni 

caritabile. 

ETAPA III. Deplasarea elevilor de la Școala „B.P. Hasdeu” împreună cu părinții la Școala Specială Nr. 2. 

Acolo au fost întâmpinați de elevii din clasa a VI-a si a VII-a insoțiți de profesorul lor.Voluntarii au oferit 

cadourile pregătite, după ce au vizionat un program artistic oferit de elevii cu CES. 

Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, investiție în propia persoană. Elevul va crește o dată 

cu aceste activități, își va asuma riscuri și își va crea legături durabile. Se va ajuta pe el însuși, situațiile ce pot 

interveni ajutându-l să acumuleze experiență și să gestioneze situațiile de criză. Va învăța să acționeze, să ia 

decizii corecte și să soluționeze  situațiile problematice apărute. Cele mai mari satisfacții le va avea atunci 

când va oferi fără să aștepte să primească ceva in schimb, când va vedea că investiția lui, fie financiară, fie 

timpul sau zâmbetul lui îi va bucura pe ceilalți și îi va ajuta să meargă mai departe. 

Voluntariatul îl pregătește pe micul elev pentru viață!  

 

„A fi bun este un lucru nobil, dar a-i învăța pe alții să fie buni este și mai nobil” 

(Mark Twain) 
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Educație pentru voluntariat 

Prof. Dr. Miron Costina Violeta  

Școala Gimnazială Tălpaș, jud. Dolj 

Voluntariatul oferă o stare de bine în special când se realizează la copiii mici cu ochii ca mărgelele. 

Sunt absolventă a Colegiului Național Ștefan Velovan din Craiova, profil învățători-educatoare cu durata de 5 

ani, licențiată în limba și literatura română-limba și literatura franceză, Facultatea de Litere, învățământ cu 

frecvență având durata de 4 ani la Universitatea din Craiova, absolventă a Masteratului Management 

Educațional Preuniversitar, Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea din Pitești, absolventă a 

Masteratului Traducere și Terminologie juridică în limba franceză, Facultatea de Litere, Universitatea din 

Craiova, sunt Doctor în Filologie – Facultatea de Litere, Universitatea Ovidius din Constanța și predau la 

școala unde am învățat primele clase, în mediul rural într-o localitate la interferența județelor Dolj, Gorj și 

Vâlcea, unde bătrânii zic, că se aude cocoșul în trei zări. Pe lângă faptul că fac ceea ce am fost învățată ca 

profesor titular la catedra de limba franceză pentru care am obținut nota 9,05 la Concursul de titularizare în 

învățământ desfășor voluntariat prin predarea limbii franceze la cele două grădinițe ale școlii, voluntariat care 

nu a produs efecte pe termen lung, deoarece Conducerea școlii a decis ca elevii să nu mai învețe limba 

franceză, că nu este de viitor, iar eu din dorința de a nu renunța la această școală, am început studiile la 

Facultatea de Litere, specializarea limba și literatura engleză de această dată, care în opinia Conducerii școlii 

este de viitor.  

Elevii din mediul rural nu au oportunitățile celor din mediul urban și tot prin voluntariat cumpăr 

mijloace de învățământ, iar  îmbrățișările copiilor, care se fac ciorchine în jurul cadrului didactic ajută să ne 

prindem de Rai în calitate de cadre didactice. 

Voluntariatul înseamnă iubire, iar copiii preiau ideea de voluntariat în educație, iar unii dintre ei 

continuă activitatea de voluntariat după absolvirea primelor opt clase. Voluntariatul în educație ajută la 

formarea unei personalități bio-psiho-sociale armonioase. Fiecare copil simte iubirea în procesul de predare-

învățare-evaluare și așa cum din jertfa unei scoici se naște o perlă, așa din voluntariatul cadrului didactic care 

presupune efort, sacrificii se nasc personalități doritoare de a contribui la o lume mai bună, iar începutul este 

la nivelul educației de acasă, de la școală, care prin voluntariat șlefuiește copiii-perle. 

În fotografie sunt eu și elevii mei în Articolul Bursa te leagă de glie din Gazeta de Sud.  
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Educație pentru voluntariat 

Solidaritatea contează 

 

Buşă Alina-Georgiana 

Liceul Tehnologic Lupeni 
 

Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, prin care o persoana fizică îşi oferaă 

timpul, talentele şi energia în sprijinul altora fară sprijinul altora o recompensă de natură financiară, dar care 

poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicata. 

A face voluntariat, înseamnă a da din timpul tău şi din energie altor persoane. Putem să facem 

voluntariat în diverse domenii: ajutorul acordat persoanelor învârstă, lupta contra poluării, apărarea 

animalelor, solidaritatea, utilizând numeroase mijloace de care dispunem.  

Actele de voluntariat derivă din înţelegerea conştientă a cuvântului „sprijin”. Libertatea de a te face 

util şi de a simţi plăcerea unui sincer „mulţumesc” se transformă într-un imbold esenţial de a lua parte la 

acţiuni de voluntariat.  

Pentru mine, voluntariatul este cea mai frumoasă activitate. Ideea de a ajuta oamenii nevoiaşi este 

minunată, iar eu tocmai din acest motiv m-am apucat de voluntariat. Visul meu este să ajut cât mai multe 

persoane, fiinţe necuvântătoare, să contribui la salvarea mediului înconjurător.  

Pentru aceasta m-am înscris într-o asociaţie ecologice, unde întreprind acțiuni pentru salvarea 

mediului înconjurător. Scopul principal al asociaţiei din care fac parte este de a sensibiliza oamenii în ceea ce 

priveşte orasul în care trăim. Pentru asta, eu ma deplasez în diverse instituţii de învăţământ, în care organizez 

dezbaterii, confectionez diferite materiale publicitare: afişe, filmuleţe, pliante, organizez întâlniri cu 

conducerea Consililui Loca. În cadrul acestor întâlniri am avut ocazia să întâlnesc tineri deosebiţi, care si-au 

dorit să se implice şi ei în acest proiect.  

O altă activitate de voluntariat pe care o  desfăşor este în cadrul Asociaţiei Noi Orizonturi . În cadrul 

asociaţiei o oră pe zi, eu am întâlniri cu tineri de 10 ani pentru care organizez secvenţe de susţinere şcolară. Eu 

îi ajut să-şi facă temele pentru ziua următoare. Eu sunt putin sora lor, profesoara lor, mama lor. Impreună cu ei 

am învăţat să dialoghez, să ascult, să ajut, să mă joc, să cobor în lumea lor ludică. În cadrul acestor activităţi 

mi-am dat seama ca mi-aş dori ca actele de voluntariat să facă parte din viaţa mea.  

O altă activitate de voluntariat la care am participat a fost în cadrul liceului. Activitatea a debutat cu o 

întânire a coordonatorului SNAC din liceu cu reprezentaţii elevilor voluntari. După o prelucrare a principiilor 

voluntariatlui, elevii au fost informaţi asupra obiectivelor activităţii din săptămâna 19-23 noiembrie 2019 când 

se vor dona alimente unor familii nevoiaşe din comunitate. Prin parteneriatul liceului cu Direcţia Publică de 

Asistenţă Sociala din cadrul Primăriei , s-au identificat cinci familii alcătuite din copiii şi bunicii acestora , sau 

familii monoparentale cu mai mulţi copii, lipsiţi de ajutor şi cu mari probleme financiare. 

Pe toată durata săptămânii 19-23 noiembrie, fiecare profesor voluntar participant la activitate a 

mobilizat grupul de elevi voluntari pentru strângerea de alimente şi împreună cu asistentul social s-au dus 

pachetele de alimente la cele cinci familii. 
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Elevii şi profesorii voluntari participanţi la acţiune au fost deosebit de impresionaţi de situaţia 

materială a copiilor şi bătrânilor din familiile vizate şi s-au bucurat  de emoţia şi recunoştinţa membrilor 

acestor familii aflate la nevoie. Pentru fiecare voluntar situaţiile realităţii crunte ale acestor oameni nevoiaşi au 

constitui adevărate lecţii de viaţă. Noi ne-am propus sa fim aproape de aceste familii de-a lungul întreguli an 

prin acţiunile de voluntariat. 

În urma implicării în mai multe activităţi de voluntariat am ajuns la concluzia , că cei care se implică 

în activităţi de voluntariat fac acest lucru cu conştiinţa clară a valorii pe care această activitate o are pentru ei, 

ca persoane, în absenţa oricărui câştig financiar. Cei care sprijină implicarea în activităţi de voluntariat fac 

acest lucru cu conştiinţa clară a valorii pe care voluntariatul o aduce beneficiarilor sau comunităţii lor.  

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. 
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„EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

FERA VALENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GĂNEASA, JUD.ILFOV 

 

        Etimologia cuvântului “voluntar”, are o gamă variată  in literatură si este  intalnit în latină “voluntarius”, 

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 fac de bunăvoie, fără constrângere”. 

       În ultimii ani, s-a încercat să se încurajeze comportamentul civic în rândul tinerilor,iar voluntariatul a 

apărut ca o cale pentru acest proces. Astfel, a existat o creștere de programe de voluntariat pentru 

preșcolari,scolari și studenți. Un exemplu este creșterea serviciului comunitar și programe de învățare prin 

servicii. Voluntariatul  este considerat de contextul politic actual, ca fiind esențial pentru ca perpetuează o 

societate civilă angajată. Cu toate acestea, elevii se confruntă cu o serie de bariere în calea voluntariatului, 

cum ar fi costurile în creștere ale educației și necesitatea de a lucra mai mult cu plată reducând astfel timpul 

disponibil pentru voluntariat .Unii tineri au și ei o percepție negativă a voluntariatului ca fiind, „plictisitor” și 

consumatoare de timp, bazată pe stereotipuri din punct de vedere al voluntariatului. 

       În domeniul „educație pentru voluntariat” s-au făcut multe studii și  cercetări ce  au avut ca scop 

examinarea tiparelor și a atitudinilor față de voluntariat în rândul elevilor  din zone diferite. Tinerii se oferă 

voluntari pentru diferite motive și beneficii decât persoanele în vârstă. Un motivator major pentru tinerii 

oameni sunt oportunitatea de a dobândi experiență profesională, abilități și calificări care îi pot ajuta educația 

și  cariera. 

      Cercetătorii  întăresc argumentele conform cărora elevii  se angajează în activități voluntare dar, la fel ca 

alți tineri, preferă participarea ocazională la voluntariat. Elevii care sunt voluntari sunt activi atât în cadrul  

scolii lor, cât și în comunitatea largă. În cele din urmă, cercetarea interculturală, deși provocatoare, permite 

dezvoltarea teoriilor dincolo de o singură viziune asupra lumii. 

      Sa fii voluntar iți oferă sansa să cunoști oameni din diferite domenii de activitate, să colaborezi și să închei 

relații de prietenie. În acest mod, m-am implicat ca membru voluntar la un cămin de bătrani, în ideea de a 

participa împreună cu elevii voluntari.Cu toate că in primele zile voluntarii au fost reticenți,  puțin speriați și 

emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și  s-au imprietenit sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final 

comunicând prin cuvinte simple, de laudă. La următoarele întâlniri, activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai 

bine, s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea   de a-i 

ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

      Elevii petrec  săptamanal câte o oră cu vârstnicii: pictează impreună, ascultă povești de la bunicii din 

centru, dansează și gătesc impreună.Când zilele sunt frumoase se bucură de fiecare moment impreună.În acest 

fel se ajută  reciproc .Copiii vin de plăcere și au ajuns să se atașeze de pensionarii din centru. Pentru unii elevi 

acești minunați oameni sunt un exemplu de viată. 

      Prin acest tip de activitate s-a urmărit dezvoltarea sentimentului solidarității față de semeni și stimularea 

generozității în rândul elevilor, grijă și afecțiunea fată de cei bolnavi și bătrani, care nu trebuie să simtă că sunt 

singuri în astfel de situații. Fericirea de pe chipul bătrânilor , dar și lacrimile de bucurie de pe obrazul lor sunt 

cel mai bun  medicament pentru suflet. 

  „…Dacă asteptăm să traim intr-o lume mai buna, trebuie să contribuim la crearea ei. Pentru a fi schimbarea 

pe care ne-o dorim in lume.” (Mahatma Ghandi) 
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IMPORTANȚA VOLUNTARIATULUI 

                   Bene Oana Eugenia 

Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Arad 

 

 Conceptul de voluntariat se bazează în principal pe convingerea intrinsecă a voluntarului că el sau ea 

poate să ajute. Crezi şi eşti convins că există un impact ca urmare a activităţii de voluntariat în care te implici. 

Voluntariatul este o activitate neobligatorie, neplătită şi în beneficiul interesului public. Poate cele mai 

cunoscute activităţi de voluntariat din România sînt cele din domeniul social: meditaţii şi jocuri pentru copii 

provenind din diverse categorii defavorizate, sprijin pentru vîrstnici, construirea de case sau reabilitarea de 

locuinţe, igienizare şi campanii eco, organizarea de evenimente. 

Indiferent de cum privim conceptul şi practica voluntariatului, se pot observa nişte tendinţe la nivel 

global (care se manifestă şi în ţara noastră) cînd vine vorba despre dezvoltarea acestui domeniu: creşterea 

recunoaşterii importanţei voluntariatului pentru dezvoltarea comunităţilor; regîndirea activităţilor de 

voluntariat astfel încît să reflecte noile realităţi sociale; atenţie sporită acordată diferenţelor regionale şi 

culturale cu privire la cum anume este voluntariatul înţeles şi practicat; noi investiţii în dezvoltarea de 

programe de voluntariat bazat pe abilităţi şi voluntariat internaţional; un angajament crescut din partea 

companiilor de a plasa voluntariatul într-un loc central în strategiile lor. 

Voluntariatul, mai exact o muncă fără plată, inseamnă acumularea de cunoştinţe şi experienţe noi. 

Voluntariatul reprezintă o ajutorare necondiţionată a persoanelor, vietăţilor, mediului etc, care au nevoie de 

sprijin sau de apărare. 

Răsplata pe care o primeşti în urma acestui ajutor pe care alegi să îl oferi nu este una materială, ci una 

sufletească, un sentiment care te ajută să te dezvolţi. 

Prin activitatea ta poţi inspira lumea din jurul tău să vadă în asta un lucru nemaipomenit şi chiar 

beneficiarii pot fi cei care ajută la rândul lor. 

Părinții sunt oglinzile copiilor și este bine ca de mici să le dezvoltăm empatia, spiritul civic, iubirea 

față de ceilalți și, mai ales, să-i învățăm să acționeze atunci când este cazul. 

Voluntariatul poate să fie un stil de viață, frumusețea lui constă în faptul că oferi necondiționat. Este 

un act fără constrângeri, oferit din toată inima pentru beneficiul comunității din care faci parte. 

Învățământul românesc a început să înțeleagă necesitatea implicării copiilor în diferite acțiuni 

umanitare. Voluntariatul educă în ideea că numai prin muncă devii responsabil, mai întâi pentru tine, iar apoi 

pentru ceilalți. 

Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, 

în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a dezvolta 

abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează să 

activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. Deoarece 

abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile următoare, 

dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională cât și pentru 

cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților de 

voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc la o 

schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă de a 

explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane 

care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 
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Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de valoare 

societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, abilitățile 

de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

  Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu 

situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, 

religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și 

personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități 

de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

    Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. 

Calitățile de conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a 

unor obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 

voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, 

gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin 

intermediul voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea 

comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

Ținând cont de cele menționate mai sus, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și 

diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean 

activ. 

Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de 

apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în 

societate, participând alături de copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin 

sensibilitatea exprimării. 
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Societatea umană şi poluarea 

Oțel Carmina-Ramona 

Şcoala Gimnazială Nr. 188 Bucureşti  

 

           Existenţa vieţii este strâns legată de apă care, datorită însuşirilor sale fizice şi chimice, reprezintă un 

factor de prim ordin în desfăşurarea multor procese biochimice, fiziologice şi ecologice esenţiale. Asigurarea 

populaţiei cu apă potabilă constituie unul dintre factorii primordiali  ai  securităţii naţionale a ţării. Apa 

potabilă este un element necesar pentru activitatea vitală a populaţiei şi calitatea ei influenţează sănătatea 

omului şi a animalelor, provocând adeseori diferite maladii. Frecvent, apele potabile sunt investigate sub 

aspect sanitar epidemiologic.      

           Nici unul dintre organismele vii de pe planeta noastră nu poate exista fără apă. Viaţa omului este de 

neconceput fără apă. Pentru om apa este cea mai preţioasă bogăţie naturală.  

           Poluarea constituie, din păcate, o realitate tangibilă care afectează nu doar prezentul, ci şi viitorul 

omenirii.  

           Poluarea apelor afectează calitatea vieții la scară planetară. Poluarea apelor este şi mai vizibilă în ceea 

ce priveşte cauzele sale. Oamenii, dar si diverse fabrici, aruncă gunoaie şi reziduuri (substanțe dăunătoare şi 

uleiuri) în pârâuri, lacuri şi oceane. Un mod indirect de poluare a apelor apare în urma folosirii pesticidelor la 

culturi, care pătrund apoi în pânza freatică (apa de sub pământ) şi o contaminează; apa nu mai e potabilă (nu 

se mai poate bea).  

           Poluarea apelor este deteminată de următoarele grupe de agenţi: 

a) poluarea apelor datorată agenţilor biologici (microorganismele). Apa a fost dintotdeauna un purtător 

potenţial de agenţi patogeni, care de multe ori au provocat epidemii catastrofale. Apa transportă 

microorganisme ce pot transmite hepatita, ganstroenterite, etc. Industriile alimentare, industria hârtiei sunt 

factori de poluare din această categorie. Folosirea neraţională a îngrăşamintelor minerale a dus de cele mai 

multe ori la poluarea apelor freatice şi de suprafaţă cu nitraţi. 

b) poluarea chimică prin deversarea în apă a diferitelor produse: azotaţi, fosfaţi, insecticide, reziduuri ce 

conţin plumb, cupru, zinc, crom, nichel, mercur, hidrocarburi. 

            Apele de suprafaţă sunt poluate frecvent cu apele reziduale urbane, deversate uneori fără vreo epurare 

prealabilă. În cazul unor anumiţi poluanţi autopurificarea nu mai poate avea loc, deoarece apele nu mai au 

puterea necesară de regenerare naturală. Sursele de poluare sunt prezentate în cele mai dese cazuri de sectorul 

gospodăriei comunale (staţiile de epurare a apelor uzate, deversările din sistemul comunal al apelor neepurate, 

managementul neadecvat al deşeurilor menajere solide în toate localităţile), sectorul agricol (dejecţiile 

animaliere acumulate în acumulatoare, sectorul individual din gospodăria sătească, depozitele de pesticide 

inutilizabile şi interzise) şi de sectorul energetic (bazele de produse petroliere, staţiile de alimentare cu petrol, 

alte locuri poluate, care reprezintă deja focare de poluare continuă).  

           În consecinţă, bolile sunt cauzate în proporţie de 80% de apa poluată sau de deficitul de apă. Factorul 

de mediu cu cel mai mare impact asupra sănătăţii populaţiei este apa, avându-se în vedere necesitatea vitală 

permanentă a prezenţei apei potabile pentru procesele fiziologice, biochimice în organismul uman, precum şi 

pentru necesităţile igienice, menajere.  

          Apa influenţează sănătatea populaţiei în mod direct (prin calităţile sale biologice, chimice şi fizice) sau 

indirect. Astfel, cantitatea insuficientă de apă duce la menţinerea unei stări insalubre, a deficienţelor de igienă 
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corporală, a locuinţei şi a localităţilor, ceea ce duce la răspândirea unor afecţiuni digestive (dizenteria şi 

hepatita endemică) şi a unor boli de piele.   

          Bolile umane, produse ca urmare directă a calităţii apei, pot fi clasificate în: 

 - boli cauzate de infecţii răspândite prin consum de apă infectată (diareea, febra tifoidă, hepatita A, 

salmoneloza);   

- boli cauzate de infecţii transmise prin animale acvatice (bilharioza);   

- boli cauzate de infecţii răspândite prin insecte cu stagii acvatice (malarie, oncocercoză);   

- boli cauzate de infecţii transmise prin animale acvatice nevertebrate.   

            O altă influenţă directă a apei asupra sănătăţii populaţiei se produce prin calităţile sale, respectiv prin 

compoziţia sa. O serie întreagă de boli netransmisibile sunt considerate astăzi ca fiind determinate sau 

favorizate de compoziţia chimică a apei:   

- guşa endemică;   

- caria dentară;  

- afecţiunile cardiovasculare;   

- intoxicaţiile cu plumb (oboseală nejustificată, afectează globulele roşii, vasele sanguine, afectează sistemul 

nervos central);  

- intoxicaţiile cu mercur (dureri de cap, amețeli, insomnie, oboseală, tulburări vizuale, afecțiuni ale sistemului 

nervos, afecțiuni ale rinichilor, malformații congenitale ale fătului); 

- intoxicaţiile cu zinc (dureri epigastrice, diaree, tremurături, pareze, afecțiuni ale muşchilor şi sistemului 

cardiovascular); 

- intoxicaţiile cu azotați şi fosfați (învinețirea buzelor, nărilor şi feței, cefalee, greață, agitație până la 

convulsii); 

- intoxicaţiile cu pesticide (alterarea funcțiilor ficatului până la formarea hepatitei cronice, encefalopatii, 

malformații congenitale). 

             Diversele substanţe chimice dizolvate în apă pot avea importante efecte asupra sănătăţii organismelor 

vii, în general, şi asupra omului, în particular. Sunt substanţe care pot fi dăunătoare peste o anumită 

concentraţie. Altele creează probleme la concentraţii foarte mici.  

             Recomandări practice: 

• Nu arunca substanţe chimice sau ulei prin sistemul de scurgere – adică vopsea, lacuri, insecticide, 

medicamente, ulei de gătit şi ulei de motor. Află dacă există centre de colectare pentru aceste materiale în 

cartierul tău/returnează medicamentele vechi la cea mai apropiată farmacie. 

• Este contraindicată consumarea apelor potabile puternic mineralizate şi poluate cu nitraţi. 

• Locurile de acumulare a dejecţiilor, gunoiului de grajd trebuie să aibă un strat impermeabil de protecție şi 

acoperiş pentru a exclude poluarea apelor freatice cu nitraţi şi alte impurități. Fântânile să fie proiectate şi 

construite în strictă conformitate cu regulile sanitare. 

• Analizele să se efectueze periodic şi în dinamică, deoarece calitatea apei se modifică sub influența 

factorilor de mediu şi a activităţii antropice. 

• Păstrează apa de ploaie; poate fi folosită la udatul grădinii sau la spălarea maşinii. 
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• Foloseşte produse de uz casnic non-toxice, pe cât posibil naturale; oțetul, praful de copt sau sucul de 

lămâie  substituie cu succes produsele de curățenie, sunt ieftine şi prietenoase cu mediul înconjurător. 

• Nu arunca gunoaie în râuri, în lacuri sau în mare. Gunoaiele aruncate pot ajunge la mari distanţe, cărate 

de curenţii marini şi de vânt; ele pot ucide peştii, alte vieţuitoare marine sau păsările. 

             Protecția apelor de suprafață şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect, menținerea şi 

ameliorarea calității şi productivității naturale ale acestora în scopul evitării unor efecte negative asupra 

mediului, sănătății umane şi bunurilor material. 
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Importanța activității de voluntariat 
PROF. CZEGLÉDI EMŐKE ÉVA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45,ORADEA JUD BIHOR 

 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflu care este etimologia 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”. 

    Conform Legii 78/2014 care reglementează  activitatea de voluntariat în România: 

  „Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului - persoană fizică la activități de interes public desfășurate 

în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept 

privat, fără remunerație, individual sau în grup”. Piagnol și Hubbert (2010) susțin că implicarea voluntară 

variază în mod semnificativ printer țările europene, iar ratele voluntariatului formal sunt extreme de reduse 

între țările Europei Estice. Cu toate că beneficiile pe care voluntariatul le aduce bunăstării sunt semnificative, 

sunt țări în care rata de implicare în acțiuni de voluntariat este foarte mică. Discrepanțele sunt explicate de 

tradițiile culturale, efectul globalizării și istoricul economic. Cu toate acestea, în general, s-a înregistrat un 

trend ascendant în ceea ce privește numărul de voluntari active din Uniunea Europeană pe parcursul ultimilor 

zece ani. Astfel, dacă în Austria, Olanda,  Suedia și Marea Britanie un procentaj ridicat al adulților este 

implicat în acțiuni de voluntariat, în România, Polonia, Portugalia și alte țări, doar 10- 19% dintre adulți sunt 

implicate în acest fel de activități (GHKConsulting,2010). 

      Pentru a delimita principalele grupuri de voluntari în cadrul unei organizații putem porni de la funcția 

relației dintre satisfacția muncii și angajamentul organizațional. Satisfacția voluntarilor reprezintă un 

sentiment pozitiv, angajamentul reprezintă un sentiment de loialitate și de identificare cu valorile organizației 

în măsura în care voluntarul nu dorește să părăsească organizația. Cât de ridicat sau scăzut este acest 

angajament, denumim trei categorii: voluntarii entuziaști, voluntarii cu un aport susținut și voluntarii cu 

intenție ridicată de a renunța.   

1.Voluntarii entuziaști reprezintă categoria de voluntari cu o prezență redusă, motivate de experiențe ce 

presupun un grad ridicat de implicare fizică sau emoțională, precum activități de urgență, activități de context, 

evenimente la nivel național și așa mai departe. Acești voluntari sunt foarte satisfăcuți de activitățile derulate 

în cadrul organizațiilor, însă nu prezintă un angajament pe termen lung, ceea ce poate prezenta un dezavantaj 

pentru organizație, care va fi nevoită să creeze oportunități special și mesaje de impact pentru atragerea din 

nou a acestor voluntari.  

2. Voluntarii  cu aport susținut reprezintă categoria de voluntari ce contribuie în mod real la susținerea 

organizației nonprofit (Rozenboom,2006). Menținerea voluntarilor pe termen lung depinde de 

managementului organizații nonprofit. Studii asupra voluntariatului atrag atenția asupra importanței strategiei 

de recrutare și a marketingului în vederea menținerii unui nivel ridicat a satisfacției și a angajamentului 

organizațional (Salas, 2008). Mulți se implică în acțiuni de voluntariat în cadrul unei organizații datorită unui 

simț al datoriei, deoarece au primit sprijin  sau un membru al familiei a fost sprijinit de organizație, în acest 

sens, persoanele implicate simt să recompenseze beneficiul primit.  

3. Voluntarii cu intenție ridicată de a părăsi organizația necesită sprijin, instruire și recompensare pentru 

activitatea lor.  Deasemenea, necesită o atenție deosebită întrucât voluntarii care vor părăsi organizația datorită 

diferenței între mesajul comunicării și natura activității, experiențelor negative, a lipsei de sprijin din cadrul 

organizației, vor comunica mai departe despre experiența lor negative cu organizația. Managementul 

organizației poate însă arăta apreciere pentru angajamentul susținut prin adresarea mulțumirilor publice 

acestor voluntari, oferirea de diplome de participare sau a altor forme de recompense.  

       Voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, 

deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. Programele de voluntariat au luat 
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amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație nonformală, cât și informală. În Legea voluntariatului, 

articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe 

europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru 

creşterea solidarităţii sociale. Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-

și forma noi abilități și competențe. Voluntariatul  oferă celor implicați o modalitate excelentă de a obține 

experiență în domeniul în care vizează să activeze.  Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de 

împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de valoare societății. În concluzie, valoarea activității de 

voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea românească de astăzi. 
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EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT   

Prof. Vasile Cornelia Claudia 

   Grădiniţa „Albă ca Zăpada şi piticii”Bucureşti, sector 4 

 

 “Să privim încă o dată pământul acesta drag pe care foșnesc și cântă ciocârlia, să-i arătam mai mult 

decât oricând dragostea noastră... Să-i privim munții și păsările în noul de lumină ce s-a deschis asupra lui, să-

l învăluim într-o dragoste mai adâncă și mai fierbinte”, spunea Geo Bogza în scrierile de mare încărcătură 

emoțională cutreierând cărările acestei țări binecuvântate de Dumnezeu. 

Grija față de semeni trebuie să fie o componentă esențială a dezvoltării morale, spirituale, sociale și 

culturale a generațiilor actuale. 

Astăzi,  mai mult ca oricând se impune educarea tuturor în spiritul voluntariatului, în special a tinerei 

generații, deoarece aceasta va fi, pe lângă beneficiarul de mâine, factor de decizie. 

 În  epoca  contemporană, o  problemă  de  actualitate  este  formarea  şi  educarea  preşcolarilor în  

spiritul  unor  responsabilităţi  umane  ce  vizează  protecţia  mediului  înconjurator . Absenţa  sau  ignorarea  

măsurilor  imperios  necesare  de  apărare  a  mediului  poate  declanşa  o  criză  ecologică  cu  consecinţe  

catastrofale  pentru  omenire. Iată  de  ce  socotim  că  formarea  conştiinţei  şi  conduitei  ecologice devine  o 

cerinţă  deosebit  de  importantă  pentru  orice  demers  educativ, şcolar  şi  extraşcolar. 

           Educaţia  ecologică  se  face începând cu primii ani de viaţă, în familie, în  grădiniţă, şi apoi, la şcoală . 

            La  intrarea  în  şcoală  copiii  au  o  serie  de  reprezentări  despre  mediul  natural, social  şi  familial  

în  care  trăiesc. Treptat  ei  dispun  de  un  orizont  mai  larg  de  cunoştinţe  şi  posibilităţi  de  întelegere  mai  

mari, şi  astfel, pe  măsura ce  cresc, educaţia  lor  ecologică  se  aprofundează .  

             Grădiniţa  este  chemată  să  determine  nu  numai  sentimente  de  admiraţie  faţă  de  frumuseţile  

naturii, ci  şi  convingeri  şi  deprinderi  de  protejare  a  mediului  înconjurator. Este  o  obligatie  primordială, 

o  datorie  de  onoare  a  tuturor  cetaţenilor  planetei,  cunoaşterea  ansamblului de  măsuri  de  ocrotire  a  

acesteia. 

              Sugerăm  câteva  modalităti  prin  care  se  poate  realiza, încă  de  la  varsta  preşcolară, formarea  

concepţiei  şi  a  conduitei  ecologice .  

              Prin  diferitele  discipline  incluse  în  procesul  de  învăţământ  trebuie  să  convingem  pe  fiecare  

copil  de  necesitatea  apărării  mediului  înconjurator  împotriva  poluării  şi  să  le  formăm  conduita  

ecologică  modernă. Aceste acțiuni trebuie făcute voluntar, fără ca cineva să le impuna celor mici acest lucru. 

Spiritul de a acționa din proprie inițiativă în favoarea mediului înconjurător este dezvoltat și educat prin 

activități inițiate de la grădiniță. Acest  lucru  se  realizează  îndeosebi  în  cadrul  lecţiilor  de  ştiinţe  menite  

să înlesnească  înţelegerea  organismelor  vegetale  şi  animale, a  proceselor  esenţiale  de  întreţinere  a  

vieţii, a  legăturilor  indisolubile  dintre  plante-animale-mediu, al  celor  de  geografie, dar  şi  ocazional, în  

cadrul  unor  lecţii  de  educatie  civică, educarea limbajului, educaţie  muzicală,  educaţie  plastică.. 

                Contribuţii  de seamă  la  educaţia  în spiritul voluntariatului pentru mediul în care trăim pot  aduce  

activităţile  extraşcolare. 

                Orice  activitate  ce  se  desfăşoară  în  afară  sălii  de  clasă  înseamnă  activitate  în  contact  

nemijlocit  cu  mediul  înconjurator. Aşa  cum  îi  învăţăm  pe  copii  să  vorbească,  să  se  poarte  în  familie, 

la  grădiniţă  şi  în  societate,  să  respecte  normele  de  igienă,  tot  aşa  trebuie  să-i  învăţăm  să  se  poarte  

cu  mediul  în  care  trăim.  

                 Dintre  modalităţile  ce  pot  fi  folosite  amintim :  

                  *Cercurile  pe  discipline ( ştiinţe, geografie) 

                  *Excursii  şi  vizite  pentru  a  constata  situatia  în  care  se  află  mediul  local  şi  de  a  

întreprindre, pe  măsura  puterilor  noastre, acţiuni  în  sprijinul  măsurilor  adoptate  de  organele  de  stat  

pentru  ajutarea celor din jur și mediului în care trăim. 

                   *Acţiuni  de  igienizare  şi  înfrumuseţare  a  grădiniţei,  parcurile. 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

650 
 

                   *Acţiuni  de  colectare  a  hârtiei, sticlei, deşeurilor  textile  şi  mai  ales  a  ambalajelor  din  

materiale  sintetice. 

                   *Acţiuni  de  colectare a hainelor și jucăriilor ce pot fi donate către copiii nevoiași. 

Învățământul preșcolar operează cu multe elemente specifice, cunoscute bine de educatoare. În 

cunoașterea mediului înconjurător trebuie să predomine caracterul atractiv și accesibil. Copiii au nevoie să 

perceapă cel mai mare adevăr din spațiul viu: plantele de nasc, trăiesc și mor, lăsând semințe pentru 

următoarea generație de plante. 

Preșcolarii se interesează în mod deosebit de natură, de fenomenele caracteristici fiecărui anotimp, de 

diferite aspecte din viața plantelor și a animalelor care le atrag atenția, le trezesc curiozitatea și îi preocupă. 

Această  curiozitate pe care o manifestă copiii față de natură, în general, trebuie menținută și transformată într-

o puternică dorință de a cunoaște, de a înțelege și de a o ocroti mai bine. Datorită particularităților de vârstă, se 

observă o activitate intensă de investigație, de cunoaștere a noului. Curiozitatea copulului este suscitată nu 

numai de obiectele pe care le poate percepe, ci și de legăturile,  de cauzalitate care există între obiecte și 

fenomenele percepute “de ce crește grâu?”, „ de ce tună?”, ”de ce cad frunzele?”. Prin toate întrebările pe care 

și le pun, copiii dovedesc interesul pentru cunoașterea acestora, manifestat în toate ocaziile cu multă insistență 

și pun întrebări variate.  

Noi, educatoarele, avem obligația de a răspunde la întrebările cauzale puse de copii și să le explicăm 

fenomenele respective în raport cu posibilitățile lor de înțelegere. În felul acesta, copiii își îmbogățesc treptat 

orizontul de cunoștințe, cceea ce îi ajută să înțeleagă  că plantele au nevoie de anumite condiții de dezvoltare 

(apă. aer, lumină, căldură, pământ bun) că ele trebuie să fie îngrijite de om, că fiecare fenomen este rezultatul 

unei cause sau că între fenomene exista o legatură și că ele depend unele de altele. 

La această vârstă puterea exemplului este foarte importantă. Deoarece copiii imită ceea ce văd, adulții 

din jurul lor trebuie să-și controleze comportamentul în permanent. De ceea trebuie să dovedim copiilor că nu 

ne este indiferent nimic din ceea ce se petrece în jurul nostru. Așadar, ei se vor implica cu plăcere în activități 

de îngrijire a plantelor și animalelor, dar trebuie să fie la fel de entuziasmați și de participarea la acțiuni de 

curățarea locului, camerei lor de joacă. În acest caz intervine puterea cuvântului și, renunțând la observații 

critice sau chiar amenințări, cu ajutorul încurajărilor și al implicării efective a cadrelor didactice, copiii își vor 

forma comportamente ce dovedesc dorința de a nu deteriora locul în care se află. 

Trebuie  să  apărăm  Planeta  Albastră,  leagăn  al  civilizaţiei  şi  al  vieţii,  ea  fiind  casa  noastră  şi a 

tuturor  vieţuitoarelor  de  pe  Pământ. 
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EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT   

Profesor Cazanoi Laura 

Grădiniţa „Albă ca Zăpada şi piticii”Bucureşti   

 

“Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX – “care acționează de bunăvoie, din proprie 

inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiune) care se face de bunăvoie, fără 

constrângere”.  Activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel 

local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). 

                  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. Activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. 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), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jur. 

                Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

                 A fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată 

și de dragoste pentru cei pe care îi sprijini. Aceste calități le poti dezvolta la copiii mici prin educație în 

această direcție. Încă de la grădiniță trebuie introdus în viața copiilor voluntariatul. Dăruind vei fi mai bun. 

Vei reuși să devii un om integru, corect și mai responsabil.  

 Înrt-o lume în care Shakespeare este mai actual şi mai universal ca oricând cu binecunoscutul „to be 

or not to be”- care capătă o nouă funcţie existenţială - este important ca educaţia pentru voluntariat  să fie să 

fie abordată la orice nivel de vârstă în studiul preşcolar.  

 Copilul, încă de la cea mai fragedă vârstă (înainte de a veni la grădiniţă) se mişcă, explorează, 

întreabă, manifestă curiozitate. Primele forme organizate de cunoaşterea de către copil a mediului 

înconjurător, aparţin grădiniţei. Copiii dobândesc pentru lumea lor interioară, vegheată cu grijă de educatoare, 

gingăşia, admiraţia, sentimentul de ocrotire şi frumuseţea întregului, armonia formelor de viaţă care va fi 

mereu cultivată şi dezvoltată spre a deveni apoi parte a comportamentului uman civilizat.  

 Învăţământul preşcolar este interesat de naşterea şi menţinerea în forul interior al copiilor a două stări: 

dorinţa de a cunoaşte universul lumii vii şi puterea de a ocroti formele de viaţă, identificând acestea ca latură 

formativă a componentei de bază a educaţiei. 

 Prezenţa şi mişcarea copiilor în mediul înconjurător curat, ordonat şi cu permanentă grijă pentru buna 

lor relaţie cu vieţuitoarele din jur fac cel mai înalt serviciu educaţiei ecologice.  

Unitatea în care ne desfăşurăm activitatea a inclus în tematica propusă copiilor în activităţile extraşcolare şi 

tema ecologiei. Am derulat mai multe activităţi de profil, printre care amintim şi proiectele educaţionale 

municipale “Şcoala arborilor” şi “Micul ecologist”. Putem spune că am format o adevarată tradiţie în a lua 

parte anual la aceste proiecte, iar rezultatele nu întârzie să apară. 

 Ambele proiecte îşi propun educarea copiilor preşcolari în spiritul unei vieţi în mijlocul unei naturi 

sănătoase şi îi atrag pe cei mici în activităţi practice de îmbunătăţire a aspectului spaţiilor verzi. Suplimentar 

faţă de “Micul ecologist”, care îi invită pe copii să sprijine pe bază de voluntariat naşterea unor noi păduri în 

proximitatea marilor oraşe prin subvenţionare de puieţi şi plantare efectivă, proiectul “Şcoala arborilor” le 

aduce în atenţie şi problematica reciclării / refolosirii materialelor naturale.  
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Cultivând dragostea pentru natură şi lumea vie se formează, implicit, atitudinea corectă a copiilor faţă 

de acestea. Înţelegând legile minunate ale dezvoltării acestor creaţii care deţin viaţa pe Pământ, copiii învaţă 

să le respecte, să le îngrijească şi să le ocrotească! 

 Putem concluziona astfel: 

Contactul nemijlocit cu natura prin intermediul activităţilor de observare facilitează înţelegerea de 

către copii a interferenţei care există în natură, formându-le reprezentări clare despre animalul sau planta 

respectivă, despre felul în care omul contribuie la ocrotirea şi protejarea lor. 

Pentru a construi o societate sănătoasă, într-o ambianţă sănătoasă, este nevoie de educarea în acest 

sens a celor mai mici beneficiari ai unei forme de invăţământ – preşcolarii. La această vârstă, prin cunoştinţe 

însuşite şi deprinderi formate, se pune piatra la temelia educaţiei . 

Salvarea naturii în care s-a născut fiinţa umană, păstrarea calităţii vieţii pentru binele omenirii depind, într-o 

măsură demnă de luat în seamă, de educaţia pe care copilul o primeşte încă din primii ani de viaţă!  

Încă  de la o vârstă  fragedă copiii trebuie să învețe să respecte legile naturii, ei fiind ajutați să descifreze și să  

își însușească  ABC-ul ecologiei, să  înțeleagă necesitatea protecției mediului, a ocrotirii naturii. Copiii trebuie 

invățați cum să contribuie la refacerea naturii, menținând curățenia și îngrijind frumusețile ei oriunde s-ar afla, 

să  înțeleagă că ocrotind natura se ocrotesc pe ei înșiși, că toate acestea trebuie facute voluntar, din inimă 

pemtru o viață mai frumosă. 

Formarea unor comportamente ale copiilor de azi – adulții de mâine,  prin care să asigure un mediu de viață 

cât mai puțin poluat, este un proces complex, de lungă durată. Rezultatele se concretizează în cunoștințe, 

deprinderi, trăiri emoționale, dorința de a apăra și a imbunătăți mediul. Conștientizăm cu toții că natura este 

singurul mediu familiar omului, în care el poate trăii și muncii. De aceea, pregătirea copiilor în grădiniță nu 

înseamnă numai dobândirea de către aceștia a unor cunoștințe noi, ci formarea unor aptitudini, priceperi, 

deprinderi, abilități,motivații, stări afective, etc. 

Grădiniței îi revine importanta sarcină ca la cea mai fragilă  vârstă copiii să  ajungă să cunoască, să 

iubescă și să ocrotească natura. Ei trebuie să înțeleagă  că natura este un organism viu, ale cărui componente 

sunt într-o stransă intercondiționare, care suferă în evoluția sa în timp , schimbări determinante de cauze 

naturale și sociale. 

 Din prieten al naturii, omul poate deveni dușmanul  ei, periclitând prin acțiunile sale chiar viața 

planetei. Societatea trebuie să  găsească măsuri de înlăturare a cauzelor care pun în pericol viața, de folosire 

rațională a resurselor Globului Pământesc, de eliminare a poluării. 

 In grădiniță copiii își însușesc primele noțiuni despre natură, aceasta contribuind la formarea unei 

gândiri cauzale, de  dezvoltarea afectivă, voluțională a fiecarui copil. Aici se fac primii pași în formarea unei 

conduite ecologice, care presupune acțiuni  pentru conservarea, gospodărirea, ocrotirea și protecția naturii. 

Cunoscând natura și descifrându-i tainele sub îndrumarea educatorului, preșolarii vor înțelege importanța 

acesteia și necesitatea de a o păstra sănătoasă pentru ei  si pentru generațiile viitoare. În acest sens printr-o 

serie de activități sunt aduse în  atenția copiilor probleme legate de efectele impactului omului asupra naturii, 

pentru ca aceștia să înțeleagă pericolele ce amenință planeta. 

Bibliografie:   Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Bucureşti, 2009 

  Revista învățământ preșcolar nr.3-4/1996 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

653 
 

Educație pentru voluntariat la orele de consiliere și dezvoltare personală 

Mihai Maricica 

 Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani 

 

 În ultimul timp, pe modelul statelor occidentale, se discută tot mai mult despre voluntariat ca o 

prioritate în educație și societate, ca o cale către civilizație și o sporire a echității sociale. Prin educația pentru 

voluntariat realizată în orele de consiliere și dezvoltare personală, realizate atât în învățământul gimnazial cât 

și în cel liceal, se pot asigura acele trepte necesare conturării unui profil de personalitate implicată, altruistă și 

plină de umanitate, în cel mai frumos sens al cuvântului. 

 În rândurile următoare ne propunem, succint, să prezentăm acele etape necesare de care, atunci când 

se realizează educația pentru voluntariat la orele de consiliere și dezvoltare personală sau se propun proiecte 

concrete care implică acțiuni de voluntariat, să se țină seama. Vom exemplifica sintetic, folosind practica 

noastră, cinci aspecte pe care le considerăm necesare pentru atingerea obiectivelor fixate și crearea acelor 

competențe de personalitate dorite pentru ca, prin generațiile noi, societatea noastră să fie apropiată celor 

dezvoltate din Uniunea Europeană. 

 În primul rând, aș începe cu planificarea judicioasă a orelor dedicate conturării și dezvoltării la elevi a 

spiritului altruist și plin de inițiative benefice și dezinteresate pentru ajutarea semenilor, mai ales că unii 

diriginți neglijează pe nedrept înscrierea acestor ore în planificarea orelor de consiliere și dezvoltare 

personală.  

Apoi, ca și călirea necesară fortificării organismului, care trebuie să înceapă cât mai devreme, să fie 

treptată și repetată, cu voluntariatul este la fel. Încă de la clasele mici, elevii pot fi educați în direcția benefică 

de a-și ajuta semenii, plecând de la exersarea zâmbetului și folosirea lui cu dărnicie, precum și a vorbelor 

bune, care să ridice moralul colegilor lor; de asemenea, exersarea faptelor bune, simple, poate banale, se 

impune a crea deprinderi ce pot naște treptat ”inima” de voluntar. Astfel, trebuie persuadat și explicat cu tot 

tactul pedagogic că a explica unui coleg să înțeleagă lecția, a transmite temele celui care a lipsit de la școală, a 

ajuta o colegă să șteargă tabla, sau să stai câteva ore alături de cel care este mai retras și mai ocolit de ceilalți, 

să încerci să înțelegi de ce este așa, toate formează caracterul necesar actelor mai mari de voluntariat de mai 

târziu. Ulterior, cum elevilor din ziua de astăzi le plac jocurile și doresc a deveni proprii lor eroi, ei fiind 

obișnuiți cu up-gradarea continuă a caracterului ales, li se poate sugera trecerea la nivelurile de avansați pentru 

a intra în ghilda atât de dorită a corpului voluntarilor. Se pot organiza deplasări cu finalitate caritabilă la case 

de copii sau bătrâni și încercarea sprijinului moral și material, după putința fiecărui elev (se pot dona lucruri 

care nu mai folosesc, se pot realiza și dărui mărțișoare); trebuie explicat că, deseori, chiar și o discuție de 

câteva minute poate să ofere speranță, încredere, dorință de viață. Consider că aceste activități dezvoltă 

elevilor responsabilitatea, sensibilitatea, respectul, empatia – valori esențiale pentru raportarea la sine și la 

ceilalți, la formarea unei personalități armonioase. Astfel, în timp, nu ar mai trebui să ne mire când elevul care 

de mic a fost format în sensul plantării faptelor bune, ne va spune că a donat sânge (trebuie să aibă 18 ani), că 

a dăruit o parte din alocație unei asociații de binefacere sau că în vară pleacă să lucreze ca voluntar pe un 

șantier arheologic, de exemplu. 

 În al treilea rând, aș aminti un alt aspect neglijat, care se referă la cunoașterea și transmiterea la elevi a 

normelor care statuează voluntariatul în România. Așa cum în primul ajutor, poți face mai mult rău dorind să 

faci bine dacă nu cunoști manevrele necesare și în voluntariat acțiunea este organizată și reglementată legal. 

Menționăm că norma de bază care reglementează aspecte juridice este Legea voluntariatului 78/2014, iar o 

explicare măcar la o oră de consiliere și dezvoltare personală pe an ar putea reduce aprioric din problemele 

dezvoltate din necunoașterea legii. Se impune a aminti că voluntariatul nu este o simplă acțiune benevolă, 

spontană, el realizându-se  în baza unui contract încheiat în formă scrisă, cu un exemplar înmânat 

voluntarului, contract însoțit obligatoriu de fișa de voluntariat și fișa de protecție. Important să se cunoască, să 

li se spună elevilor și părinților că, prin lege, contractul trebuie să conțină minim dreptul de a desfăşura 

activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea acestuia, dreptul de a solicita 
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organizaţiei gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul de activitate, dreptul la 

confidenţialitate şi protecţia datelor personale, dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat, 

voluntarul având și el obligații. Să nu uităm că la elevii sub 18 ani se cere acordul părintelui sau 

reprezentantului legal. În plus, deseori cadrele didactice organizează numeroase proiecte educaționale în 

domeniul voluntariatului și acestea trebuie realizate prin cunoașterea normelor legale în vigoare. 

O posibilă influențare pozitivă a elevilor pentru a se implica în activitățile de voluntariat, mai ales că 

generațiile tinere dovedesc un pragmatism deosebit, care ar trebuie amintită de diriginți, este cea care 

stipulează că ulterior, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, dacă doi sau mai mulţi candidaţi 

obţin punctaje egale, pot primi punctaj suplimentar dacă prezintă unul sau mai multe certificate de voluntariat. 

De asemenea, cum mulți adolescenţi vor să studieze în alte ţări, în cazul cărora voluntariatul pe timpul liceului 

este în general mai important chiar decât situaţia ta şcolară. Trebuie amintit elevilor că pentru aceste 

universităţi, dacă dai dovadă de iniţiativă, dacă le arăţi că te-ai implicat activ în comunitate şi că ai fost 

interesat de lucruri ce nu ţineau neapărat de şcoală, că ai reuşit să te îndepărtezi de acel mediu destul de 

restrâns şi să faci ceva pe cont propriu, reprezinţi un bun candidat pentru unul dintre locurile din facultăţile 

lor.  

 Un alt aspect, care se aplică de către colegi, dar care se cuvine să îl amintim pentru importanța lui, 

este forța de convingere în rândul adolescenților și tinerilor a exemplului personal. Nu este suficient să le 

prezinți norme, să le arăți binefacerile pentru sine și pentru ceilalți, să încerci să-i influențezi pe elevi în 

spiritul voluntariatului, dacă tu însuți nu faci din aceasta o practică, un exercițiu firesc de dezvoltare personală. 

Profesorul poate crește și el sufletește alături de elevii săi. 

 În sfârșit, să nu uităm de valorificarea exemplelor de bună practică a faptelor bune, de puterea 

contagiunii lor prin diseminare. Astfel, se poate folosi în avantajul unei lumi mai bune nevoia umană de 

aprobare din partea celor din jur și puterea optimismului eului viitor în scopuri nobile. 

 În concluzie, în orele de consiliere și dezvoltare personală și în afara lor, promovarea eficientă a 

voluntariatului la tinerele generații, prin urmărirea aspectelor amintite, nu poate decât să dezvolte calitatea 

umană a întregii societății din România și încadrarea ei pe coordonatele valorilor europene. 
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Educație pentru voluntariat la orele de consiliere și dezvoltare personală – aspecte juridice 
Mihai N. Ioan 

 Colegiul Național ”August Treboniu Laurian” Botoșani 

 

 Într-o perspectivă de educație durabilă, sustenabilă și o proiecție optimistă a transformării în bine a 

societății noastre viitoare, prin educația pentru voluntariat realizată în orele de consiliere și dezvoltare personală 

se pot asigura pași mici, dar importanți pentru că, adunați, pot constitui acel drum necesar ”schimbării la față a 

României”, într-o lume tot mai globală, mai multiculturală, mai schimbătoare. 

 În rândurile următoare ne propunem, succint, să reliefăm acele aspecte juridice de care, atunci când se 

realizează educația pentru voluntariat sau se propun proiecte concrete, care implică acțiuni de voluntariat, să se 

țină seama. Precizăm că demersul nostru se sprijină și pe absolvirea Facultății de Științe Juridice, Universitatea 

”Al. I. Cuza”, Iași, pasiune care, deși neprofesată, rămâne impregnată în formația noastră ca ”engramă pozitivă”, 

care poate rodi aici un posibil sprijin colegilor diriginți.  

În primul rând, menționăm că norma de bază care reglementează aspecte juridice este Legea 

voluntariatului 78/2014, care modifica legea 195/2001 și venea în întâmpinarea implementării strategiei 

”Agenda Publică pentru Voluntariat în România 2012-2020 (vezi http://tinyurl.com/pwyj7kx) elaborată în 2011, 

Anul European al Voluntariatului.  

 Prin cele 26 de articole ale sale, Legea reglementează domeniul, definind voluntariatul ca fiind ”factor 

important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi totodată în dezvoltarea educaţiei şi formării 

profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale.”(art. 1, alin.2). Recunoscând valoarea socială și de 

dezvoltare personală, activitatea de voluntariat capătă sprijinul statului, interesul public fiind unul din principiile 

de fundamentare a legii, alături de cel al nediscriminării și caracterului benevol al acțiunii. Într-o dorită cetățenie 

activă, ce poate trimite la Atena democratică din Antichitate, autoritățile locale susțin voluntariatul și ziua 

internațională dedicată, când se pot promova și organiza evenimente, 5 decembrie (cf. art. 7, alin.3). 

 Ca normă legală, se impune necesitatea existenței unei cereri (sub formă de anunț public), atât din partea 

”organizației gazdă”, definită ca fiind ”persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, 

care organizează şi administrează activităţi de voluntariat” (art. 3, litera c), cât și din partea voluntarului; 

precizăm că legea permite și refuzul cererii unui voluntar (vezi art. 9), refuz motivat și cu respectarea statutului 

și a caracterului neremunerat al voluntariatului (art. 4, litera c).  

 Poate important de cunoscut că organizația gazdă eliberează certificate de voluntariat, cu anexarea unui 

raport de activitate, de veridicitatea acestuia răspunzând organul emitent, dar și voluntarul (art. 10, alin 4, lit. 

h).  

Voluntariatul se realizează în baza unui contract încheiat în formă scrisă, cu un exemplar înmânat 

voluntarului și înregistrat într-un registru de evidență al organizației. Conform art. 11, alin. 5-6, contractul este 

însoțit obligatoriu de fișa de voluntariat, de fișa de protecția muncii și va conține clauze referitoare la: datele de 

identificare ale părţilor contractante, descrierea activităţilor pe care urmează să le presteze voluntarul, timpul şi 

perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat, drepturile şi obligaţiile părţilor și stabilirea cerinţelor 

profesionale, a abilităţilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmate prin certificate de 

sănătate sau alte documente. Contractul de voluntariat poate înceta prin: expirarea termenului stabilit în contract, 

respectiv la data la care prestaţiile care fac obiectul contractului au fost executate; prin acordul comun al părților 

semnatare; când organizaţia gazdă îşi încetează activitatea; prin denunţare unilaterală, în condiţiile art. 21 

(trebuie comunicat în scris, cu respectarea unui preaviz de 15 zile); în caz de reziliere a contractului. (art. 11, 

alin. 7., lit. a-e).  

 Important de știut că, prin lege, contractul trebuie să conțină minim: dreptul de a desfăşura activitatea 

de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea acestuia, dreptul de a solicita organizaţiei gazdă 

eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul de activitate, dreptul la confidenţialitate şi protecţia 

datelor personale, dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat. (art. 12). La rându-i, 

voluntarul are obligații ce țin de inexistența remunerației, de conduită corespunzătoare, de îndeplinirea sarcinilor 
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conform fișei de voluntariat, de păstrare a confidențialității și de anunțare a indisponibilității temporare. 

Organizația gazdă are drepturi ce țin de fixarea sarcinilor, dar și obligații care, poate, trebuie amintite elevilor 

ca, de exemplu: plata cheltuielilor de hrană, transport și cazare pentru voluntar, de asigurare a securității muncii 

și, la solicitarea voluntarului, de încheiere a unor contracte de asigurare corespunzătoare. 

 În cazul existenței unor prejudicii față de terțe persoane, legea (art. 16) prevede răspunderea solidară a 

organizației și voluntarului sau numai a acestuia, dacă este în culpă exclusivă. Precizăm că, dacă voluntarul nu 

execută, sau execută necorespunzător contractul încheiat, se aplică Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare. Contractul se poate renegocia la cererea uneia dintre părți sau poate 

înceta de drept, când situațiile create fac imposibilă executarea lui. Litigiile apărute pot fi soluționate pe cale 

amiabilă, prin mediere sau chiar prin apel la instanțele civile.  O posibilă persuadare a elevilor responsabili, 

pentru a se implica în activitățile de voluntariat, care ar trebui amintită de diriginți, este cea a articolului 23, care 

stipulează că ”la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, dacă doi sau mai mulţi candidaţi obţin 

punctaje egale, autorităţile şi instituţiile publice şi angajatorii persoane fizice sau juridice pot acorda punctaj 

suplimentar candidaţilor care prezintă unul sau mai multe certificate de voluntariat, eliberate în condiţiile 

prevăzute de prezenta lege, în situaţia în care acestea constituie criterii de selecţie.” Această prevedere asigură, 

poate paradoxal, un caracter pragmatic unei acțiuni care pare lipsită de orice veleități interesate.  

După succinta prezentare a Legii voluntariatului, credem că este imperios necesară precizarea că pot 

exista contracte de voluntariat pentru elevi minori sau elevi adulți, la elevii sub 18 ani cerându-se acordul 

părintelui sau reprezentantului legal. În practică, există modele fără, dar și cu renunțare la plata cheltuielilor 

activităților de voluntariat, la ultimele se impune existența unei declarații de renunțare și aprobare, care însoțesc 

contractele de voluntariat. 

 Aceste informații juridice trebuie cunoscute de profesori și transmise corect elevilor, în baza textului 

legii, la orele de consiliere și dezvoltare personală, mai ales că există părerea generală corectă că voluntariatul 

reprezintă o acțiune benevolă, neremunerată și în beneficiul comunității, dar și incorectă, că este spontană; în 

acest caz, se impune precizarea că voluntariatul se derulează într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații 

sau a unui grup de inițiativă, conform legii), spre deosebire de acțiunile de binefacere. De aceea orice proiect 

educațional din domeniul voluntariatului, educației civice, proiectelor caritabile, având ca obiectiv principal 

educarea tinerilor în spiritul civismului, al participării, al respectului fată de semeni, față de natură, animale etc., 

trebuie realizat prin cunoașterea normelor legale în vigoare. 

 Cu speranța că profesorii, în special profesorii-diriginți și cei care predau cultură civică, vor aminti că 

prin voluntariat elevii vor avea clare satisfacții personale, că se vor bucura de oameni și de experiențe noi, ca și 

de un C.V. mai bun, concluzionăm în cheie optimistă, afirmând că România de mâine mai bună va putea fi 

formată și prin implicarea dată de umana acțiune a voluntariatului. Astfel, prin plantarea faptelor bune în țara 

noastră, va înflori și Europa, voluntariatul devenind un veritabil pașaport intercultural, multicultural și de 

conexiune intergenerațională. 

 

Bibliografie selectivă: 

http://federatiavolum.ro/legea-voluntariatului/ 

http://federatiavolum.ro/project/educatie-pentru-voluntariat/ 

 http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_78_2014_reglementare_activitate_voluntariat.php 

http://www.voluntariat.ro/download/Agenda_Publica_pt_Voluntariat_in_Romania_2012_2020.pdf 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

657 
 

Impactul activităţilor de voluntariat în procesul educaţional. Exemple de bune practici în 

învăţământul preşcolar 
Buzarna-Tihenea Viorica 

Grădiniţa cu Program Prelungit Licurici, Ovidiu, judeţul Constanţa 

 

 

Introducere 

Având în vedere că trăim în secolul vitezei, dominat de evoluţii tehnologice care întrec uneori limitele 

imaginaţiei, oamenii au tendința de a se concentra mai mult ca oricând pe ei înşişi, pe propria viaţă şi uită deseori 

de responsabilităţile pe care le au față de mediul înconjurător dar și față de semeni. Aceste responsabilităţi 

necesită implicarea, încă de la vârste fragede, în diverse activităţi de voluntariat, cu multiple beneficii atât asupra 

voluntarilor cât şi asupra beneficiarilor. 

În general, voluntariatul este definit, printre altele, drept o „activitate desfășurată în folosul altor 

persoane sau al societății fără a urmări un câștig material” (a se vedea DEX online, 

https://dexonline.ro/definitie/voluntariat) iar voluntarul este: 

 

acea „persoană care se oferă să facă un. serviciu de bunăvoie și dezinteresat”, „1.care acționează de 

bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni, în mod conștient. Au fost echipe voluntare care 

intrau la lucru după ce își terminaseră munca lor. BARANGA, I. 171. 2. (Despre acțiuni) Care se 

face de bunăvoie, din propria inițiativă a cuiva, fără constrîngere. Prin munca voluntară a 

tineretului sătesc au fost amenajate numeroase terenuri de sport. SCÎNTEIA, 1953, nr. 2697. Act 

voluntar = acțiune săvîrșită de cineva în mod conștient, voit. ” (a se vedea DEX online, 

https://dexonline.ro/definitie/voluntar). 

În România, activitatea de voluntariat este reglementată de Legea nr.339 din 17 iulie 2006 după cum 

urmează:  

 

„Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este 

activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor 

omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea”. 

 

Prin urmare, voluntariatul este asociat cu termeni cheie precum altruism, ajutor, nonprofit şi se centrează 

pe sprijinirea altor persoane sau a societăţii. 

Un concept relativ potrivit contextului actual este cel de voluntariat virtual, cunoscut şi sub denumirile 

de e-voluntariat sau voluntariat online, care implică îndeplinirea de sarcini de către voluntar, în totalitate sau 

parțial, via internet. 

Voluntariatul în educaţie. Impactul asupra preşcolarilor 

Voluntariatul poate lua forma unor activităţi care să le permită copiilor să deservească comunitatea, 

fiind totodată şi o modalitate importantă de pregătire a acestora pentru a deveni cetățeni mai atenți și mai 

responsabili. 

Pentru a avea parte de o experiență de învățare cu un mai mare impact, copiii trebuie să participe la 

activităţi de voluntariat care necesită o implicare a acestora atât la nivel mental cât şi sufleteşte, activităţi care 

să le capteze interesul şi să îi provoace să găsească soluţii la variate probleme sociale. Un exemplu în acest sens 

poate fi reprezentat de activităţi de voluntariat din domeniul protecţiei mediului înconjurător. Cadrul didactic le 

poate expune preşcolarilor o serie e probleme de mediu cu care se confruntă comunitatea în care locuiesc şi îi 

poate ghida spre propunerea de soluţii aplicabile de către aceştia, precum întreprinderea unor acţiuni de adunare 

a gunoaielor din parcul oraşului.  
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Prin implicarea în activităţi de voluntariat, preşcolarilor li se deschid noi oportunităţi de învăţare. Fiind 

expuşi la situaţii nefamiliare şi idei noi, aceştia învaţă să raţioneze, să găsească soluţii adecvate problemelor 

expuse şi să le aplice; în plus, aceştia vor căpăta şi mai multă încredere în ei înşişi, se vor simţi mai puternici, 

mai responsabili.  

Mai mult, în cadrul acestor activităţi, preşcolarii pot deveni conştienţi de importanţa gestului lor. Copiii 

vor conştientiza astfel că şi o faptă bună măruntă poate salva viaţa cuiva, mai ales dacă este făcută la momentul 

potrivit. Un astfel de exemplu poate fi reprezentat de colectarea de obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte sau 

de alimente neperisabile şi donarea acestora unor familii nevoiaşe. Atunci când vor vedea zâmbetele pe chipurile 

celor mai puţin iubiţi de soartă, micii preşcolari vor înţelege cu adevărat importanţa gestului lor. 

Voluntariatul poate reprezenta şi o ocazie pentru socializare şi cooperare, mai ales că implică deseori 

munca în echipă, ducând negreşit la crearea de noi prietenii. Spre exemplu, copiii pot fi implicaţi în activităţi 

caritabile de confecţionare şi vânzare de mărţişoare şi felicitări. Aceştia vor colabora pe parcursul activităţilor, 

se vor distra, îşi vor exprima creativitatea iar la final vor avea satisfacţia că i-au ajutat pe cei nevoiaşi prin munca 

lor. Interacţiunile dintre voluntari pot schimba mentalităţi sau pot învinge stereotipiile care provoacă mult prea 

des diverse tipuri de discriminare. De asemenea, prin intermediul activităţilor de voluntariat, se pot dezvolta şi 

alte abilităţi precum spiritul de echipă, de leadership şi de iniţiativă.  

Pe lângă satisfacţia emoţională pe care preşcolarii o simt atunci când se implică în activităţile de 

voluntariat, deconectarea de la rutină, de la activităţile formale din cadrul grădiniţei, le oferă acestora o ocazie 

de a experimenta ceva inedit, de a se distra făcând un bine semenilor lor. Aşadar, voluntariatul poate avea un 

impact pozitiv şi asupra sănătăţii fizice şi psihice a celor care se implică în astfel de acţiuni, în special prin 

creşterea stării de fericire (a se vedea „5 motive să faci voluntariat Și să nu pierzi din vedere responsabilitatea 

pe care o ai ca cetățean al planetei”, de Lisa Shasky, https://thriveglobal.ro/stories/5-motive-sa-faci-

voluntariat/). 

Concluzii 

Intr-o lume dominată de atâtea probleme şi suferinţe, activităţile de voluntariat pot deseori fi percepute 

drept mici picături ȋntr-un imens ocean. Cu toate acestea, oceanul, la rândul său, este alcătuit din picături iar  un 

simplu gest poate schimba radical vieţile celor din jur. Prin implicarea ȋn mod constant în acţiuni de voluntariat, 

preşcolarii au şansa să devină membri responsabili ai comunităţii, caracterizaţi de valori intrinseci unei fiinţe 

umane, precum generozitate, empatie şi compasiune. 
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Introducere 

Voluntariatul, reglementat în România de Legea nr. 339/17.07.2006, implică desfăşurarea din proprie 

iniţiativă şi benevol a unor activităţi de interes public, în folosul altor persoane. Literatura de specialitate 

defineşte voluntariatul pe baza unor criterii precum:  

- activităţile de voluntariat sunt desfăşurate într-un context organizat (Voicu şi Voicu 2003; Wilson 

2000), în mod gratuit şi benevol (nu au caracter obligatoriu);  

- acestea au ca rezultat bunuri materiale sau intelectuale sau servicii în beneficiul altora; motivaţiile 

sunt interioare, subiective, orientate spre anumite valori umane (Hajnalka şi Pusztai, 2012).  

Aşadar, activităţile de voluntariat se nasc din dorinţa de a trăi într-o lume mai bună, de a schimba în 

bine comunitatea şi vieţile celor mai puţin norocoşi, care se confruntă cu variate probleme de sănătate, sociale 

sau economice. Altruismul, empatia şi generozitatea sunt calităţi cheie pe care orice voluntar trebuie să le aibă.  

Într-o societate în care schimbările au loc cu viteza luminii, în care păşim cu toţii grăbiţi spre locul de 

muncă, fără să mai observăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în care suferinţele semenilor noştri se întâlnesc 

la tot pasul, voluntariatul reprezintă gura de aer de care au nevoie atât beneficiarii activităţilor de voluntariat, 

cât şi cei care se împlică benevol în organizarea şi desfăşurarea acestora. 

Câteva beneficii ale activităţilor de voluntariat 

Nu doar beneficiarii activităţilor de voluntariat au de câştigat de pe urma acestora, ci şi voluntarii. 

Aceştia pot avea parte de multiple beneficii prin implicarea în acţiuni de voluntariat: spre exemplu, au deseori 

oportunitatea de a socializa şi comunica, de a crea noi conexiuni; mai mult, îşi pot dezvolta diverse competenţe 

practice şi organizatorice dar se şi pot relaxa făcând ceva util pentru societate şi pentru membrii acesteia.  

Socializarea. Activităţile de voluntariat necesită, în primul rând, muncă în echipă, contribuind la 

crearea şi întărirea conexiunilor cu membrii comunităţii, la înfiriparea de pietenii, la extinderea reţelei de suport 

sau la consolidarea sentimentul de apartenenţă. Implicarea în activităţile de voluntariat contribuie, aşadar, la 

exersarea şi dezvoltarea competenţelor sociale dar şi la extinderea şi îmbogăţirea relaţiilor interumane, în special 

prin intermediul socializării (a se vedea şi “10 Great Things About Volunteering”, Bright Network, 

https://www.brightnetwork.co.uk/career-path-guides/charity-NGO-social-enterprise/volunteering/.  

Achiziţionarea şi/ sau dezvoltarea de abilităţi. Voluntariatul poate deschide calea către educaţia non-

formală. Deseori, voluntarii deprind noi abilităţi sau îşi dezvoltă abilităţi deja existente ori achiziţionează 

cunoştinţe noi, care le pot fi utile chiar şi în viaţa profesională. Un exemplu în acest sens este reprezentat de 

cursurile pe care unele ONG-uri le organizează pentru voluntarii lor. Participând la diverse acţiuni de caritate, 

voluntarii capătă experienţe noi, pe care le pot folosi ulterior la locul de muncă. Angajamentul, seriozitatea, 

răbdarea, toleranţa, înţelegerea sunt doar câteva dintre abilităţile necesare unui voluntar, pe care acesta şi le 

poate valida sau dezvolta prin implicarea în acţiuni de caritate (a se vedea McCoshan, 2018). 

Implinirea sufletească şi creşterea rezistenţei la stres. Voluntariatul poate implica munca asiduă şi 

susţinută, însă sentimentul de împlinire şi ideea că acţiunile înteprinse de către voluntari au schimbat în bine 

viaţa cuiva sau comunitatea sunt de nepreţuit. In acest sens, putem afirma că activitatea de voluntariat contribuie 

la creşterea stimei de sine şi chiar la creionarea unui nou scop în viaţă. Prin desfăşurarea activităţilor de 

voluntariat, încrederea în sine devine mai puternică; deseori, voluntarii se simt satisfăcuţi, mândri şi împliniţi 

atunci când acţiunile lor vin în sprijinul întregii comunităţii sau al unor persoane defavorizate. Aceste trăiri 

reduc riscul de depresie şi cresc rezistenţa la stes, ameliorând implicit starea de sănătate.  

Voluntariatul şi educaţia  

Educaţia şi voluntariatul ar trebui să se împletească în mod constant pentru formarea de cetăţeni 

responsabili, implicaţi în sprijinirea şi dezvoltarea comunităţii lor, în special, dar şi a societăţii, în general. Prin 

participarea constantă a beneficiarilor procesului educaţional (precum preşcolari, elevi, studenţi) la activităţi de 

voluntariat, aceştia îşi dezvoltă abilităţile de comunicare şi de interrelaţionare şi îşi însuşesc o serie de valori 

umane. Mai mult, lucrând în echipă, tinerii voluntari vor deveni şi mai conştienţi de problemele cu care se 

confruntă societatea dar şi comunitatea şi îşi vor putea aduce aportul în rezolvarea sau ameliorarea acestora, 

valorificându-şi astfel creativitatea, responsabilitatea, capacitatea de a găsi noi soluţii, abilităţile organizatorice 

şi sociale. Aşadar, voluntariatul poate fi un instrument valoros în actul educaţional.  
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In acest sens, pentru o mai bună cunoaştere a nevoilor comunităţii, sunt deseori desfăşurate în scoli, 

licee şi universităţi mese rotunde sau workshop-uri în cadrul cărora reprezentanţi ai unor organizatii non-profit, 

cadre didactice, părinţi şi tineri (elevi sau studenţi) discută despre posibile acţiuni de voluntariat care ar putea 

veni în sprijinul societăţii sau în spijinul anumitor persoane sau familii defavorizate. Aceste discuţii trebuie însă 

să se concretizeze în acţiuni cu un real impact asupra comunităţii sau asupra persoanelor respective, fie că 

implică o simplă strângere de fonduri, o acţiune de colectare şi donare de obiecte de îmbrăcăminte, încălţăminte 

sau jucării sau de alimente neperisabile, ori acţiuni ce implică colectarea de materiale reciclabile (precum sticle 

PET, hârtie, baterii etc.) şi/ sau reciclarea de deşeuri. Chiar dacă, de cele mai multe ori, aportul pe care îl aduc 

aceste activităţi la nivel comunitar pare a fi destul de mic, nu trebuie uitat că şi cel mai mărunt gest contează.  

Voluntariatul în educaţie poate fi perceput şi prin prisma implicării voluntarilor în procesul educaţional, 

în special în cadrul comunităţilor unde accesul la educaţie este deficitar. Aceştia pot facilita accesul la educaţie, 

îi pot sprijini pe cei defavorizaţi să deprindă abilităţi de bază, precum scrisul, cititul şi efectuarea de calcule 

simple, sau chiar să înveţe o limbă străină. Mai mult, voluntarii îi pot sprijini în procesul de învăţare pe cei care 

necesită asistenţă suplimentară. In articolul său intitulat “Roles and benefits of volunteering: what can we learn 

from the UK?” (“Rolurile si beneficile voluntariatului: ce putem învăţa de la Regatul Unit?”), Andrew 

McCoshan (2018) prezintă, în mod succint, rolurile voluntarilor, bazate pe exemplul dat de Workers’ 

Educational Association: 

“Voluntarii de sprijin din sala de clasă îi ajută pe elevi să dezvolte abilități esențiale sau sprijină 

persoanele cu anumite dificultăți fizice sau de învățare. 

Secretarii de clasă și reprezentanții cursanților oferă un canal de feedback de la elevi. 

Voluntarii de sensibilizare comunitară promovează valoarea învățării adulților, în special în 

comunitățile defavorizate. 

Campionii și susținătorii învățării la locul de muncă promovează învățarea cu prietenii și colegii la locul 

de muncă. 

Membrii filialei organizează și promovează cursuri locale prin intermediul unei rețele extinse de filiale. 

Activiştii organizează evenimente promoţionale şi de strângere de fonduri. 

Voluntarii acționează în roluri oficiale de guvernanță în cadrul comitetelor de guvernanță WEA, 

susţinând cunoaşterea şi pasiunea pentru învățarea pe tot parcursul vieții.”  

De asemenea, Andrew McCoshan (2018) susţine că este extrem de important de reţinut faptul că 

voluntarii nu trebuie confundaţi cu profesioniştii. De cele mai multe ori, aceştia lucrează sub îndrumarea unui 

tutore de grup și nu sunt niciodată responsabili pentru întregul grup sau pentru conținutul sesiunilor de învăţare.  

Concluzii 

Aşadar, voluntariatul joacă un rol important în învăţarea non-formală, pe tot parcursul vieţii, fiind 

benefic atât pentru cei care se implică în astfel de activităţi caritabile, cât şi pentru beneficiarii acestora. Incă de 

la cele mai mici vârste, copiii ar trebui implicaţi în activităţi de voluntariat deoarece acestea se fundamentează 

pe valori inerent umane, precum altruismul, empatia, respectul, generozitatea, voluntariatul, descurajând 

comportamentele antisociale, promovând responsabilitatea socială şi contribuind la consolidarea sănătătii fizice 

şi mentale dar şi a vieţii profesionale.  
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 În România, voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, 

înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe 

sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

 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. 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), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

 Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. A fi voluntar înseamnă să dai dovadă de 

compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim, să fii 

uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să 

cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor 

susținerea lor fără rezerve.  

 De ce voluntariat în educaţie? – o întrebare care îşi găseşte răspunsul în chiar definirea conceptului: ca 

acţiune cu motivaţie intrinsecă şi fără aşteptări de recompensă, de a veni în sprijinul celui care se află într-o 

situaţie de criză, o situaţie-problemă. În domeniul educaţiei pot fi identificate anumite crize, limite şi blocaje 

care intervin (generate de probleme economice sau de ordin social ce apar de-a lungul timpului) în vastul 

proces instructiv-educativ din şcoli şi care, în mod implicit, au rezonanţă în viaţa socială şi profesională a 

comunităţii de mai tȃrziu. Rata mare a absenteismului şi abandonului şcolar, situaţii materiale precare şi 

imposibilitatea familiei de a susţine pregătirea educaţională a copilului, lipsa unor condiţii şi dotări materiale 

şi tehnice moderne în unităţile şcolare, lipsa de informare şi consilire parentală, posibilităţi limitate ale 

comunităţilor locale de a spijini actul educaţional, de a stimula şi recompensa eforturile celor implicaţi, etc – 

sunt doar cȃteva exemple de factori/probleme care frȃnează succesul în educaţie. 

 Odată identificate aceste situaţii-problemă, putem contura şi formula şi ţintele pe care voluntariatul şi 

le propune: susţinerea egalităţii şanselor educaţionale a tuturor copiilor, sprijin în educarea şi consilierea 

familiei, dezvoltarea instituţională a unităţilor furnizoare de educaţie, susţinerea educaţiei pe tot parcursul 

vieţii pentru o dezvoltare integrală a personalităţii individului, promovarea şi susţinerea educaţiei de tip 

incluziv ş.a. Pentru a soluţiona problemele la care se raportează şi a-şi realiza scopurile fixate, voluntariatul 

trebuie să funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de către toţi factorii implicaţi în educaţie, şi 

anume familie-şcoală-comunitate. “într-o comunitate, mediul educaţional nu se rezumă la mediul şcolar (...) 

mediul educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să se coalizeze în procesul de educaţie 

continuă a cetăţenilor” . Aşadar, cine sunt voluntarii şi cine sunt beneficiarii? Pentru a răspunde nevoilor şi 

cerinţelor educaţiei şi pentru a obţine succesul, acest demers de voluntariat trebuie să realizeze permanent 

schimbul de roluri astfel ca fiecare să îşi asume atȃt rolul de voluntar, cȃt şi pe cel de beneficiar. Familia şi 

comunitatea îşi vor asuma responsabilităţi de susţinere (ca voluntari) a educaţiei din şcoală şi sprijin în 
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soluţionarea şi depăşirea limitelor procesului instuctiv-educativ desfăşurat aici (şcoala= beneficiar), şi, invers, 

şcoala(ca voluntar) trebuie să răspundă şi să susţină nevoile societăţii (=beneficiar) de dezvoltare durabilă.În 

urma unor asemenea interacţiuni şi forme de voluntariat exersate pe rȃnd de actanţii principali din educaţie, 

rezultatele nu pot fi altele decȃt de un real cȃştig pentru toate părţile implicate. Dacă educaţia în spiritul 

voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) şi este complementată apoi de 

demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin educaţia de tip nonformal), în 

mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul responsabil, capabil de 

acţiune şi schimbare. În primul rȃnd subliniem, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul 

educaţional al copiilor, întrucȃt plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolară a copilului, se asigură 

baza pe care va interveni ulterior şcoala.  

 S-a demonstrat prin riguroase studii de cercetare  că reuşita şcolară a copilului este strȃns legată de 

concepţia asupra educaţiei a părinţilor, aşa cum şi insuccesul copilului, care creşte într-o familie ai cărei 

membri nu au beneficiat de servicii educaţionale şi prin urmare nu acordă interes nici în cazul educaţiei 

copilului. Şi într-un caz şi în altul, şcoala se alfă în obligaţia de a lansa părinţilor invitaţia la cooperare, la 

implicare în educaţie, oferind şanse egale tuturor: o bună informare, o strategie de consiliere a părinţilor 

inactivi iniţial, un program de sprijin alături de fundaţii sau organizaţii non-profit, şedinţe, întȃlniri, ateliere de 

lucru în comun etc., toate acestea pot aduce alături, ca parteneri şi voluntari părinţii. Amintim aici formula 

celor şapte modalităţi de implicare a părinţilor în spaţiul educaţional , între care se regăseşte voluntariatul, ca 

manieră de implicare productivă a familiei în activităţile şcolii. Pornind de la premisa că în cadrul familiei 

copilul beneficiază de primele experienţe educative – iar dacă nu este aşa, şcoala şi comunitatea trebuie să 

intervină ca voluntari în acţiuni de educaţie a părinţilor şi consiliere – , şcoala are, apoi, rolul de a forma la 

elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, angajarea responsabilă în indentificarea problemelor 

comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru soluţionarea acestora. Iar cadrele didactice, ca 

“facilitatori”/ “moderatori”, “ trebuie să manifeste foarte multă receptivitate, îngăduinţă şi să ofere mereu un 

răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii” .  Aşadar, profesorii sunt cei care conduc şi orientează 

actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin 

atragerea de sponsori/ parteneri, demararea de proiecte educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, 

atragere de fonduri de la comunitatea locală, implicarea ONG-urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele 

didactice primele practici de sprijin, de voluntariat, elevii/tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă 

activă socială. Ca voluntari pentru obţinerea succesului şcolar, factorii sociali de bază – administraţia locală, 

instituţiile de cultură, ONG-urile, agenţii economici – pot susţine eforturile şcolii de dezvoltare prin acţiuni de 

amenajare/dotări cu materiale, echipamente tehnice moderne, extinderi ale spaţiilor şcolare, finanţarea de 

programe after-school, înfiinţarea unor centre de recreere, cluburi de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor 

copiilor. De asemenea pot fi aplicate programe de finanţare prin atragere de fonduri, sponsorizări, prin care să 

fie promovată educaţia incluzivă, soluţionȃnd o parte din problemele identificate la nivelul grupurilor 

vulnerabile: grupuri dezavantajate din punct de vedere material şi social, copii cu nevoi speciale de educaţie, a 

căror integrare în învăţămȃntul de masă este necesară, şi de multe ori condiţionată de prezenţa şi sprijinul 

permanent al unei persoane specializate în acest domeniu, care să lucreze alături de profesorul de la clasă. 

Pentru a asigura un mediu cu condiţii optime de formare a abilităţilor elevilor şi care să răspundă intereselor 

lor de dezvoltare, este necesară o implicare din partea reprezentanţilor comunităţii. De exemplu, învăţarea şi 

exersarea rolurilor profesionale poate fi realizată în cadrul unor activităţi la care să participe şi să 

impărtăşească impresii specialişti din diverse domenii de activitate: cadre din domeniul medical, ingineri, 

manageri de companii. O astfel de experienţă va fi un punct de referinţă în orientarea profesională a elevilor, 

iar activităţile extraşcolare, şi parteneriatele educaţionale, răspund cu succes acestor nevoi. 

 La rȃndul lor, elevii/tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze pe 

cont propriu, pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia chiar de la 

vȃrstele şcolarilor mici – problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi de 

voluntariat mai ample, elevii/tinerii sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-un 
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spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi respnsabili, să-l 

poată gestiona şi dezvolta. Un exemplu de acţiune voluntară, care dă răspuns, pe de altă parte şi provocărilor 

educaţiei intergeneraţionale, este sprijinul acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a înţelege şi învăţa să 

utitlizeze mijlocele şi tehnologiile moderne de comunicare din prezent. Sunt vizate astfel două grupuri ţintă: 

tinerii, care se implică în probleme actuale ale societăţii şi vȃrstnicii, care sunt reintegraţi în viaţa comunităţii 

moderne. Astfel de exemple pot completate de numeroase alte oportunităţi pe care atȃt şcoala cȃt şi societatea 

trebuie să le promoveze. Prin toate aspectele pe care le-am pus în discuţie, putem concluziona că posibilităţile 

de interacţiuni şi exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot fi multiple şi variate. Iar dacă aplicăm o 

abordare pe termen lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem observa că, deşi vorbim de voluntariat – 

acţiune care nu urmăreşte un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o şcoală care investeşte voluntari în societate, 

va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care îi va garanta condiţii mai bune de 

desfăşurare a actului educativ, aşa cum, o societate care este partener voluntar în educaţie, va dispune mai 

tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de muncă în raport cu cerinţele şi dezvoltarea 

socială. Astfel, avȃnd aceeaşi ţintă – “education as a Local Public Good”5 – şcoala, familia şi comunitatea 

acţionează, în acelaşi spaţiu de comunicare, “camera comunităţii”6 ,una în favoarea celeilalte, exersȃnd şi 

aplicȃnd practica voluntariatului. 

 Privită din perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea factorilor 

principali ai educaţiei: familia, şcoala, societatea. Interdependenţa acestora descrie un exerciţiu de sprijin 

reciproc, 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 generaţii 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 comunităţii, 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. 

 Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Voluntariatul- abordare în cadrul orelor de consiliere și orientare 

Prof. Sandu  Adrian- Cornel, Școala Gimnazială ,,George Călinescu” Onești 

Prof. Sandu Doina- Liceul Tehnologic ,,Petru Poni” Onești 

 
 Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, activitatea educativă şcolară 

şi extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale tuturor copiilor, la 

interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui 

tip de educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice etc., oferă posibilitatea abordărilor 

interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o 

manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii. 

 Strategia activităţii educative şcolare şi extraşcolare este proiectată pe baza unor principii printre care 

domină principiul educaţiei centrate pe valori: respect – non-discriminare, egalitate, solidaritate, toleranţă, 

adevăr, libertate, integritate, demnitate, onoare, onestitate, originalitate, dragoste, încredere. 

 În acest context, valorile asigură cadrul în care normele sociale sunt stabilite şi explicate. Ele stau la 

baza formării atitudinilor, a procesului de luare a deciziei şi influenţează puternic comportamentul. Este 

importantă identificarea valorilor elevilor, educatorilor, adulţilor în vederea găsirii unui numitor comun al 

valorilor reprezentative ale comunităţii care să producă schimbări pozitive la nivelul eficientizării sistemului 

educaţional. Împreună, copiii, educatorii şi părinţii pot face acţiuni plăcute pentru toţi cei implicaţi, bazate pe 

încredere, comunicare, respect şi flexibilitate. 

 Astfel, scopul major al acestei strategii este ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi 

non-formale prin complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca 

cetăţeni europeni proactivi. 

 Obiectivele principale vizează: 

✓ Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a procesului 

instructiv-educativ; 

✓ Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a acestuia; 

✓ Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare personală; 

✓ Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală; 

✓ Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe tipuri de 

educaţie complementară; 

✓ Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi evaluarea 

impactului acesteia în comunitate. 

      Spaţiul de implementare a acestei strategii nu se reduce numai la şcoală, ci vizează şi zona de iradiere 

a influenţei acesteia: familie, societatea civilă, comunitate, societate. Valorificarea mecanismelor şi 

instrumentelor coerente de acţiune existente şi crearea de noi reţele specializate în diverse subcomponente ale 

activităţii educative şcolare şi extraşcolare vor avea ca rezultat ridicarea calităţii actului educaţional. 

Redimensionarea acestui tip de educaţie va începe de la nivelul micro-unitatea de învăţământ prin: 

✓ Dezvoltarea componentei educative în proiectarea activităţii didactice; 

✓ Complementarizarea dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculară şi extracurriculară a activităţii 

educative; 

✓ Crearea echipelor interdisciplinare pentru iniţierea, organizarea şi implementarea proiectelor 

educative; 

✓ Dezvoltarea proiectelor educative pe tipuri de educaţie complementară.  

    Prin valorificarea spaţiului democratic oferit de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară  

 de a experimenta noi posibilităţi de dezvoltare, de atragere, încurajare şi stimulare a tinerei generaţii în 

îmbunătăţirea calităţii vieţii, societatea nu va avea decât de câştigat, investiţia în educaţie având un feed-back 

şi un rezultat concret al eficienţei sale. 
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 Prin satisfacerea dorinţelor şi intereselor de cunoaştere a copiilor, sistemul educaţional va deveni centru 

resursă de dezvoltare a comunităţii locale. O importanţă majoră în acest sens o are dezvoltarea proiectelor de 

voluntariat educaţional şi a proiectelor de dezvoltare comunitară. 

 În cadrul activităţilor organizate trebuie să punem în valoare rolul activităţilor educative de voluntariat, 

care promovează cetăţenia activă, derulate la nivelul claselor primare,în formarea competenţelor sociale ale 

elevilor, să promovăm potenţialul creativ şi inovator al cadrelor didactice şi al elevilor în acest domeniu, să 

facem cunoscute exemplele de bună practică. 

 ,,Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială; această activitate poate fi desfăşurată în domenii 

cum sunt: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, 

de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar şi 

altele asemenea.” (Legea Voluntariatului 2006) 

 O activitate de voluntariat trebuie să se nască pentru a-şi îndeplini o misiune, pentru a promova o 

anumită cauză. Voluntarii trebuie să fie responsabili pentru acţiunile lor, să colaboreze cu ceilalţi membri şi să 

nu minimalizeze importanţa activităţii, doar pentru că nu sunt răsplătiţi. Trebuie înţeleasă de către voluntari 

importanţa şi valoarea activităţilor de voluntariat, care pot fi continuate şi derulate la sfârşit de săptămână sau 

în serile libere, în aceeaşi formulă sau în grupuri diverse de voluntari. 

 Trebuie să ţinem cont de unele abilităţi care sunt necesare într-o anumită acţiune de voluntariat: 

sociabilitate, veselie, răbdare, bun ascultător, seriozitate etc. şi să alegem acele activităţi care se potrivesc 

grupului de voluntari. Se pot dezvolta hobby-uri şi talente sau abilităţi în echipă: 

➢ Munca umăr la umăr cu colegii; 

➢ Înţelegerea scopului grupului; 

➢ Contribuţia la eforturile echipei cu idei, sugestii, soluţii; 

➢ Oferirea respectului pentru perspectivele altora; 

➢ Socializarea pozitivă cu membrii grupului; 

➢ Deschiderea către idei şi perspective noi etc.                                                                                                                     

Şcolarii mici trebuie orientaţi să acţioneze ca voluntari în activităţi care să-i atragă, care să  

aibă o finalitate plăcută, pozitivă, să evidenţieze contribuţia lor cumva. Aceste activităţi trebuie să se desfăşoare 

într-un timp rezonabil, într-un spaţiu relativ cunoscut, pentru a nu obosi pe copii, pentru a nu-i plictisi, ci a-i 

determina să-şi dorească să mai acţioneze şi altădată. Pentru ca acivităţile de voluntariat desfăşurate cu copiii 

să aibă succes deplin, educatorii trebuie să participe afectiv şi efectiv alături de copii, să-i impulsioneze, să le 

insufle dorinţa de a da tot ca acţiunea să se finalizeze corespunzător mai ales pentru ei, copiii, pentru a-i 

determina să-şi dorească să participe şi la alte acţiuni, dar din proprie iniţiativă.    Când copiii propun 

educatorilor acţiuni de voluntariat şi participă cu suflet la ele, abia atunci putem spune că am început să formăm 

voluntarii de mâine, de care societatea are atâta nevoie. 
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Voluntariatul pe plan naţional şi internaţional 

                                                                                    Prof.înv.primar Gafar Denis 

                                                                                    Liceul Tehnologic ,,Nicolae Dumitrescu” – Cumpăna 

                "Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoana 

fizică, în folosul altora, fară a primi o contraprestaţie materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfăşurată în domenii cum sunt: asistenţă şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învăţamânt, ştiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a 

mediului, social şi comunitar şi altele asemenea." (definiţia din Legea Voluntariatului 2006). 

              Istoria voluntariatului începe la începutul secolului XIX, când s-au format primele asociații caritabile 

pentru a veni în ajutorul celor săraci. Dar, exemple de activități caritabile au existat cu mult înainte. Pentru că 

bogații nu aveau obligaţia de a-i ajuta pe ce nevoiaşi, în Marea Britanie, în perioada dinastiei Tudor, 

proprietarii de teren plăteau o taxă prin care se finanța desfășurarea de acțiuni de întrajutorare a celor săraci. 

Se consideră, însă, că acest concept de voluntariat a luat naștere după Primul Razboi Mondial, ca un răspuns la 

ororile războiului și ca o alternativă la serviciul militar obligatoriu. Părintele spiritual al voluntariatului este 

considerat a fi istoricul și sociologul german Eugen Rosenstock-Huessy. El a organizat „Serviciu Voluntar 

pentru Pace”. 

            În România, activitatea de voluntariat a renăscut după 1989 odată cu sosirea primilor voluntari 

internaţionali prin intermediul organizațiilor Peace Corps și Voluntary Service Overseas. Ulterior, organizații 

internaţionale recunoscute (World Vision, Habitat for Humanity) și-au creat filiale în ţara noastră.                                                                                                                                                                                                                                 

            Voluntariatul a început să devină important atunci când organizațiile au început să dezvolte centre 

locale, permițându-le astfel oamenilor interesați să desfășoare activități de voluntariat să păstreze mai uşor 

legătura. Începând cu anul 2000, în România se aniversează Ziua Internaţională a Voluntarilor pe 5 

decembrie, Pro Vobis  (pe atunci centru local de voluntariat in Cluj-Napoca) a organizat în 2001 prima Gala 

judeţeană pentru decernarea premiilor de implicare în comunitate, eveniment dedicat recunoaşterii 

voluntarilor şi celor care sprijină mişcarea de voluntariat în România (organizaţii, sponsori, finanţatori, presa 

etc.). Modelul a fost preluat şi în alte localităţi unde funcţionau diverse centre. 

             Pe plan extern, Serviciul European de Voluntariat permite tinerilor să desfăşoare activităţi de 

voluntariat într-o altă ţară decât ţara lor de reşedinţă. Prin intermediul unor astfel de proiecte se promovează 

solidaritatea, cetăţenia activă şi înţelegerea reciprocă între tineri, stagiile de voluntariat reprezentând într-un 

mod cât mai explicit un ,,serviciu de învăţare”. Dincolo de beneficiile aduse comunităţilor locale, voluntarii 

deprind noi abilităţi, competente de viaţă, descoperă o nouă ţară şi o nouă cultură, învaţă o limbă străină etc. 

           Voluntariatul schimbă comportamente de responsabilitate şi implicare autentică. Iar tinerii în zilele 

noastre, se gândesc la scopul final al acţiunilor lor, la valoarea adăugată pe care o aduc în societate. 

            Anul 2011 a fost declarat anul voluntariatului, sub sloganul ,,Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!” 

 Principalele argumente pentru luarea aceste decizii au fost: încurajarea cetăţeniei active constituie un element 

cheie pentru consolidarea coeziunii şi pentru dezvoltarea democraţiei; voluntariatul reprezintă una dintre 

componentele esenţiale ale cetăţeniei active şi democraţiei, care concretizează valori europene precum 

solidaritatea şi nediscriminarea şi care contribuie prin aceasta la dezvoltarea armonioasă a societăţilor 

europene; activităţile de voluntariat constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de 

capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la solidaritate; activităţile de voluntariat sunt benefice pentru 

voluntar ca individ, pentru comunităţi şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a aborda nevoile şi 

provocările umane, sociale, intergeneraţionale şi de mediu. 

               Ȋn anul 2020, efectele benefice ale voluntariatului au fost resimţite de către persoanele din categoriile 

vulnerabile, precum bătrânii, persoanele nevoiaşe. Ȋn astfel de perioade, voluntarii îşi pun în valoare calităţile 

umane, se face apel la solidaritate şi empatie. Prin intermediul activităţilor, tinerii capată nu doar o nouă foaie 

în dosarul de voluntariat ci o experienţă cu diverse poveşti şi trăiri, făcându-i să se simtă împliniţi şi mândri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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              Pentru a încuraja acţiunile voluntarilor, în fiecare an se organizează ,,Săptămâna voluntariatului” în a 

treia săptămână din luna mai. Acest eveniment național anual menit să mobilizeze cât mai multe organizații și 

voluntarii pe care acestea îi implică, pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinul 

comunității și pentru a recunoaște public activitatea acestora.  

              Evenimentul se adresează tuturor celor care pot avea un rol în dezvoltarea comunității. La baza 

tuturor acțiunilor stau voluntarii – cei deja activi și cei potențiali - mobilizați de entitățile la care sunt afiliați: 

organizațiile societății civile, instituţiile publice, autorităţile locale, unităţile de învăţământ. Evenimentul a fost 

implementat de-a lungul anilor cu sprijinul centrelor de voluntariat din România, unele dintre care și-au 

asumat rolul de coordonatori locali ai evenimentului, și este implementat anual de către sute de parteneri locali 

din țară. Evenimente de celebrare la nivel național a voluntariatului au loc în multe alte țări din lume, sub 

diverse forme (prin săptămâni, zile sau festivaluri dedicate). 

              Sărbătoarea dedicată acestei teme vine să promoveze impactul pe care-l realizează voluntariatul 

asupra comunităţii stabilind un program, un calendar, un regulament. Evenimentul este dat publicităţii pentru 

valorizare şi sensibilizare, pentru a face public toate activităţile benefice pe plan local şi naţional. 

              Toate aceste forme de prezentare a voluntariatului pot determina tinerii să adopte o atitudine pozitivă 

faţă de societate, vor căpăta încredere în forţele proprii şi vor simţi acea împlinire că şi-au adus aportul la 

binefacerea celor din jur. Totodată, munca în echipă determină un sentiment de mândrie, de identitate, ducând 

la o stare de bine generală motivându-i pe participanţi să se concentreze mai bine asupra propriilor obiective.   

Cercetările despre beneficiile la nivel personal ale activităţii de voluntariat arată că persoanele care 

fac activităţi voluntare se autoevaluează ca avînd o stare de sănătate fizică şi emoţională mai bună decît cele 

care nu sînt implicate în voluntariat (United Health Group, 2013). Alte studii conchid că starea generală de 

bine, sensul şi scopul în viaţă cresc la cei pentru care identitatea de voluntar este una importantă (identitate 

care se formează şi devine semnificativă pentru persoană, pe măsură ce se implică mai mult timp în 

voluntariat). 

             Credinţa într-o lume dreaptă, în care fiecare primeşte ceea ce merită este un element care poate 

influenţa decizia persoanelor de a se implica în voluntariat într-un mod activ. Implicarea tinerilor în activităţi 

de voluntariat, dar şi creşterea activismului lor la nivel social şi politic ar putea genera schimbări şi o înnoire 

la nivel social şi comunitar, de care avem nevoie pentru a ne dezvolta ca societate.  

           Un aspect important este că voluntariatul îmbunătățește performanța școlară. Copiilor de vârstă școlară 

voluntariatul le dezvoltă abilitățile sociale, elevilor de liceu le facilitează intrarea la facultate prin dovedirea 

experienței lor, în timp ce studenților le crește șansele pentru a obține un loc de muncă după finalizarea 

studiilor.  

 

Bibliografie: www.childhub.org 

                     www.saptamanvoluntariatului.ro 
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EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT 

Pană Florentina 

Școala Gimnazială Nicolae Lahovary, Trestieni, jud. Giurgiu 

 

Privită din perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea factorilor 

principali ai educaţiei: familia, şcoala, societatea. 

Volunteering, from an educational standpoint, refers to how the most important educational factors 

interact: the family, the school and the society. 

Voluntariatul....? Un termen atât de des întâlnit și totuși practicat din ce în ce mai puțin. Ce înseamnă, 

de fapt, voluntariatul? O întrebare care își găsește răspunsul în chiar definirea conceptului: o acțiune cu 

motivație interioară și fără așteptări de recompensă, de a veni în sprijinul celui care se află într-o situație de 

criză, o situație-problemă. 

Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie initiațivă, prin care o persoană fizică își oferă 

timpul și energia în sprijinul altora, fără o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta cheltuielile 

realizate în sprijinul cauzei susținute. VOLUNTARII sunt singurele ființe de pe fața pămantului care reflectă 

compasiune, grijă nemăsurată, răbdare, voință și dragoste adevărată pentru om, cumunitate și natură.  

Voluntariatul înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu, iar 

acest lucru te ajută să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. 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.  

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului, iar comunicarea este cea care pune 

lucrurile în mișcare. Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, investiția în cauza în care te 

implici, astfel câștigi încredere și stimă de sine.  

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a soluţiona problemele la care se raportează şi a-şi realiza scopurile fixate, voluntariatul trebuie 

să funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de către toţi factorii implicaţi în educaţie, şi anume 

familie-şcoală-comunitate. 

Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) şi 

este complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin 

educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul 

responsabil, capabil de acţiune şi schimbare. 

La nivelul școlii, profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii 

în comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, 

demararea de proiecte educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea 

locală, implicarea ONG-urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele practici de sprijin, de 

voluntariat, elevii/tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă activă socială. O astfel de experienţă va fi 

un punct de referinţă în orientarea profesională a elevilor, iar activităţile extraşcolare, şi parteneriatele 

educaţionale, răspund cu succes acestor nevoi. 
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Voluntariatul în şcoli este un prim pas în conştientizarea tinerilor de rolul lor în societate, de 

importanţa lor ca individ, de nevoia societăţii de oameni ca el. Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie 

formală şi non-formală şi este, prin urmare un instrument esenţial în formarea continuă. 

Acțiunile instructiv-educative, la nivelul școlii, se pot realiza în cadru instituționalizat extrașcolar prin 

activități situate în afara clasei: întreceri, competiții, concursuri, olimpiade școlare sau excursii, vizite, tabere, 

universități populare, vizionări de spectacole, expoziții, cursuri de perfecționare, muncă pentru voluntariat, 

etc. 

Participarea într-un cadru formal la activităti de acest fel, dă elevilor/ adolescenților sentimentul de 

apartenență. Mai mult decât atât, tinerii se simț valorificați,își formează noi prieteni și realizează rolul lor în 

societate.  În bucuria și mulțumirea oamenilor ajutați, ținerii, își găsesc adevărată răsplată!  

Prin urmare, beneficiile voluntariatului sunt multiple: o şcoală care investeşte voluntari în societate, 

va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care îi va garanta condiţii mai bune de 

desfăşurare a actului educativ, aşa cum, o societate care este partener voluntar în educaţie, va dispune mai 

tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de muncă în raport cu cerinţele şi dezvoltarea 

socială. 
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Rolul voluntariatului în dezvoltarea 

personalității elevilor 

 

Prof. psihopedagogie specială Bodnar Firuța  

C.S.E.I. Vișeu de Sus, Maramureș 

 

      Voluntariatul defineşte o activitate desfăşurată de o persoană sau de un grup din proprie iniţiativă în 

beneficiul oamenilor sau al comunităţii, fără ca subiecţii implicaţi să fie remuneraţi direct pentru aceasta. 

Voluntariatul reprezintă o modalitate prin care pot fi fortificate şi susţinute valorile personale şi de grup, 

serviciile acordate adresându-se categoriilor de persoane cu nevoi specifice sau fiind orientate în folosul 

comunităţii ca un tot întreg. 

      O tendinţă a societăţii contemporane, în general, şi a instituţiilor şcolare, în particular, este faptul că, 

alături de sarcinile ce corespund domeniului cognitiv (IQ), tot mai actuale devin obiectivele care ţin de 

domeniul afectiv (EQ). În acest context, voluntariatul, fiind o ocupaţie vocaţională, le oferă persoanelor 

implicate atât posibilitatea de a acumula cunoştinţe şi abilităţi, cât şi oportunitatea de a-şi dezvolta calităţi ce 

ţin de inteligenţa emoţională, de suflet şi de împlinirea personală. De asemenea, se dezvoltă competenţele cu 

caracter de integrare, prin care voluntariatul solicită implicarea persoanelor şi a întregii comunităţi în 

identificarea şi soluţionarea unor probleme. Fără îndoială, este o posibilitate de acţiune pentru cei care nu pot 

să se reprezinte singuri; pentru alţii, este o ocazie de a participa ca voluntari la promovarea unor schimbări în 

societate. Astfel, voluntariatul devine o componentă fundamentală a societăţii civile, unde sunt antrenate, 

mobilizate cele mai nobile aspiraţii ale omenirii – ajutorul reciproc, pacea, libertatea, oportunitatea, toleranţa, 

competitivitatea, siguranţa, justiţia etc.           Voluntariatul promovează solidaritatea la nivel de instituţie, 

familie şi comunitate, fiind o modalitate de a organiza eficient timpul în scopul afirmării personale şi 

dezvoltării comunităţii.  

       Voluntariatul – o nouă modalitate de educaţie nonformală şi de activizare a potenţialului intelectual al 

cetăţenilor secolului XXI, acesta fiind considerat un veac al personalităţii creative, libere şi autonome, 

capabile să-şi decidă propriul destin şi propriile ”configuraţii”. O tendinţă a ultimilor ani este migraţia 

intensificată a cetăţenilor şi sporirea contactelor cu persoane din alte țări. Cei care pleacă peste hotare 

acumulează experienţa bogată a altor state, iar cei care rămân să înveţe, să lucreze şi să trăiască în Româniaa  

ar trebui să se mobilizeze mai activ pentru soluţionarea problemelor proprii şi ale comunităţii. În acest 

context, devine foarte important schimbul de bune practici dintre cetăţeni, iar voluntariatul reprezintă un 

element de noutate, care le permite tinerilor din ţară să se manifeste în mod plenar. Alături de familie şi 

şcoală, societatea are o influenţă tot mai mare asupra formării şi dezvoltării competenţelor copiilor şi ale 

tinerilor, prin intermediul programelor şi proiectelor ONG-urilor, al mass-mediei, internetului şi, în special, 

prin grupurile de interes în care se implică. Participând la acţiuni de voluntariat, un cetăţean activ este 

provocat să devină mai deschis spre învăţarea şi transmiterea cunoştinţelor şi a deprinderilor formate către alte 

persoane: astfel, va înţelege mai bine cum poate să îşi pună în aplicare propriul demers. Doar asemenea 

cetăţeni pot deveni proactivi, adică se pot mobiliza pentru a soluţiona probleme proprii, ale 

instituţiei/organizaţiei, ale familiei și comunităţii. Orice activitate proiectată, desfăşurată calitativ, din suflet şi 

cu pasiune, creează condiţii şi constituie un imbold pentru a iniţia şi alte activităţi, la nivel mult mai înalt şi cu 

mai multă implicare. Ca rezultat, cetăţenii devin reactivi, percepând dezvoltarea ca un proces perpetuu, o 

reacţie în lanţ, o evoluţie spre schimbare, care creează un cadru prielnic pentru alte participări şi realizări. În 

instituţiile de învăţământ, activităţile de voluntariat pot fi organizate pe diverse domenii, cum ar fi:  

*ştiinţific (implicarea în iniţierea unor demersuri de cercetare sau de creaţie); 

*social (activităţi de îngrijire a bolnavilor şi de acordare a asistenţei de prim ajutor sub supravegherea 

specialiştilor, activităţi de mentorat, consiliere şi informare pentru persoane cu necesităţi speciale, asistenţă în 

reducerea şi evitarea stresului etc.);  
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*civic (promovarea acţiunilor cu caracter democratic în comunitate prin activităţi de instruire şi informare, 

colectarea de semnături, expedierea de scrisori către organele de decizii în sprijinul unor iniţiative în 

comunitate şi implementarea acestor iniţiative; semnalarea oricăror abuzuri şi organizarea de activităţi pentru 

soluţionarea acestor probleme etc.);  

*sănătate (campanii de promovare a modului sănătos de viaţă – educaţie sexuală, alimentaţie sănătoasă, 

prevenirea fumatului şi/sau a utilizării drogurilor etc., servicii pentru pacienţii din spitale şi acordarea 

ajutorului la domiciliu, organizarea de emisiuni radio, concursuri etc.);  

*ecologic (igienizarea unor parcuri sau zone de joacă pentru copii şi menţinerea lor în ordine, campanii de 

promovare a reciclării diverselor materiale, acţiuni de plantare a pomilor, de salubrizare în comunitate etc 

*cultural (organizarea de activităţi în parteneriat cu instituţiile culturale, campanii de promovare a instituţiei şi 

a serviciilor în cadrul comunităţii prin manifestări culturale de masă, activităţi în colaborare cu alţi parteneri 

pe subiecte de interes pentru tineri etc.);  

*administrativ (tehnoredactarea de materiale, realizarea de publicaţii, traducerea materialelor, realizarea şi 

menţinerea revistei şcolare, administrarea site-ului instituţiei sau a unor pagini în reţelele de socializare et 

*sportiv (promovarea în comunitate prin activităţi concrete a sportului ca parte esenţială a unui stil de viaţă 

sănătos, organizarea unor exerciţii de relaxare sau energizare pentru vârstnici sau copii, amenajarea de spaţii 

adecvate pentru activitatea sportivă, activităţi de instruire pentru doritorii să practice anumite sporturi etc.);  

*cooperare internaţională (promovarea păcii şi a drepturilor universale ale omului prin activităţi comune 

organizate virtual sau real cu tineri din diferite ţări, organizarea de evenimente pentru promovarea 

interculturalităţii şi a toleranţei, acţiuni de conştientizare şi combatere a traficului de fiinţe umane, implicarea 

în competiţii de dezbateri despre efectele globalizării, expoziţii foto, vizionarea de filme pentru cunoaşterea 

diferitelor culturi, consolidarea dialogului intercultural şi conştientizarea problemelor globale ale omenirii 

etc.).  

       Astfel, voluntariatul devine o sursă importantă pentru dezvoltare personală şi afirmare în carieră. 

Implicându-se în acţiuni de voluntariat în comunitate, cetăţeanul adoptă o poziţie şi o atitudine activă, îşi 

dezvoltă diverse abilităţi, competenţe, îşi îmbunătăţeşte comunicarea în limba maternă şi/sau în alte limbi, 

învaţă care este rolul muncii în echipă şi cum să aplice diverse tehnici de negociere şi cooperare, îşi lărgeşte 

cercul de prieteni şi de specialiști din varii domenii, îşi dezvoltă cultura generală, devine mai înţelegător şi mai 

tolerant, îşi dezvoltă inteligenţa emoţională, participă dezinteresat la evenimente prin care se schimbă pe sine, 

iar aceasta contribuie la schimbări în societate. Deşi probabilitatea confruntării cu situaţii problematice este 

mare, prin perseverenţă şi consecvență  în acţiuni, voluntarul va obţine o experienţă extraordinară, va învăţa să 

reacţioneze şi să ia atitudine față de întâmplări mai puţin obişnuite, să elaboreze şi să implementeze proiecte, 

să obţină respect şi recunoaştere în societate. Însă cel mai important beneficiu al voluntariatului rezidă în 

faptul că lumea devine mai bună şi mai consolidată, deschisă să îmbrăţişeze schimbarea, iar multe persoane 

mai triste şi fără speranţă de viaţă pot primi ajutor.  

     Managementul acţiunilor de voluntariat în instituţiile de învăţământ au devenit parte componentă a 

Planului de învăţământ, aprobat de Ministerul Educaţiei încă din anul 2014.  

       Voluntariatul este conceput ca o oportunitate pentru cetăţeni, în special pentru tineri, de a obţine o 

experienţă inedită în viaţă şi de a fi apreciaţi pentru implicare dezinteresată în soluţionarea problemelor altor 

persoane sau ale comunităţii. Antrenaţi în acţiuni de voluntariat, mulţi cetăţeni nu îşi mai pot imagina viaţa 

fără această activitate, întrucât voluntariatul oferă o mulţime de oportunităţi: de la implicare în organizarea 

unor evenimente, de la ajutor acordat ONG-urilor sau persoanelor cu anumite nevoi la integrare în unele 

instituţii şi organizaţii, unde se stabilesc noi legături, se acumulează noi cunoştinţe şi, desigur, experienţe de 

neuitat 
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EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT 

VOLUNTARIATUL – BENEFICII ȘI DEZAVANTAJE 

 

 Prof. înv. primar, Mihaela Soare 

Școala Gomnazială “Sf. Andrei” 

 

 

               Ce este voluntariatul?  

„Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului - persoană fizică la activități de interes public, 

desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau 

de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup”. 

Actele de voluntariat derivă din înţelegerea conştientă a cuvântului „sprijin”. Libertatea de a te face 

util şi de a simţi plăcerea unui sincer „mulţumesc” se transformă într-un imbold esenţial de a lua parte la 

acţiuni de voluntariat. Acţiunea de voluntariat e un demers trăit în echipă. 

Pe mapamond sunt milioane de oameni care au nevoie de sprijin: sunt forțați să muncească, nu au 

acces la educație, sunt exploatați, nu au o locuință sau cu ce să se hrănească. Autoritățile și organizațiile 

nonguvernamentale dispun de resurse limitate, atât din punct de vedere financiar, cât și în ceea ce privește 

personalul. Aici își găsesc locul voluntarii. Ei sunt cei care fac o anumită activitate benevol, în folosul 

altcuiva, fără a fi remunerați în schimb. Voluntarii sunt indispensabili într-o organizație nonguvernamentală. 

  Voluntariatul poate aduce individului o gamă largă de beneficii, de aceea ar trebui să fie o parte 

importantă a educației tinerilor și a adulților peste tot în lume. Din păcate, Romania nu are o tradiție în 

voluntariat. Însă începutul, chiar timid fiind, este un ingredient cheie pentru success, care ar trebui să ofere 

speranță celor care doresc să promoveze voluntariatul în comunitățile lor locale. Există țări cu tradiție, precum 

Marea Britanie, unde succesul voluntariatului se află la nivel local. Aici există academii de voluntari, apărute 

ca răspuns la cererea tot mai mare a comunităților.  

             Beneficii ale voluntariatului: 

 Dezvoltarea de abilități. Voluntariatul este o modalitate excelentă de a învăța sau de a dezvolta o 

nouă abilitate, care altfel poate fi dificil de realizat. Acumulezi o serie de competențe, care te ajută 

atât în relația cu cei din jurul tău, dar şi la școală/facultate sau la locul de muncă. Voluntarii sunt 

instruiți, de obicei, înainte de a începe activitatea, iar voluntariatul poate oferi o oportunitate pentru 

validarea unor astfel de competențe: angajament, competențe sociale și civice, capacitatea de 

planificare și organizare, de a lucra în echipă, capacitatea de a soluționa probleme, de a lua decizii, 

simțul inițiativei, spiritual antreprenorial, cunoştinţe generale de bază și  cunoştinţe de baza necesare 

unei profesii, toleranța, empatia, abilități de comunicare, încrederea, respectul, înțelegerea, 

deschiderea, etc. 

 Crearea de noi contacte.  Rețeaua de cunoștințe/contacte este importantă în orice moment al carierei, 

în mod special la începutul acesteia. Este avantajos să-ți creezi noi contacte, deoarece acestea pot duce 

la oportunități interesante de carieră. 

 Dezvoltarea spiritului civic, prin contribuția adusă în cadrul comunității. Voluntariatul într-o 

organizație din comunitatea din care faci parte, cum ar fi o organizație non-profit, aduce beneficii 

personale și profesionale, atât pentru voluntar, cât și pentru organizația pe care o asistă. 

 Beneficii, altele decât cele financiare. Pe piața muncii, este posibil ca unele organizații să nu aibă 

resurse financiare pentru a angaja, dar totuși să aibă nevoie de ajutor. Contribuția voluntarului poate 

ajuta o instituție, aflată în aceste circumstanțe, să treacă de momentele dificile. Aceasta îi poate oferi 

diferite beneficii (de exemplu o scrisoare de recomandare, contacte), care ar putea compensa lipsa 

unei remunerații. 
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 Îmbogățirea CV-ului. Experiența de voluntariat completează în mod benefic CV-ul unei persoane 

aflate în căutarea unui loc de muncă, pentru că ajută recrutorii să-i găsească persoanei respective o 

poziție relevantă, potrivită experienței, în cadrul unei companii. 

 Oportunități de carieră. Mai mult ca oricând, o persoană fără experiență are mai puține șanse să 

angajeze  

într-o companie, într-un anumit domeniu de activitate. Obținerea de experiență practică în domeniul 

vizat, chiar dacă neplătită, poate duce la oportunități de angajare, dacă aceasta este direcția dorită în 

carieră. 

 Oportunități de angajare. Voluntariatul poate aduce multe oportunități, cum ar fi angajarea pe o 

poziție cu o fracțiune de normă sau cu normă întreagă. Cu răbdare și cu o atitudine pozitivă, 

voluntarul poate ajuta organizația să își atingă obiectivele, iar în schimbul acestor servicii poate primi 

o ofertă de angajare. 

 Satisfacția personală. Voluntariatul poate ajuta o persoană să rămână motivată. Contribuția adusă în 

cadrul organizației îi poate oferi un sentiment de realizare și o poate menține activă. Acțiunile sale pot 

inspira și alte personae. Poate deveni un model pentru altii, iar asta poate aduce satisfacții personale. 

             Dezavantaje ale voluntariatului: 

 Lipsa compensației și a beneficiilor poate fi descurajatoare, dacă nu conduce la o poziție plătită. De 

asemenea, este demotivant să lucrezi gratuit, în timp ce altcineva din organizație, care face o muncă 

similară, este plătit. 

 Voluntariatul poate reduce puterea de negociere, dacă un potențial angajator crede că persoana care 

face voluntariat este  dispusă să lucreze gratuit sau pentru mai puțin decât ceea ce merită. 

 Voluntarul nu are timp să caute o poziție plătită. El trebuie să echilibreze timpul pe care este dispus să 

îl ofere cu timpul necesar pentru căutarea unui loc de muncă. Preocuparea excesivă pentru voluntariat 

poate duce la incapacitatea de a își îndeplini celelalte obligații, ceea ce duce la frustrare. În cele din 

urmă, nu îl ajută nici pe voluntar și nici organizația pentru care lucrează. 

 Poate fi dezavantajos pentru o organizație, care instruiește un voluntar, văzându-l că pleacă, la scurt 

timp după ce l-a instruit, la o altă companie. 

În concluzie, există o varietate de modalități prin care voluntarii își pot îmbunătăți cariera și este 

important ca munca de voluntariat la care aceștia s-au înscris să fie potrivită personalității lor. Lucrul în 

domeniul de activitate relevant pentru cariera acestuia, îl va ajuta să se perfecționeze și să rămână motivat. 

Voluntariatul aduce beneficii pentru indivizi și comunitățile lor. Pentru indivizi, există beneficii 

precum întâlnirea cu oameni noi și dobândirea de noi experiențe. O motivație cheie pentru oameni de a se 

implica este dorința de a-i ajuta pe ceilalți și comunitățile lor locale. Cele mai importante beneficii ale 

voluntariatului sunt astfel împărțite între oameni și locurile în care trăiesc, contribuind la construirea unor 

comunități mai puternice.  

             Voluntariat în școala romȃnescă  

În domeniul educaţiei pot fi identificate anumite nevoi, generate de probleme economice sau de ordin 

social ce apar de-a lungul timpului, în vastul proces instructiv-educativ din şcoli şi care, în mod implicit, au 

rezonanţă în viaţa socială şi profesională a comunităţii de mai tȃrziu. Rata mare a absenteismului şi 

abandonului şcolar, situaţii materiale precare şi imposibilitatea familiei de a susţine pregătirea educaţională a 

copilului, lipsa unor condiţii şi dotări materiale şi tehnice moderne în unităţile şcolare, lipsa de informare şi 

consilire parentală, posibilităţi limitate ale comunităţilor locale de a spijini actul educaţional, de a stimula şi 

recompensa eforturile celor implicaţi sunt doar cȃteva exemple de factori/probleme care frȃnează succesul în 

educaţie. 

Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) şi 

este completată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin educaţia 

de tip nonformal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către tânărul/adultul 

responsabil, capabil de acţiune şi schimbare. 
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Elevii/tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze pe cont propriu, 

pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia chiar de la vȃrstele 

şcolarilor mici – problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi de voluntariat 

mai ample, elevii/tinerii sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-un spaţiu de 

acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi respnsabili, să-l poată 

gestiona şi dezvolta. Un exemplu de acţiune voluntară, care dă răspuns, pe de altă parte şi provocărilor 

educaţiei intergeneraţionale, este sprijinul acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a înţelege şi învăţa să 

utitlizeze mijlocele şi tehnologiile moderne de comunicare din prezent. Sunt vizate astfel două grupuri ţintă: 

tinerii, care se implică în probleme actuale ale societăţii şi vȃrstnicii, care sunt reintegraţi în viaţa comunităţii 

moderne. Astfel de exemple pot completate de numeroase alte oportunităţi pe care atȃt şcoala, cȃt şi societatea 

trebuie să le promoveze. 

Voluntariatul în cadrul unei școli/instituții de educație poate ajuta, de asemenea, tânărul/elevul să 

evolueze, să progreseze. Prin serviciul comunitar, elevii dobândesc experiență în lumea reală și practică 

obiceiuri importante, cum ar fi exersarea unui rol de conducere, rezolvarea problemelor și gestionarea 

timpului. Voluntariatul oferă elevilor posibilitatea de a-și aplica învățarea de la clasă în scenarii practice, care 

au implicații reale. Cu alte cuvinte, oportunitățile de învățare prin servicii pot oferi aceleași oportunități de 

stimulare a abilităților ca și stagiile din școală/facultate, dar cu avantajul suplimentar al îmbunătățirii vieții 

altora. Voluntarii lucrează sub un tutore de grup și nu sunt responsabili pentru grup sau pentru conținutul 

activității prestate. De asemenea, voluntarii nu sunt îngrijitori. 

             Beneficii pentru elevii asistați   

Elevii asistați se expun la o gamă largă de experiențe de viață, care se adaugă la un mediu de învățare 

pozitiv. Ei primesc mai multă atenție individuală, sprijin și încurajare. Acest lucru îi ajută să depășească 

obstacolele, să crească motivația și să-și dezvolte încrederea în sine. 

             Beneficii pentru profesori   

Profesorii pot delega sarcini pentru furnizarea de ajutor și sprijin suplimentar grupurilor sau 

persoanelor desemnate. Ei pot extinde programe pentru a satisface nevoile în schimbare ale elevilor lor. Noile 

experiențe, interese și abilități pot fi aduse în clasă de către voluntari. 

             Beneficii pentru voluntari   

Voluntarii obțin satisfacție din contribuția importantă adusă comunitații școlare, primesc recunoaștere, 

afecțiune și respect din partea elevilor asistați și a profesorilor. Ei pot aplica experiența obținută în alegerile pe 

care le vor face, în cadrul studiilor universitare/postuniversitare și în carieră. Voluntarii dezvoltă noi abilități, 

noi oportunități de relaționare și noi prietenii. 

Organizațiile nonprofit sunt partenere cu alte companii, organizații și factori de schimbare din 

comunitățile lor. Voluntariatul organizații de caritate este o modalitate excelentă pentru studenți de a explora 

parcursurile din carieră, iar angajații nonprofit (chiar și alți voluntari) sunt de obicei mai mult decât fericiți să-

și pună voluntarii în contact cu oamenii potriviți. În plus, profesioniștii nonprofit pot oferi sfaturi utile în 

carieră, pentru a ajuta studenții. 

În timp ce școala/facultatea este o experiență plină de satisfacții și distracție, vine și cu partea sa de 

stres. Este un moment în care tinerii învață să devină independenți, să-și gestioneze timpul și să-și găsească 

drumul în „lumea reală”. Activitățile extracurriculare, cum ar fi voluntariatul, pot ajuta de fapt voluntarii în 

gestionarea timpului și pot îmbunătăți bunăstarea emoțională. De fapt, există multe studii care menționează 

beneficiile sănătății mintale și fizice ale voluntariatului, beneficii care încurajează elevii/studenții să devină 

voluntari. 

Privită din perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea factorilor 

principali ai educaţiei: familia, şcoala, societatea. Interdependenţa acestora descrie un exerciţiu de sprijin 

reciproc, 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 generaţii de profesionişti, de actori 

sociali implicaţi, activi şi capabili de schimbare. Pe de altă parte, acţiunile de voluntariat vor contribui la 
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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. 
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VOLUNTARIATUL, O APTITUDINE BENEFICĂ SOCIETĂȚII 

David Daniela, Școala Gimnazială nr. 190, sector 4 – București 

Ionescu Alexandra - Mariana,  Liceul Tehnologic Elie Radu, sector 3 – București 

 

 

Motto: “Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că sunt de nepreţuit.” (Sherry 

Ruth Anderson) 

 Scurt istoric. 

Nimeni nu știe exact cum a pornit această mișcare sau cine a inițiat-o, dar un lucru este cert: a fi 

voluntar este un mod de viață, este o alegere pe care o faci în speranța că eforturile tale vor ajuta pe cineva, 

vor salva o viață, vor îmbunatați societatea în care trăim. 

Istoria voluntariatului este asociată cu începutul de secol XIX, când s-au format primele asociații 

caritabile pentru a-i ajuta pe cei în nevoie. Dar exemple de activități caritabile au existat cu mult înainte. 

Pentru că bogații nu erau obligați să-i ajute pe cei săraci, în Marea Britanie, în perioada dinastiei Tudor, 

proprietarii de teren plăteau o taxă prin care se finanța desfășurarea de acțiuni de întrajutorare a celor săraci. 

Se consideră, însă, că acest concept de voluntariat a luat naștere după Primul Razboi Mondial, ca un răspuns la 

ororile războiului și ca o alternativă la serviciul militar obligatoriu. Părintele spiritual al voluntariatului este 

considerat a fi istoricul și sociologul german Eugen Rosenstock-Huessy.El a propus crearea unui „Serviciu 

Voluntar pentru Pace”.      

 Voluntariatul în România. 

În România, activitatea de voluntariat a renăscut după 1989 odată cu sosirea primilor voluntari 

internaţionali prin intermediul organizațiilor Peace Corps și Voluntary Service Overseas. Ulterior, organizații 

internaţionale recunoscute (World Vision, Habitat for Humanity) și-au creat filiale în România aducând 

experiența și expertiza în managementul voluntarilor.  

Voluntariatul a început să prindă cu adevărat contur atunci când organizațiile au început să dezvolte 

centre locale, permițându-le astfel oamenilor interesați să desfășoare activități de voluntariat să păstreze mai 

uşor legătura. Începând cu anul 2000, în România se aniversează Ziua Internaţională a Voluntarilor pe 5 

decembrie. 

Anul 2011 a fost Anul European al Voluntariatului, în urma unei campanii intense de doi ani şi jumătate 

condusă de o alianţă a principalelor reţele europene ale organizaţiilor societăţii civile active în domeniul 

voluntariatului, coordonată de Centrul European de Voluntariat, pentru a marca cei 10 ani trecuţi de la Anul 

Internaţional al Voluntariatului 2001. Scopul a fost de a recunoaşte contribuţia voluntariatului la dezvoltarea 

comunităţilor şi a cetăţenilor pentru a îndemna la sporirea spiritului civic. 

 Acțiunea de voluntariat există din cele mai vechi timpuri, însă nu era denumită astfel, ci s-a dezvoltat 

și a căpătat noi aspecte, odată cu evoluția socială ajungând să fie reglementată prin lege ce perimite și 

încheierea unui contract cu scop nelucrativ.  

Termenul de voluntariat este definit drept activitate desfășurată în folosul altei/altor persoane sau al 

societății fără a urmări un câștig material.  

Voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, 

în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale. 

În România există nenumărate oportunități de voluntariat, atât în organizațiile publice, cât și în cele 

private. Tinerii pot face voluntariat în organizații care oferă servicii educaționale sau centrate pe persoanele 

dezavantajate, în organizații de mediu, culturale sau de promovare a sportului.  

În România activează organizații cunoscute precum, Salvați Copiii, Organizația Națională Cercetașii 

României, Hope and Homes for Children, UNICEF, Greenpeace, Crucea Roșie etc., Dar există și organizații 
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mai mici care lucrează cu voluntari. Oportunitățile de voluntariat internațional sunt oferite prin proiectele 

europene în domeniu implementate de diverse organizații din România. 

 Statul roman: 

• recunoaşte valoarea socială a activităţilor de voluntariat ca expresie a cetăţeniei active, a solidarităţii şi 

responsabilităţii sociale, precum şi valoarea profesională ca expresie a dezvoltării personale, 

profesionale, intercultural şi lingvistice a persoanelor care desfăşoară aceste activităţi.  

• susţine dezvoltarea mişcării de voluntariat la nivel local, naţional şi internaţional, cu respectarea 

independenţei şi diversităţii acesteia, în scopul îndeplinirii sale artistice şi culturale, sportive şi recreative, 

educaţionale, ştiinţifice, de cercetare, de tineret, de reprezentare, de mediu, de sănătate, sociale, de 

solidaritate, de dezvoltare comunitară, de ajutor umanitar, civic şi filantropic şi altele asemenea.  

• sprijină dezvoltarea voluntariatului prin toate instituţiile sale care activează în domenii în care se 

desfăşoară activităţi de voluntariat potrivit legii.  

• voluntariatul este activitate de interes public desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sport şi 

recreere, educaţie şi cercetare, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, 

drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială.  

 Voluntariatul în sport 

Sportul este parte integrată a educației generale ce cuprinde aspecte din foarte multe domenii din viața 

socială și ajută la dobândirea unor abilități care aplicate duc la ameliorarea relațiilor interumane. De asemeni 

există un proiect în desfășurare pe care-l vom prezenta. „Proiectul “Voluntar în Sport” a fost demarat în anul 

2012, odată cu prima ediţie a Semi-Maratonul Internaţional Bucureşti. Acesta a avut la bază dorinţa de a 

implica activ cât mai mulţi voluntari în scopul dezvoltării mişcării de voluntariat sportiv în România. 

Platforma www.voluntarinsport.ro aparţine Asociaţiei Bucharest Running Club, organizatoar al celor mai mari 

evenimente sportive de alergare din România. Începând cu anul 2008, Bucureştiul a fost inclus în circuitul 

internaţional al maratoanelor, alăturându-se, astfel, celorlalte capitale europene care găzduiesc astfel de 

competiţii, în fiecare an. În 2015, a avut loc ediţia a IV-a a OMV Petrom Bucharest Half Marathon şi a avut 

loc cea de-a VIII-a ediţie a Raiffeisen Bank Bucharest Marathon. Ambele competiţii sunt acreditate şi înscrise 

în calendarul international al AIMS (Asociaţia Internaţională a Maratoanelor şi Semi-maratoanelor). OPBHM 

& RBBM sunt competiții internaţionale ce includ atât probele clasice de maraton de 42,195 de km, semi-

maraton 21,095 km, ştafetă 4×10,548 km, cât şi cursa populară de 3 kilometri, cursa copiilor de 1 kilometru, 

categorii speciale pentru scaunele rulante destinate persoanelor cu dizabilităţi.” 

 Concluzii: 

 Meseria de cadru didactic, profesia pe care o desfășurăm este arta de a forma personalități autonome 

care să se poată integra în societate, cu capacități de gândire critică și creativă, cu un profil demn de urmat și o 

înaltă profesionalitate. Activitatea de voluntariat nu ne este străină, iar printr-o frumoasă colaborare am reușit 

să le dezvoltăm dorința de cunoștere și implicare în domeniul voluntariatului atât elevilor cât și sportivilor pe 

care-i formăm. 

 Acțiunile de voluntariat în care elevii și sportivii au fost implicați sunt: organizarea și desfășurarea 

unor activități cu caracter sportiv precum crosurile și concursurile specifice ramurii sportive – atletism. 

Aceștia au participat atât ca sportivi dar și ca voluntari sub atenta supraveghere și îndrumare a organizatorilor 

și a noastră. Aceste acțiuni i-a ajutat pe elevi și sportivi la: 

• fructificarea pasiunii pentru sport, 

• creșterea stimei de sine, 

• dezvoltarea respectului de sine și față de cei din jur, 

• asumarea responsabilității, 

• dezvoltarea gândirii critice și creative, 

• înțelegerea interculturală, 

• socializare, 

http://www.voluntarinsport.ro/
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• dezvoltarea spiritului de fairplay, 

• dezvoltarea empatiei și altruismului, 

• colaborare, lucru în echipă, 

• organizarea eficientă a timpului, 

• dezvoltarea curajului de a lua inițiativă, 

• devoltarea adaptabilității, 

• dezvoltarea competențelor individuale, 

• dezvoltarea aptitudinilor organizatorice. 

 Implicarea în acțiunile de voluntariat ale elevilor / sportivilor le-a dezvoltat următoarele calități ce le 

sunt utile: 

• considerarea voluntariatul un angajament serios, 

• comunicare și cooperare, 

• disponibilitatea de învățare, 

• acceptarea și respectarea regulilor, 

• îndeplinirea cu seriozitate sarcinilor, 

• solicitarea ajutorului la nevoie, 

• punctualitatea. 

 Considerăm foarte utilă și benefică implicarea elevilor, profesorilor, părinților dar și a întregii 

societăți în acțiunile de voluntariat, astfel că vom participa în continuare și vom încuraja acest demers în 

instituțiile în care predăm. 
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Educație pentru voluntariat 

 
       Bunescu Maria-Viorela  

Popa Cornelia 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară “Terezianum” Sibiu 

 
Voluntariatul sau altfel spus munca neplatită, înseamnă de fapt acumularea unei experiențe 

profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. 

Practic, a voluntaria înseamnă a ajuta necondiționat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul lor, pe principiul 

dă mai departe. 

În această epocă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai 

interdependentă, mai complexă. Voluntariatul – la nivel individual sau de grup – reprezintă o modalitate prin 

care: 

• pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de ataşamentul faţă de 

cel de lângă noi; 

• persoanele pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor, în timp ce învaţă şi se 

dezvoltă pe parcursul întregii vieţi, realizându-şi astfel întregul potenţial uman; 

• se pot stabili puncte de legătură între diferenţele care ne despart astfel încât să putem trăi împreună în 

comunităţi sănătoase, puternice şi să lucrăm împreună la identificarea de soluţii, la provocările pe care le 

întâlnim şi să conturăm destinul nostru comun. 

In primul rând, implicarea în acțiunile de voluntariat oferă experiență în diferite domenii de activitate. 

Aceasta experiență este recunoscută prin diferite documente care atestă statutul de voluntar, apartenența la o 

organizație nonguvernamentală sau participarea activă la un proiect de voluntariat. Deși nu echivalează 

ciclurile standardizate de educație, statutul de voluntar oferă câteva avantaje semnificative. De exemplu, o 

persoana cu acest statut va fi acceptată mai repede într-o companie, într-un proiect sau într-o poziție de 

conducere, decât o persoană la fel de pregătită dar care nu s-a implicat în acest tip de activități extra-

curriculare. De asemenea, se dorește ca voluntariatul sa fie considerat experiență profesională în specialitate, 

după modelul altor state europene.  

In al doilea rând, voluntariatul contribuie la dezvoltarea personală. Voluntarul vede lucruri noi în 

fiecare zi, se confruntă cu probleme diverse, este pus în situații excepționale și este în cursă cu timpul. Uneori, 

acțiunile de voluntariat sunt îngreunate  de lipsuri materiale, de nepăsarea celorlalți membrii ai societății sau 

chiar de autorități (noile măsuri birocratice îngreunează activitatea ONG-urilor).  Pus in astfel de situații 

dificile, voluntarul găsește o soluție care, mai târziu, poate fi utilă și în viața privată. Prin voluntariat se pot 

dezvolta abilitați și competențe sociale precum solidaritatea, încrederea, spiritul civic și responsabilitatea 

socială. Oamenii implicați devin conștienți de problemele din jurul lor, pe care poate că in mod normal nu le-

ar observa, si învață să lupte pentru un ideal comun.  

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană ești, 

care iți sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândești prin 

muncă. Respectul față de tine și față de ceilalți îl câștigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, 

indiferent de natura lor. 

Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se 

dezvoltă abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutățile 

întâmpinate în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnî de asemenea 

apartentența la un grup, un grup care devine în scurt timp o familie, iar relațiile deși sunt de natură 

profesională, devin și personale. Sub marea umbrelă a comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte 

important.  
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Voluntariatul creează punți între oameni și comunități. Fără să vrem, suntem nevoiți să socializăm în 

viața de zi cu zi pentru a putea exista. Însă voluntariatul te invață tehnici și metode de socializare astfel încât 

timiditatea, teama și frica să dispară, toate acestea ajutând la crearea ta din punct de vedere profesional. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din 

ce în ce mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din școala noastră, urmărindu-le 

evoluția și celor care și-au luat deja „zborulˮ. Activitățile realizate de noi la nivelul școlii i-a ajutat să vadă 

viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare 

poate începe cu ei.  

Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta 

sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a 

abandona școala. Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să 

cunoască viaţa grea a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. 

Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului 

personal în comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

Activitățile de voluntariat pe care le-am realizat în cadrul școlii noastre i-au vizat pe elevii cu cerințe 

educative speciale, pe cei aflați în pragul abandonului școlar și pe copiii proveniți din familii defavorizate, în 

scopul ameliorării diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni sau foarte buni la învățătură. Cu 

sprijinul unor edituri, cercurile de lectură i-au avut ca protagoniști pe acești copii. Concret, m-am gândit că nu 

numai copilul cu cerințe educative speciale are nevoie de ajutor, mai mult de atât, chiar el poate fi de ajutor la 

rândul său. 

Activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt extrem de interesante la nivelul dezvoltării psihice a 

elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru comunitatea sa, fapt pe 

care îl vede prin realizările sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum simpozioane, serbări, 

concursuri de creaţie literară, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de interculturalitate, 

toleranţă, respect reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. Activităţile literare au şi rolul de coeziune a 

grupului, de a îmbunătăţi relaţiile de comunicare şi interrelaţionare între elevi, respectiv, elevi şi adulţi. 

Acestea se realizează şi în vederea apropierii procesului instructiv-educativ de ,,școala de după școalăˮ, 

înzestrării elevilor cu acele capacități și atitudini care să mărească raportarea creativă la mediul școlar și la 

cerințele sociale. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să 

ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: 

„dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. 

Voluntariatul în şcoli este, pe lângă faptul altruist în sine, o activitate de pe urma căreia adolescenţii 

au multe lucruri de învăţat: noi abilităţi, noi contacte, experienţă într-un anumit domeniu etc. Voluntariatul în 

şcoli este soluţia pentru o dezvoltare complexă a adolescentului. 

Voluntariatul în şcoli este un prim pas în conştientizarea tinerilor de rolul lor în societate, de 

importanţa lor ca individ, de nevoia societăţii de oameni ca el. 

Voluntariatul reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, 

de serviciul adus aproapelui, de ataşamentul faţă de celălalt, acesta fiind un deziderat internațional. 

Misiunea 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 poate fi o bază solidă pentru viitorul job. Poate că ai mai auzit asta şi acum e deja 

redundant, dar, cu siguranţă ai observat că angajatorii din zilele noastre sunt tot mai pretenţioşi şi vor din 

partea tinerilor candidaţi o experienţă tot mai vastă. Din moment ce eşti implicat într-un departament ca Public 

Relations, Human Resources sau Fundraising îţi formezi aptitudinile pe care, în timpul facultăţii nu ai avut 
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ocazia să ţi le construieşti, pentru că, ştim cu toţii faptul că facultatea e axată către partea teoretică şi mai puţin 

înclinată către lucruri practice. Aşa că, fii pe fază şi pregăteşte-te să realizezi ce e mai bun pentru tine!  

Ca o concluzie asupra celor spuse, IMPLICAREA e cuvântul cheie. Să fii voluntar înseamnă să 

experimentezi, să creezi, să îndrăzneşti să visezi, să muţi munţii din loc, să te dezvolţi şi, în final, să fii 

împlinit! Acum, putem concluziona cu argumente clar definite: un tânăr cu o experienţă de voluntar în spate e 

literalmente mai bogat din punct de vedere al dezvoltării personale şi profesionale.  

La întrebarea ”a fi sau a nu fi... VOLUNTAR?” cred că, de acum înainte cu toţii vom cunoaşte 

răspunsul. 
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Voluntariatul, între vocație și necesitate 

 

prof. Balan Mirela 

 Liceul Tehnologic ”Tomșa Vodă” Solca, Suceava 

 

 Conform Dicționarului explicativ al limbii române, voluntar este considerat cel care se oferă să 

desfăşoare un serviciu de bunăvoie şi dezinteresat, care acţionează de bună voie sau din proprie iniţiativă. 

Conform definiţiei date de Organizaţia Provobis: „Voluntariatul este activitatea sau serviciul desfășurat din 

proprie inițiativă prin care orice persoană fizică își oferă timpul, cunoștințele, talentele și energia în sprijinul 

altora fără a primi în schimb o recompensă de natură financiară alta decât decontarea propriilor cheltuieli 

realizate în sprijinul proiectului în care este implicată.” După Legea Voluntariatului: „Voluntariatul este 

activitatea de interes public, desfășurată de persoane fizice denumite voluntari în cadrul unor raporturi juridice 

altele decât raportul juridic de muncă şi raportul civil de prestare a unei activități remunerate.” Alte definiţii: 

„Voluntariatul este orice acţiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare” (G. 

Traker), „Voluntariatul este munca benevolă neremunerată prestată de către o persoană, în scopul ajutorării 

altei persoane” (Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile), „Voluntariatul este impulsul de a se orienta 

spre satisfacerea nevoilor celorlaţi fără a se gândi la recompense finaciare (H. Manover). 

              Pe de altă parte, potrivit concepţiei sociologice subiectiviste, voluntarismul vizează şi consideră 

voinţa umană ca factor hotărâtor al istoriei, atribuind proceselor voliţionale un rol determinant în acţiunea 

socială, negând existenţa legităţilor obiective sau opunând voinţa umană acestor legi, iar concepţia psihologică 

apreciază că, în viaţa psihică, rolul hotărâtor îl au procesele voliţionale care activează comportamentul 

prosocial uman. Dincolo de această imagine pozitivă, de evoluţia acestui concept, există hibe în ceea ce 

priveşte legătura dintre voluntariat şi munca patriotică (voluntară) din regimul comunist, de confuzie între 

voluntariat şi practica de specialitate, dar şi derapaje de definire a conceptului de voluntariat şi al practicării 

acestuia. 

 Mișcarea de voluntariat în România este susținută de o infrastructură bazată pe: 

• Legislație (În România, activitățile de voluntariat sunt reglementate printr-o lege specială); 

• Organizațiile neguvernamentale și instituțiile care implică voluntari (inclusiv centre locale de 

voluntariat, dar și filiale ale organizațiilor internaționale active în domeniul voluntariatului); 

• Persoanele care se implică sau doresc să se implice ca voluntari; 

• Programe de schimburi internaționale de voluntari (de ex.Corpul European de Solidaritate); 

• Liniile de finanțare publice sau private care sprijină proiecte în domeniul voluntariatului (Corpul 

European de Solidaritate, Erasmus+, CEE Trust, EEA Grants, Programul de cooperare elvețiano-român 

etc.) 

Se apreciază că mai orientate spre  activitățile de voluntariat sunt persoanele angajate civic și responsabile 

care: 

- acționează asertiv în diverse situații și contexte sociale, în conformitate cu drepturile și libertățile cetățenești, 

promovând și cerând respectarea acestora; 

- se implică activ în viaţa socială, culturală, economică şi politică a comunităţii, a localităţii, a ţării; 

- evaluează impactul implicării personale în dezvoltarea comunităţii; 

- iniţiază proiecte de soluţionare a problemelor de diferit gen din comunitatea lor şi în afara acesteia, cu 

mobilizarea tuturor părţilor interesate; 

- iniţiază activităţi şi proiecte pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate; 

- îşi cunosc şi apreciază propria identitate culturală; 

- manifestă înţelegere, respect şi toleranţă pentru diversitatea culturală, etnică şi confesională; 

https://www.suntsolidar.eu/
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- se implică în activităţi de promovare a identităţii culturale naţionale, în raport cu identitatea culturală 

europeană şi diversitatea culturală a lumii; 

 - iniţiază proiecte de promovare a patrimoniului naţional istoric şi cultural în comunitate, în ţară şi peste 

hotarele ei. 

 Nevoile de voluntariat ale lumii moderne sunt din ce în ce mai presante, acoperind diverse sectoare de 

activitate: educație/dificultăți în învățare; protecția mediului; sănătate (fizică, emoțională și mintală); umanitar 

/ ajutorarea categoriilor vulnerabile (copii orfani, persoane vârstnice, persoane fără adăpost, familii sărmane 

etc.), sportiv, cultural-artistic, științific etc. În acest context, a crescut și numărul organizațiilor care se ocupă 

cu managerierea activităților de voluntariat. 

Printre obiectivele și misiunile acestor organizații de voluntariat se numără: 

• Recrutarea si formarea de voluntari pentru alte organizații si instituții, legal constituite; 

• Acordarea de consultanță organizațiilor și instituțiilor pentru elaborarea unei strategii cu privire la 

voluntariat, legal constituite; 

• Instruirea și supervizarea managerilor de voluntari cu privire la managementul voluntarilor; 

• Organizarea de campanii si evenimente de promovare a voluntariatului și de apreciere a muncii 

prestate de voluntari în folosul comunității locale; 

• Colaborarea cu alte centre de voluntariat din țară și din străinătate în vederea dezvoltării și promovării 

voluntariatului; 

• Dezvoltarea de programe de voluntariat proprii sau în parteneriat cu alte organizații și instituții, legal 

constituite; 

• Sprijinirea creării de noi centre de voluntariat; 

• Dezvoltarea de programe sociale în domenii deficitare sau în care nu exista inițiative similare; 

• Atragerea de fonduri pentru sprijinirea programelor de voluntariat proprii și a altor organizații si 

instituții; 

• Promovarea tinerilor și dezvoltarea sectorului asociativ de tineret; 

• Prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență civilă; 

• Promovarea concepției de protecție civilă a populației și bunurilor materiale din comunitate în situații 

de urgență civilă. 

 Motivarea voluntarilor este cea mai mare provocare pentru o organizație eficientă. Un voluntar 

motivat este o resursă importantă, un filon de aur pentru comunitate, iar un grup de voluntari motivați este o 

comoară. De aceea, este extrem de important să se identifice modalități eficiente de motivare a lor. Drept 

urmare, trebuie avute în vedere aspecte ca: păstrarea motivației constante a voluntarilor (prin acțiuni precum 

crearea unui sistem de creditare a activităților voluntarilor, numărul de credite fiind direct proporțional cu 

nivelul de pregătire al voluntarului, cu timpul alocat fiecărei activități, cu capacitatea de a aduce în echipă alți 

voluntari etc.); încurajarea motivației instrinseci și îmbinarea ei cu motivația extrinsecă (prestigiu, suportarea 

de cheltuieli de formare din partea organizației, excursii, daruri simbolice și personalizate, sărbătorirea celor 

care au avut ziua de naștere în luna respectivă și a celor care au obținut cele mai multe credite, premierea celor 

mai activi voluntari, în cadrul unui eveniment special, de față cu cât mai mulți invitați, identificarea de 

activități de voluntariat specifice fiecărui aspirant la acest statut etc.); creionarea unui parcurs ascendent al 

voluntarilor în cadrul organizației (cursuri de formare achitate de organizație etc.). Totuși, trebuie subliniat 

faptul că atâta vreme cât aceste activități sunt făcute cu dorința estetizării CV-ului și nu pornesc dintr-o inimă 

altruistă și dintr-o minte deschisă, există riscul unui eșec lamentabil. 

 Scopul activităților desfășurate este creșterea gradului de conștientizare asupra importanței 

voluntariatului în procesul de schimbare socială, în procesul de împuternicire și motivare a oamenilor de 

participare activă la dezvoltarea comunității, în procesul de întrajutorare a celor cu oportunități reduse – 

dezvoltând astfel comunități sustenabile, cu valori, ghidate de umanitate.  

În România procentul populației tinere implicate în activități de voluntariat este de 5% – încă scăzut, sub 

media europeană, conform Eurobarometrului realizat în 2016. Deși procentul este în creștere constantă, e 
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nevoie de programe naționale pentru informarea și educarea tinerilor și a copiilor despre beneficiile implicării 

lor ca voluntar, dar și educarea lor în a deveni cetățeni responsabili în raport cu orașul, comunitatea și țara lor. 

Disponibilitatea de participare la acțiuni de voluntariat ca membri sau voluntari constanți este și ea una 

scăzută. Doar unul din zece tineri intervievați (9%) ar dori să se înscrie într-o asociație/ organizație 

neguvernamentală în următorii doi ani, în timp ce aproximativ două treimi dintre tineri (70%) nu manifestă 

această intenție.  

 Tinerii care realizează activități de voluntariat au declarat că cele mai frecvente tipuri de implicare 

civică pe care le-au manifestat în ultimul an au fost: dezbateri informare (cu prieteni, familie) – 41%, 

participarea la seminarii, prezentări – 28% și conferințe sau dezbateri într-un cadru formal – 21%. Tinerii care 

fac voluntariat au declarat în foarte mare măsură și mare măsură că această activitate i-a ajutat să dobândească 

competențe de comunicare (79%) și competențe inter-personale și civice (78%). Gradul în care tinerii folosesc 

abilitățile dezvoltate prin activități de voluntariat și prin participarea la alte activități ale ONG-urilor în muncă 

este de 42% (aceasta este proporția celor care realizează activități de voluntariat și care au considerat că 

voluntariatul i-a ajutat la locul de muncă pentru formarea de aptitudini și deprinderi, competențe 

antreprenoriale, dezvoltarea spiritului de echipă și/sau de lider etc.).Trebuie avut în vedere și faptul că există 

niște factori psihologici, contextuali și sociali și, în egală măsură, niște variabile demografice care influențează 

comportamentul voluntarilor. Dacă o societate este interesată să crească, trebuie să realizeze un studiu de 

impact al acestor factori și, bineînțeles, o corecție. 

 Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii, tineri sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. În concluzie, 

valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea românească de astăzi și 

este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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VOLUNTARIATUL – ASPECTE LEGALE 

                       COJOCARIU IULIA 

Liceul Alexandru cel Bun Botoşani 

 

 

În România, activitatea de voluntariat este desfăşurată  în domenii extrem de diferite  cum ar fi 

asistența și serviciile sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc. Această activitate  se desfășoară într-un 

cadru legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, prin care o persoana fizică îşi oferă 

timpul, talentele şi energia în sprijinul altora fără o recompensa de natură financiară. 

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 oferă posibilitatea interacţiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu interacţionăm în mod 

curent în activităţile noastre obişnuite, contribuind la creşterea solidarităţii şi toleranţei. Implicându-ne în 

activităţi de voluntariat devenim mai solidari,şi mai conştienţi de limitele societăţii noastre. 

Voluntariatul are o importantă dimensiune educativă, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care 

poate genera dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi. 

Voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, 

în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale şi reprezintă 

participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau 

al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, 

individual sau în grup. 

Activităţile de interes public detaliate de lege sunt activităţi  desfăşurate în domenii precum arta şi cultura, 

sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul 

civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială. 

Organizaţia-gazdă este persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, care 

organizează şi administrează activităţi de voluntariat. 

Contractul de voluntariat reprezintă convenţia încheiată între un voluntar şi organizaţia-gazdă, în temeiul 

căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se 

obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului. 

Voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă 

politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de 

voluntariat. 

Beneficiarul activităţii de voluntariat este persoana fizică, alta decât soţul/soţia şi copiii, sau persoana 

juridică în folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat;  

Coordonatorul voluntarilor este voluntarul sau angajatul organizaţiei-gazdă, care îndeplineşte sarcinile 

legate de coordonarea şi administrarea activităţii voluntarilor.  

Activitatea de voluntariat se desfăşoară pe următoarele principii: 

 ● este o activitate de interes public, neremunerată şi bazată pe o decizie liber consimţită a voluntarului;  

● presupune implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;  

● este exclusă orice  remuneraţiei din partea beneficiarului activităţii;  

● presupune participarea persoanelor la activităţile de voluntariat, pe baza egalităţii de şanse şi de tratament, 

fără discriminări;  

● activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită;  

● caracterul de interes public al activităţii de voluntariat.  
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Activitatea de voluntariat  este susţinută de autorităţile administraţiei publice locale  fiind o metodă  prin care 

cetăţenii pot participa activ la activităţi de voluntariat în comunităţile lor, metodă ce le permite acestora să 

abordeze probleme legate de acţiuni umanitare, mediu înconjurător, probleme sociale, şi altele asemenea.  

 Autorităţile administraţiei publice locale promovează şi susţin organizarea de evenimente cu ocazia Zilei 

Internaţionale a Voluntariatului, în data de 5 decembrie a fiecărui an.  

 Este interzis să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de 

muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru 

efectuarea prestaţiilor respective.   

Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul 

activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.  

Pe durata perioadei activităţii de voluntariat, precum şi la încheierea activităţii de voluntariat, organizaţia-

gazdă, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de 

activitate .Principalele elemente conţinute de certificatul de sunt: 

●datele de identificare ale organizaţiei-gazdă care emite certificatul;  

● numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului;  

●numărul de înregistrare şi data contractului de voluntariat;  

● numele, prenumele şi datele de identificare ale voluntarului;  

● perioada şi numărul de ore de voluntariat;  

● numele şi prenumele coordonatorului voluntarilor;  

● numele şi prenumele reprezentantului legal al organizaţiei-gazdă;  

● menţiunea "Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor 

cuprinse în acest certificat".  

Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba română, între 

voluntar şi organizaţia-gazdă. Obligaţia de încheiere a contractului de voluntariat în formă scrisă este 

obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.   

 Ca orice contract legal, acest contract de voluntariat trebuie să conţină drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi. 

Printre principalele drepturi ale voluntarului menţionăm: 

● dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea acestuia;  

●dreptul de a solicita organizaţiei-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul de activitate;  

●dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;  

  Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale voluntarului:  

● obligaţia de a presta o activitate de interes public, fără remuneraţie;  

● obligaţia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului - îmbunătăţirea calităţii 

vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor, 

incluziunea socială şi, totodată, lupta împotriva excluderii sociale şi discriminarea;  

● obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe 

perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia; 

 Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele drepturi ale organizaţiei-gazdă:  

● dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat;  

● dreptul de a iniţia conţinutul fişei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea şi pregătirea voluntarului, 

precum şi la tipul de activităţi de voluntariat desfăşurate de către organizaţia-gazdă;  

● dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin coordonatorul de 

voluntari;  

● dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fişa de 

voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului.  

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Toţi factorii interesaţi de mişcarea de voluntariat din România trebuie să îşi asume responsabilitatea 

recunoaşterii valorii voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de calitate cu precădere în sfera lor de 

activitate şi competenţă. 
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EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT  

Misiuni de voluntariat în școli 

                                                 Prof. Ignat Adriana Laura  

                                                        Școala Gimnazială “Adam      Nicolae” Arad 

 

 

Misiunea de voluntariat este o misiune nobilă, al cărei scop este de a-i ajuta pe cei  defavorizați, pe 

cei a căror soartă a fost mai puțin norocoasă cu ei. Ar putea fi vorba aici de vârstnicii abandonați în aziluri, de 

orfani, cât și de alte cazuri, precum familii sărace, fără adăpost sau cu condiții precare.  

Școala este o instituție a statului care poate veni în ajutor, în misiuni de voluntariat, desfășurate de 

cadre didactice, împreună cu elevi. De exemplu, acestea pot organiza târguri sau bazaruri pentru a strânge bani 

care să fie folosiți pentru a aduce un zâmbet pe chipul celor mai puțin fericiți, precum vârstnici abandonați în 

aziluri, orfani de la centrele de plasament sau familii sărace.  

Misiunile de voluntariat în școli sunt un prim pas în conștientizarea tinerilor de rolul pe care aceștia 

îl au în societate, de importanța lor ca indivizi și de nevoia societății de oameni ca ei.  

În afara faptului că voluntariatul în școli este un act altruist, acesta este și o activitate de pe urma 

căreia elevii au multe de învățat: noi abilităţi, noi contacte, experienţă într-un anumit domeniu 

etc. Voluntariatul în şcoli este soluţia pentru o dezvoltare complexă a elevilor.  

Voluntariatul reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de 

comunitate, de serviciul adus aproapelui, de ataşamentul faţă de celălalt, acesta fiind un deziderat 

internațional. Voluntariatul deschide orizonturi noi și reprezintă un bun prilej pentru a cunoaște oameni noi și 

o mai bună stăpânire a abilităților personale.  

Misiunea dascălilor și a școlilor 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. 

Cadrele didactice, prin propriile lor exemple, deschid inima, formează deprinderi și educă gândirea 

copiilor. Este bine ca aceștia să fie lăsați să observe, să cunoască, să exploreze; cu cât vor vi învățați de mici 

că este important să îi ajute pe alții, să se implice în acțiuni de voluntariat, de pe urma cărora nu au de câștigat 

nimic material, ci doar spiritual, cu atât aceștia vor tinde să introducă ideea și dorința de voluntariat în viața 

lor. În acest aspect, școala îi poate îndruma prin anumite activități sau misiuni de voluntariat, cum ar fi: 

vizitele la centrele de orfelinat sau la aziluri, spectacole caritabile, târguri caritabile sau strângerea gunoaielor 

de pe străzile din jurul școlii. Toate acestea pot fi ocazii potrivite pentru a-i implica pe elevi și de a-i obișnui 

să se acomodeze în rolul de voluntari.  

Cu cât mai repede se realizează astfel de activități, de voluntariat în școli, cu atât elevii își vor 

creiona un traseu mai clar în viață și vor deveni mai responsabili și mai buni, mai altruiști. Astfel de activități 

civice – educative îi formează pe aceștia ca oameni și îi pregătesc pentru viața de adult.  
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În școala în care sunt angajată de 10 ani s-au desfășurat misiuni de voluntariat care au 

responsabilizat elevii, i-au sensibilizat și i-au făcut mai buni. Este vorba despre organizarea unui bazar anual, 

în perioada sărbătorilor de iarnă, cu clasele ciclului gimnazial. Aceștia vindeau obiecte artizanale sau mâncare 

făcută de ei, iar cu banii strânși le cumpărau pachete vârstnicilor din azil. Aceștia mergeau împreună cu 

directorul și cu câteva cadre didactice la azilul de bătrâni din județul Arad și le ofereau pachete din banii 

strânși în urma bazarului. Această misiune de voluntariat îi emoționa mereu atât pe vârstnici, cât și pe elevi, 

care se gândeau la bunicii lor și la cum ar fi dacă aceștia ar fi abandonați într-un azil.  

În afara acestei misiuni de voluntariat s-a mai desfășurat și o altă misiune de voluntariat, de tip 

ecologic, în care cei implicați au fost tot clasele de gimnaziu, alături de diriginții lor. Fiecare clasă, împreună 

cu dirigintele/diriginta lor colectau gunoiul de pe străzile adiacente școlii. Astfel, în urma acestei misiuni de 

voluntariat, elevii au devenit mult mai responsabili și mai conștienți de faptul că trebuie să protejăm mediul 

înconjurător și să nu ne batem joc de el.  

O altă misiune de voluntariat desfășurată în școala unde lucrez a fost oferirea de pachete orfanilor 

din centrul de plasament al orașului Arad. Acestora li s-au dat rechizite școlare, ghiozdane și tot felul de 

materiale necesare pentru școală. Bucuria din ochii copiilor de la orfelinat a fost neprețuită. Acestora le 

sclipeau ochii de bucurie pentru ceea ce primiseră și pentru gestul în sine.  

Toate aceste misiuni de voluntariat sunt pentru dezvoltarea elevilor, pentru responsabilizarea lor, 

pentru formarea lor în viață, pentru a-i conștientiza de anumite lucruri, pentru a-i face mai buni, mai altruiști, 

pentru a se gândi la faptul că nu totul în viață e doar material.  

Bogăția spirituală dobândită în urma misiunilor de voluntariat din școli este mult mai mare decât 

bogăția materială obținută în orice alt fel de activități. Faptul că un elev ajută dezinteresat, că protejează 

mediul înconjurător îl transformă în viitor într-un adult responsabil, altruist, sensibil la nevoile altora, cu spirit 

civic, un bun ecologist.  

Misiunile de voluntariat din școli sunt astfel activități menite să responsabilizeze elevii, să îi facă 

mai buni, mai altruiști, să respecte mediul înconjurător și să îi formeze ca oameni, pregătindu-i pentru viața de 

adulți. Cu cât aceste misiuni de voluntariat sunt făcute mai repede, cu atât mai bine pentru elevi. Aceștia nu au 

decât de câștigat de pe urma voluntariatului. Este vorba despre un câștig spiritual, și nu unul material.  

Voluntariatul în școli reprezintă un act nobil, un act altruist, care ar trebui desfășurat cât mai des 

posibil și cât mai timpuriu în educația elevilor.  
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Voluntariatul 

                                                                                             Istratie Elena Daniela 

                                                                                             Școala Gimnazială Frâncești,Jud.Vâlcea 

 

 

În ultima perioadă, voluntariatul a cunoscut o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă  

să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin 

acțiunile de voluntariat pe care le întreprindem putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe 

sociale, voluntariatul rămânînd  o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală.sau în alte instituții. 

Activitatea de voluntariat din România a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel 

local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2019.Așadar,este conoscut faptul  că voluntariatul este un 

element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale a tinerilor din societatea de astăzi. 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.  

Activitatea de voluntariat presupune de asemenea interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, 

colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Astfel,participând la această mișcare ai posibilitatea de a 

învăța 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru.Cu 

siguranță că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi 

la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un 

grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Voluntariatul  în România , este o problemă care își găsește răspunsul în însăși conceptul de voluntariat-

acțiune cu motivațieintrinsecă, fără așteptări de recompensă. În domeniul educației pot fi identificate anumite 

crize, limite, blocaje care ar putea interveni în procesul instructiv-educativ din școli și care în mod implicit ar  

putea avea rezonanță atât în viața socială cât și in viața pofesională a comunității. 

Din experiența profesională, aș putea afirma că a fi voluntar înseamnă a da dovadă de compasiune, de răbdare 

și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Așadar, a fi voluntar înseamnă 

să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități au  activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști 

oameni din domenii variate, să colaborezi și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor 

susținerea lor fără rezerve. În astfel de situații încercăm să ne  implicăm cu toții lucrând diferite perioade  în 

acest tip de activități .Pentru a-și soluționa problemele la care se raportează, voluntariatul este silit să-și 

realizeze scopurile fixate, să funcționeze pe mai multe planuri. Pentru a răspunde nevoilor și cerințelor 

educației și pentru a reuți să obțină succesul, voluntariatul trebuie să realizeze în permanență un schimb de 

roluri, astfel ca fiecare are datoria de a realiza în permanență atât rolul de voluntar, cât și rolul de beneficiar. 

În spiritul voluntariatului , educația începe încă din sânul familiei având posibilitatea ca apoi să fie 

complememtată de demersul educativ care se regăsește în cadrul instituțiilor de învățămînt din România. 

Trebuie subliniată importanța sau nevoia de implicare a familiei în traseul educațional pe care copiii sunt siliți 

să-l parcurgă. Un rol important în cadrul voluntariatului îl reprezintă implicarea și nevoia de implicare a 

familiei țn traseul educațional al copiilor  deoarece familia este cea care asigură baza pe care va interveni 

ulterior școala. 
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Studiile de specialitate au demonstrat sunt cele care au demonstrat în timp că reușita școlară a copilului este 

strâns legată de concepția pe care o au părinții asupra educației ,școala fiind cea careia îi revine sarcina de a 

lansa invitația părinților la cooperare, la implicare în educație , oferind  șanse egale tuturor beneficiarilor, o 

bună informare , o strategie de consiliere a părinților inactiv  inițial , un program de sprijin alături de diverse 

organizații sau fundații. 

Pornind de la ideea că primele experiente eduative ale copilului au loc în sânul familiei, iar dacă acest lucru nu 

se întâmplă, școala și comunitatea au rolul de a interveni ca voluntari, de a incerca formarea spiritului de 

receptivitate, de capacitate de inițiativă, angajarea responsabilă în identificarea  diferitelor probleme ale 

societății, comunității si trasarea traiectoriei în vederea stabilirii soluțiilor necesare. 

 

Unul dintre cele mai cunoscute avantaje ale voluntariatului este impactul pe care acesta  îl produce asupra 

comunității, astfel că voluntarii neplătiți reprezintă modalitatea prin care se poate ține  unită o comunitate 

întreagă .Pe lângă acest lucru , mulți oameni  nu realizează că munca neplătită este ca o sabie cu două tăișuri, 

dar în sensul bun al cuvântului, o situație de tip win-win, în același timp câștigă atât  cauza cât  şi oamenii care 

contribuie la realizarea ei. De asemenea, unul dintre cele mai bune moduri de a-ți face noi prieteni este 

voluntariatul deoarece ai ocazia de a intra  în contact cu personae  noi, care au inițiativă, valori  și spirit civic, 

dar și  interese comune cu ale tale deoarece vă uniți forțele pentru a face bine celor din jur. Munca în echipă 

este cu siguranţă cea care apropie oamenii, ii unește, ajutându-i să lupte pentru aceeasi cauză.Ca voluntari 

pentru obținerea succesului școlar , factorii sociali de bază, instituțiile de cultură, administrția locală, agenții 

aconomici , au rolul de a susține eforturile școlii de dezvoltare prin acțiuni de amenajare sau dotare cu 

materialele necesare , ecipamente tehnice moderne , extinderea spațiilor școlare , finanțarea de programe after-

school, înființarea centrelor de relaxare.Inclusiv situaţia ipotetică  și puțin probabilă în care nu reuşeşti să îţi 

faci nici un prieten îţi aduce beneficii, și este un „test” util pentru carieră!  

De asemenea pot fi aplicate programe de finanțare prin atragerea de fonduri europene , sponsorizări, prin care 

să se poată face promovarea educației incluzive, ajungând astfel la soluționarea unor probleme  identificate la 

nivelul grupurilor vulnerabile, grupuri dezavantajate din punc de vedere material și social și copii cu nevoi 

speciale de educație , integrarea lor în învățmântul de masă fiind necesară. Pentru a  asigura condiții optime de 

formare a abilității elevilor  și care săa aibă capacitatea de a răspunde intereselor de dezvoltare ale acestora 

este necesara implicarea tuturor reprezentaților comunității .În cadrul unor activități la care participă 

specialiștii poate fi învățată exersarea rolurilor profesionale . Specialiștii provin din diferite domenii de 

activitate, cadre din domeniul medical , militar , ingineri , manageri de companii. Este dovedit faptul că 

activitățile extrașcolare și ăarteneriatele educaționale răspund cu succes tuturor nevoilor elevilor sau tinerilor 

care , la rândul lor își pot asuma rolul de voluntar în diferite acțiuni pe care au posibilitatea să învețe să le 

gestioneze . 

Un alt beneficiu al voluntariatului îl reprezintă încrederea în sine, aceasta fiind cea care  creşte atunci când 

faci munca non-profit! Binele pe care îl faci pentru ceilalți,pentru comunitate îți  oferă în mod necondiționat 

un sentiment de împlinire, de mulțumire  și de satisfacție interioară, iar munca în echipă sau intr-un  cadru 

organizat îți creează un sentiment de apartenență, de mândrie și de identitate! Toate aceste lucruri , în zilele 

noastre au rolul de a  te ajuta  să ai o abordare pozitivă asupra vieții ,o stare generală de bine, o gândire 

pozitivă, astfel încât te vei putea concentra mai bine pe viitoarele tale obiective. De asemenea, putem discuta 

și despre rolul voluntariatului, acela de a  combate cu succes depresia și anxietatea, reducând totodată și riscul 

de apariție al acestora. Un factor cheie care declanșează depresia este izolarea socială. Munca voluntară  

are rolul de a-i menține în contact direct cu ceilalți pe toți participanții   și de a  ajuta  la formarea  unui 

sistem  solid de susținere, care te protejează de stres sau depresie atunci când treci prin situații dificile.Nu în 

ultimul rând, voluntariatul te ajută să te menţii in  formă, fiind benefic pentru sănătatea fiecărei persoane  la 

orice vârsta. În ultima perioadă, studiile de specialitate atestă că cei care practică activităţi de acest fel au o 
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rată a mortalităţii  mai mică decât cei care nu o fac.În situația în care există persoane care se  gândesc la o 

nouă carieră, voluntariatul îi poate ajuta să-și mărească experienţa în aria sa  de interes şi să cunoască oameni 

noi din domeniul în care își desfașoara sau nu  activitatea , de asemenea, ajută la  dobândirea de noi abilităţi 

utile la serviciu, precum munca în echipă, comunicarea cu semenii, capacitatea de rezolvare a problemelor şi a  

provocărilor nou apărute, planificarea proiectelor, task management şi organizarea în general , în vederea  

obținerii a ceea ce ți-ai propus.  Per total, acele persoane se vor   simţi mult mai comfortabil folosindu-și 

aceste capacităţi la locul de muncă odată ce și le-au exersat, mai întâi într-o poziţie de voluntariat. 
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ROLUL VOLUNTARIATULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII 

PREȘCOLARILOR 

Prof. FURTOS FLORICA 

 Grădinița cu Program Prelungit, Nr.54, Oradea 

 

 A fi voluntar înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale.        

În ultimii ani și în țara noastră s-a dezvoltat foarte mult activitatea de voluntariat. Încă de la grădiniță 

se implementează noțiunea de voluntariat prin activitățile și proiectele educaționale extracurriculare derulate 

la grupă. Spre exemplu la grupa mea derulez cu preșcolarii două proiecte bazate excusiv pe voluntariat: unul 

în care copiii împreună cu părinții fac jucării sau mărțișoare din materiale reciclabile pe care le-am donat unor 

centre de copii sau bătrănipe care nu îi vizitează familia; am pregătit cadouri de Crăciun în care copiii au 

renunțat la cîteva jucării, hăinuțe sau rechizite școlare, le-am ambalat în cutii de pantofi și le-am donat unor 

familii nevoiașe din comunitate; celălalt proiect  se desfățoară la nivel județean și se bazează pe colectarea 

selectivă a deșeurilor și mă refer aici la baterii, hîrtie și dopuri de la peturile de plastic pe care le ducem la un 

centru de colectare a deșeurilor, iar cu banii primiți urmează să achiziționăm un cărucior pentru un copil cu 

dizabilități locomotorii care proovine dintr-o familie cu posibilități materiale scăzute, dar care încearcă din 

răsputeri să își depășească condiția socială.        

 Mărturisesc că, derulând astfel de proiecte și implicînd copiii preșcolari în acțiuni de voluntariat de 

acest fel, am observat că, pe lângă faptul că le formezi copiilor gustul pentru activități, le dezvolți și 

sentimentul de mulțumire și împlinire sufletească că de pe urma muncii lor alții pot avea beneficii. Vizitele la 

centrele de copii sau bătrâni și donarea unor lucruri din ceea ce au ei sau din ceea ce au muncit ei, sunt ocazii 

potrivite pentru a-i obișnui de mici cu rolul de voluntari. În acest fel creștem viitori adolescenți și adulți 

responsabili.  

 O parte din aceste proiecte s-au desfășurat în perioada Școla Altfel. De fapt, voluntariatul in sine este 

o Școală Altfel- o școală a vieții care-i pregătește pe copii pentru  dezvoltarea abilităților ce vor fi puse mai 

tarziu  în practică. Integrarea acțiunilor de voluntariat reprezintă o componentă importantă în educația elevilor, 

în scopul producerii unei democrații consolidate. O școală care se implică în demersurile comunității locale 

este una care rămâne  conectată la viața comunitară a întregii societății, nu doar la cea a comunității din care 

face parte. 

    Voluntariatul, privit din aceasta perspectiva, poate fi considerat un fel de “educatie non-formala”. 

Prezintă-i copilului  toate beneficiile pe care le poate obține de pe urma activitaților de voluntariat. De 

asemenea, gandește-te la faptul ca ești un model pentru el. Cu cât observă și este învățat de mic că este 

important să îi ajuți pe alții, să te implici in activități de pe urma cărora sa nu te aștepți neaparat să obții 

beneficii materiale, cu atât va tinde mai mult sa introducă voluntariatul în viața lui de adolescent.  
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În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activități care să le 

facă bine din punct de vedere sufletește și de pe urma cărora să beneficieze și alții. Vizitele la centre de copii 

sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate și evenimente organizate la care se pot face donații pot fi ocaziile 

potrivite pentru a-i implica pe adolescenți și a-i obișnui să se acomodeze în rolul de voluntari. 

  Și nu uita! Cu cât incepe mai repede să facă astfel de activități de voluntariat, cu atât își va creiona un 

traseu mai clar in viață. Astfel de lucruri îl formează ca om și îl pregătesc pentru viața de adult. Sistemul 

educațional trebuie să încurajeze activ motivația intrinsecă a elevilor pe care-i școlește pentru a le dezvolta 

acestora simțul responsabilității civice, care să-i îndemne să devină voluntari activi în propriile comunități. În 

acest sens, accentul pus pe activități curriculare și extra-curriculare va trebui să-i motiveze pe toți elevii – 

începând cu preșcolarii continuând cu clasele primare și cu cele gimnaziale și liceale – să devină viitori 

cetățeni profund angajați civic și social. 
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DEZVOLTAREA PERSONALĂ  A ELEVILOR  PRIN VOLUNTARIAT 

PROF.ÎNV. PRIMAR  FUGACIU  VICTORIA TASI 

LPS  PETRACHE TRIȘCU, CRAIOVA 

 

  Voluntariatul înseamnă interacțiune, mișcare, dinamism și ajută  elevii să devină mai responsabili,  

prin implicarea lor  în viața comunității. 

Fie că învață să protejeze natura, fie că au grijă de bătrâni sau de copii cu diferite dizabilități, 

voluntariatul le crește oportunitățile de petrecere a timpului liber, de a-și ajuta semenii, de a socializa și le 

stimulează creativitatea. 

 Ce avantaje are un elev ca voluntar?  

• Va beneficia de numeroase cursuri de dezvoltare personală și profesională gratuite. În mod normal, 

educația non-formală este plătită, dar majoritatea organizațiilor care desfășoară activități cu voluntarii 

le asigură acestora sesiuni de pregătire pentru domeniul în care activează; 

• Dacă se implică în activități de voluntariat are șansa să cunoască tineri din țară sau din diferite părți 

ale lumii care au aceleași interese ca și el, cu care poate împărți și experiențe și schimba idei. În acest 

mod își dezvoltă abilitățile de relaționare socială și cele de comunicare; 

• Va dobândi experiența pentru jobul la care visează. Daca este la gimnaziu sau liceu și nu știe încă ce i 

se potrivește, poate face voluntariat în domeniul pe care și-l dorește, acțiune care îl va ajuta să aleagă 

ceea ce i se potrivește cu adevărat, să își stabilească obiective realiste; 

• Învață să aprecieze cu adevărat ceea ce contează și să se bucure de micile bucurii ale copilăriei; 

• Dă valoare CV-ului. De foarte multe ori, facultățile din țară sau din străinătate solicită activități de 

voluntariat, acestea fiind, uneori, o condiție de admitere și socotite de angajatori ca experiență 

profesională. 

.Mediul în care se desfășoară acțiunile de voluntariat este pe jumătate formal, pe jumătate informal: 

este informal, deoarece greșelile nu vor fi taxate ca în orice alt mediu, dar responsabilitățile sunt la fel de mari 

și importante ca în mediul oficial. 

 A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile de 

seamă ale educatorilor, pe care le vom forma participând direct la activitățile de voluntariat. 

 Ar trebui să desfășurăm mai des activități de voluntariat pentru că ele constituie o experiență bogată 

de învățare, facilitează dezvoltarea de capacitați și competențe sociale și contribuie la dezvoltarea la elevi a 

sentimentului de solidaritate. Acestea sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunitate și societate 

în întregul ei și reprezintă un mod de a aborda nevoile și provocările umane. În calitate de cadru didactic, este 

recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activități care să le facă bine din punct de vedere sufletește si 

de pe urma cărora să beneficieze și alții. Vizitele la centre de copii sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate 

și evenimente organizate la care se pot face donații pot fi ocaziile potrivite pentru a-i implica pe elevi și a-i 

obișnui să se acomodeze în rolul de voluntari. Prezintă-i toate beneficiile pe care le poate obține de pe urma 

activităților de voluntariat. De asemenea, gândește-te la faptul ca ești un model pentru el. Cu cât observă și 

este învățat de mic că este important să îi ajuți pe alții, să te implici în activități de pe urma cărora să nu te 

aștepți neapărat să obții beneficii materiale, cu atât va tinde mai mult să introducă voluntariatul în viața lui de 

adolescent. 

            Activitățile de voluntariat au pentru cei implicați valoare socială, educativă și economică. 

 Orice acțiune implică o formă de învățare socială, chiar dacă de multe ori aceasta nu este 

conștientizată. Implicarea în activități de voluntariat dezvoltă o serie de abilități și competențe sociale, cum ar 

fi de exemplu solidaritatea, toleranța, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială. Voluntariatul te 

transformă într-o persoană conștientă 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. 

http://www.evoluntar.ro/de-ce-romania.php
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Voluntariatul oferă posibilitatea interacțiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu interacționăm în mod 

curent în activitățile noastre obișnuite, contribuind la creșterea solidarității și toleranței 

 O a doua dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. Voluntariatul are 

extraordinare valențe educative, fiind o formă de învățare prin acțiune practică, care poate genera dobândirea 

de cunoștințe și abilități. Indiferent că vorbim despre o învățare inductivă, care pornește de la situații generale 

– sau de la cunoștințe teoretice – care sunt apoi translatate în activități practice specifice, fie că vorbim despre 

o învățare deductivă, care pornește de la exemple particulare pe care apoi le translatează în norme generale 

sau în concepte teoretice, voluntariatul este o metodă potrivită de a învăța. Nefiind un proces rigid şi 

formalizat, voluntariatul are farmecul flexibilității și al alegerii libere a voluntarului cu privire la majoritatea 

caracteristicilor activității sale, ceea ce îl face atractiv, învățarea fiind un efect al implicării, şi nu un scop în 

sine al acesteia. De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă în 

modul cel mai concret cu putință cu viitoarea lor meserie. 

 A treia dimensiune a valorii voluntariatului este  valoarea sa economică cu impact pozitiv asupra 

societății. 

 Poate cel mai important beneficiu din realizarea de acțiuni de voluntariat este faptul ca încrederea in 

sine ii va creste si se va simți util societarii, oamenilor din jur 

 Cu cât începe mai repede să facă astfel de activități de voluntariat, cu atât își va creiona un traseu mai 

clar în viață. Astfel de lucruri îl formează ca om și îl pregătesc pentru viața de adult. 

 

 

BIBLIOGRAFIE  
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VOLUNTARIATUL ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR 

BIREȘ ROZALIA 

Școala primară nr.2 Făgetu, jud. Sălaj 

 

        Voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de categorii diverse de oameni și din 

diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta într-un anumit domeniu, de a cunoaște oameni sau 

chiar de a se distra, în sensul bun al cuvântului. În România, voluntariatul beneficiază de o minimă atenție și 

de o slabă informare. 

        În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din 

ce în ce mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din școala noastră, urmărindu-le 

evoluția și celor care și-au luat deja „zborulˮ. Activitățile realizate de noi la nivelul școlii i-a ajutat să vadă 

viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare 

poate începe cu ei. Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta 

sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a 

abandona școala. Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să 

cunoască viaţa grea a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. 

Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului 

personal în comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

        Activitățile de voluntariat pe care le-am realizat în cadrul școlii noastre i-au vizat pe elevii cu cerințe 

educative speciale, pe cei aflați în pragul abandonului școlar și pe copiii proveniți din familii defavorizate, în 

scopul ameliorării diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni sau foarte buni la învățătură. Cu 

sprijinul unor edituri, cercurile de lectură i-au avut ca protagoniști pe acești copii. Concret, m-am gândit că nu 

numai copilul cu cerințe educative speciale are nevoie de ajutor, mai mult de atât, chiar el poate fi de ajutor la 

rândul său. 

       Activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt extrem de interesante la nivelul dezvoltării psihice a 

elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru comunitatea sa, fapt pe 

care îl vede prin realizările sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum simpozioane, serbări, 

concursuri de creaţie literară, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de interculturalitate, 

toleranţă, respect reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. Activităţile literare au şi rolul de coeziune a 

grupului, de a îmbunătăţi relaţiile de comunicare şi interrelaţionare între elevi, respectiv, elevi şi adulţi. 

Acestea se realizează şi în vederea apropierii procesului instructiv-educativ de ,,școala de după școalăˮ, 

înzestrării elevilor cu acele capacități și atitudini care să mărească raportarea creativă la mediul școlar și la 

cerințele sociale. 

      Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, elevii 

învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care 

trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin 

memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din 

ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În calitate 

de profesor, am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei din 

jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare mulțumire 

schimbarea radicală care s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al propriei 
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vieți; cei din jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă 

prieteni și să aibă rezultate mult mai bune la învățătură. 

       Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să ne 

învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă 

vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim 

din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii învață să 

trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să 

cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru formal 

la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se 

simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii 

defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 
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                                                 VOLUNTARIATUL -  UN PAS ÎN   FORMAREA PERSONALĂ 

                                                                                  Prof. Druța  Valeria   , G.P.P.Nr.52 Oradea  

                                                        Prof. Nan Maria ,G.P.P. NR. 52 Oradea 

                   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. 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), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi 

la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un 

grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflu  care este etimologia 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”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de  răbdare și 

înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi 

voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să închei 

relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am implicat 

de ceva vreme în acest tip de activitate ca membri  voluntari  la un centru de educație incluzivă, în urma 

realizării unui parteneriat între grădinița  unde activez  și această organizație, în ideea de a participa împreună 

ca voluntari.  

  



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

702 
 

                                                      VOLUNTARIATUL  Î N SCOP EDUCAȚIONAL  

  Prof. Micu Camelia  

G.P.P.NR.52 Oradea  

 

Pentru a soluţiona problemele la care se raportează şi   a-şi realiza scopurile fixate, 

voluntariatul trebuie să funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de către toţi factorii 

implicaţi în educaţie, şi anume familie-şcoală-comunitate. “într-o comunitate, mediul educaţional nu se 

rezumă la mediul şcolar (...) mediul educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să se coalizeze 

în procesul de educaţie continuă a cetăţenilor”1. Aşadar, cine sunt voluntarii şi cine sunt beneficiarii? Pentru a 

răspunde nevoilor şi cerinţelor educaţiei şi pentru a obţine succesul, acest demers de voluntariat trebuie să 

realizeze permanent schimbul de roluri astfel ca fiecare să îşi asume atȃt rolul de voluntar, cȃt şi pe cel de 

beneficiar. Familia şi comunitatea îşi vor asuma responsabilităţi de susţinere (ca voluntari) a educaţiei din 

şcoală şi sprijin în soluţionarea şi depăşirea limitelor procesului instuctiv-educativ desfăşurat aici (şcoala= 

beneficiar), şi, invers, şcoala(ca voluntar) trebuie să răspundă şi să susţină nevoile societăţii (=beneficiar) de 

dezvoltare  durabilă.În urma unor asemenea interacţiuni şi forme de voluntariat exersate pe rȃnd de actanţii 

principali din educaţie, rezultatele nu pot fi altele decȃt de un real cȃştig pentru toate părţile implicate. 

Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai 

simpliste) şi este complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de 

învăţămȃnt (implicit prin educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al 

societăţii, de către adultul responsabil, capabil de acţiune şi schimbare. 

În primul rȃnd subliniem, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul 

educaţional al copiilor, întrucȃt plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolară a copilului, se asigură 

baza pe care va interveni ulterior şcoala. 

S-a demonstrat prin riguroase studii că reuşita şcolară a copilului este strȃns legată de concepţia asupra 

educaţiei a părinţilor, aşa cum şi insuccesul copilului, care creşte într-o familie ai cărei membri nu au 

beneficiat de servicii educaţionale şi prin urmare nu acordă interes nici în cazul educaţiei copilului. 

Şi într-un caz şi în altul, şcoala se alfă în obligaţia de a lansa părinţilor invitaţia la cooperare, la implicare în 

educaţie, oferind şanse egale tuturor: o bună informare, o strategie de consiliere a părinţilor inactivi iniţial, un 

program de sprijin alături de fundaţii sau organizaţii non-profit, şedinţe, întȃlniri, ateliere de lucru în comun 

etc., toate acestea pot aduce alături, ca parteneri şi voluntari  părinţii. Amintim aici formula celor şapte 

modalităţi de implicare a părinţilor în spaţiul educaţional, elaborată de Joiyse Epstein, între care se regăseşte 

voluntariatul, ca manieră de implicare  productivă a familiei în activităţile şcolii. 

Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experienţe 

educative – iar dacă nu este aşa, şcoala şi comunitatea trebuie să intervină ca voluntari în acţiuni de  educaţie a 

părinţilor şi consiliere – , şcoala are, apoi, rolul de a forma la elevi spiritul de  receptivitate, capacitatea de 

iniţiativă, angajarea responsabilă în indentificarea problemelor  comunităţii şi proiectarea de direcţii de 

acţiune pentru soluţionarea acestora. Iar cadrele didactice, ca “facilitatori”/ “moderatori”, “ trebuie să 

manifeste foarte multă receptivitate, îngăduinţă şi să ofere  mereu un răspuns la solicitările elevilor şi ale 

comunităţii”  Aşadar, profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii  în 

comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/  parteneri, 

demararea de proiecte educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea 

locală, implicarea ONG-urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele   practici de sprijin, de 

voluntariat, elevii/tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă activă socială. 

Ca voluntari pentru obţinerea succesului şcolar, factorii sociali de bază – administraţia 

locală, instituţiile de cultură, ONG-urile, agenţii economici – pot susţine eforturile şcolii de 

dezvoltare prin acţiuni de amenajare/dotări cu materiale, echipamente tehnice moderne, extinderi ale spaţiilor 

şcolare, finanţarea de programe after-school, înfiinţarea unor centre de recreere, cluburi de  dezvoltare a 

abilităţilor şi talentelor copiilor. De asemenea pot fi aplicate programe de finanţare prin atragere de fonduri, 

sponsorizări, prin care să fie promovată educaţia incluzivă, soluţionȃnd o parte  din problemele identificate la 

nivelul grupurilor vulnerabile: grupuri dezavantajate din punct de  vedere material şi social, copii cu nevoi 

speciale de educaţie, a căror integrare în învăţămȃntul de  masă este necesară, şi de multe ori condiţionată de 

prezenţa şi sprijinul permanent al unei persoane  specializate în acest domeniu, care să lucreze alături de 

profesorul de la clasă. 
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VOLUNTARIATUL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

Prof. Pantazi Gabriela Andreia 

Grădinița Peștișorul de aur, sector 3, București 

 

 Voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experiență, se poate exprima, poate fi alături 

de comunitate și de problemele ei. 

Conform Declarației Universale cu privire la voluntariat, acesta este „o componentă fundamentală a 

societății civile. El însuflețește cele mai nobile aspirații ale omenirii – pacea, libertatea, oportunitatea, 

siguranța și justiția pentru toate persoanele”. 

 Este cunoscut faptul că educatoarea este unul dintre primele modele ale preșcolarilor. Acesta are 

datoria de a forma copiilor gustul pentru activități care să le facă bine din punct de vedere sufletesc și de pe 

urma cărora să beneficieze și alții. Copilul trebuie să învețe să îi ajute pe alții, să se implice în activități fără să 

aștepte să obțină beneficii materiale. 

 Cu siguranță, copiii din grădiniță trebuie să accepte si să respecte regulile de conviețuire în grup, să 

trăiască în relațiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranță, armonie, să înțeleagă 

binele, adevărul și frumosul din faptele proprii și ale celor din jur.  

 Curriculum-ul pentru educație timpurie (2019) conține obiective care pot fi transpuse în activitățile 

specifice, astfel încât ghidează copiii spre înțelegerea naturii, atât activitățile pe domenii experiențiale 

(Educarea limbajului, Cunoașterea mediului, Activitate matematică, Educație pentru societate, Activitate 

practic- gospodărească, Educație muzicală, Activitate artistico- plastică, Educație fizică), cât și activitățile 

extracurriculare (drumeții, activități practic- gospodărești- plantări de flori/ copaci, activități de ecologizare).  

Aș insista mai mult pe educația ecologică în grădiniță, ca formă a voluntariatului, deoarece este cea 

mai ușoară și accesibilă parte. Educatoarea implică copilul de la vârste fragede în acțiuni de îngrijire și 

protejare a mediului înconjurător. Pentru a putea realiza aceste activități sunt necesari câțiva pași: 

- identificarea problemelor de mediu în grădiniță, familie, comunitatea locală; 

- instrucțiuni pe înțelesul tuturor; 

- identificarea propriilor greșeli de comportament față de mediu; 

- găsirea unor soluții: respectul față de mediu, iubirea față de natură, preocuparea pentru mediul 

înconjurător, pentru îngrijirea acestuia; 

- participarea și implicarea directă a preșcolarilor, părinților și cadrelor didactice la aceste acțiuni. 

Voluntariatul are foarte multe beneficii, inclusiv de la vârste fragede, deoarece se insistă pe abilitatea 

de a comunica, astfel că dispar timiditatea și frica de vorbit în public; plus că aparții unui grup, grup care 

devine familie. 

 Odată ce sunt prezentate beneficiile pe care le poate obține un preșcolar de pe urma unui act de 

voluntariat, acestea vor ajuta la creionarea unui traseu mai clar în viață și la formarea preșcolarului ca om, 

inclusiv pregătirea pentru viața de adult. 

 Oamenii chiar au puterea de a schimba lumea, începând cu cei mai mici dintre ei. 

 

 Bibliografie: 

 Curriculum pentru educație timpurie, 2019; 

 Declarația universală cu privire la voluntariat, adoptată de Comitetul Director Internațional al IAVE, 

în Conferința Mondială, ianuarie 2001 
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SIMPOZION INTERNAŢIONAL ,,EDUCAŢIA PENTRU VOLUNTARIAT” 

EDUCAŢIA PENTRU A FI UN BUN CETĂŢEAN  

    Prof. înv. primar Marinela Natalia Mrejeru 

    Şcoala Gimnazială Nr. 3 ,,Ciprian Porumbescu” Constanța 

 

După 1990, sistemul educaţional românesc a început să se adapteze la condiţiile noi, moderne, socio-

economice naţionale şi europene şi să–şi deschidă porţile pentru o colaborare performantă cu Occidentul. Una 

dintre disciplinele şcolare apărute, pe lângă religie, care a fost doar reluată după aproape 60 de ani, a fost 

Educaţia civică, ulterior Cultura civică, având ca scop formarea elevului ca cetăţean conştient de drepturile şi 

îndatoririle sale faţă de ţară, la început ca un copil, apoi ca adolescent şi tânăr, într-o corelare şi conectare 

permanetă la valorile Europei Unite.  

,,Educaţia civică în învăţământ reprezintă o prioritate, în încercarea de modelare a personalităţii 

elevului în spiritul valorilor şi principiilor democratice care guvernează demersul societăţii. Această disciplină 

predată în şcoli deţine o contribuţie majoră în procesul de înţelegere şi însuşire a practicilor care 

fundamentează comunitatea şi întregul sistem în care trăim”32. 

Din titlul Simpozionului internaţional, am preluat domeniul educaţie civică, şi în ceea ce urmează voi 

prezenta un proiect propus de manualul Educaţie civică, de la clasa a IV-a semestrul I, Editura CD PRESS 

2016, aprobat prin OMENCŞ nr.3615/07.04.2016. Cartea se adresează elevilor din ultima clasă din 

învăţământul primar cu doar trei unităţi de învăţare: Din nou la şcoală (Unitatea 1), Locuri în care mă simt 

acasă ((Unitatea 2) şi Albumul cu drepturi şi responsabilităţi (Unitatea 3), la care autoarele- Daniela Barbu, 

Cristiana Ana-Maria Boca şi Marcela Claudia Călineci- au prevăzut un capitol de proiecte, pe temele propuse 

de programă, iar în încheiere un atelier de lectură - info, fiecare unitate finalizându-se cu o evaluare.  

De asemenea le este util cadrelor didactice şi CD-ul ataşat coperţii a III-a, mai ales acum în condiţiile 

şcolii on-line, uşor de lucrat cu acest mijloc modern, ce cuprinde manualul conceput riguros, frumos şi 

atractiv, ilustrat de Simona Iacobini, Gabriel Iacobini şi Cristina Topuzaru. Desigur că, în ceea ce priveşte 

familiarizarea cu drepturile copilului, manualul a prevăzut concepte adaptate vârstei şi puterii de înţelegere, în 

complementaritate cu istoria, disciplină din trunchiul comun al programei şcolare. 

Unitatea 3 - Albumul cu drepturi şi responsabilităţi ne preocupă în mod expres pentru subiectele pe 

care le propune, fundamentate pe verbele: explorezi, cunoşti, îţi asumi, respecţi, descoperi, reacţionezi. Elevii 

învaţă că au drepturi stabilite în Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Organizaţia 

Naţiunilor Unite (înfiinţată în anul 1945), în data de 20 noiembrie 1989. România a adoptat convenţia în anul 

1990. Important este şi faptul că prin exerciţiu şi joc, vor fi puşi în situaţii unde vor recunoaşte când drepturile 

le sunt respectate, dar şi când le sunt încălcate. Tot acum îşi vor însuşi date calendaristice importante pentru 

formarea ca cetăţeni: 10 Decembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, 18 Decembrie Ziua 

Minorităţilor Naţionale din România. În plan local, această zi este sărbătorită la nivelul administraţiei 

judeţului - prefectura, la care elevi ai Şcolii Gimnaziale nr.3 ,,Ciprian Porumbescu “ (români, aromâni, turci, 

tătari, greci, armeni, ruşi-lipoveni, romi etc.) iau parte, şcoala fiind un model de multiculturalism.   

Un drept important adus în discuţie este cel care se referă la sănătate, care aduce după sine şi anumite 

responsabilităţi, mai ales acum când există o anumită situație pandemică, iar şcoala îşi desfăşoară cursurile 

după trei repere. Cadrelor didactice le revine sarcina să adapteze la predarea on-line şi această disciplină, cu 

reglare de timp, strategii şi metode adaptate contextului pandemic.  

 
32 Internet: https://www.edusoft.ro/educatia-civica-esentiala-pentru-elevi-si-societate/ 
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Important este şi faptul că printr-o casetă Calendarul cetăţeanului responsabil, de pe manşeta 

paginilor, elevii sunt informaţi şi implicit învăţaţi cu date importante despre cultura românească şi europeană, 

ca de exemplu: 5 octombrie Ziua Mondială a Educaţie, 15 ianuarie Ziua Culturii Române, iar pe 30 ianuarie 

Ziua Internaţională a Nonviolenţei în şcoli etc.  

Deoarece manualul prezintă şi proiecte, cum aminteam mai sus, care pot fi realizate de către elevi, cu 

teme inspirate din lecţiile propuse, mi s-a părut atractiv pentru şcoala noastră şi referenţial să avem în vedere 

desfăşurarea proiectului Aducem culoare în comunitatea noastră. Evenimentul este sugerat chiar de lecţia 

Festivalul tradiţiilor locale ce are ca scop promovarea tradiţiilor locale sau chiar propunerea altora. Practic 

autoarele manualului propun răspunsul la câteva întrebări, şi astfel se realizează schema proiectului: De ce? 

Cine? Când? şi Cât timp va dura? Unde? Cum? 

Se poate dezvolta acest proiect didactic, propus de manual, plecând de la argumente legate de 

existenţa multiculturalismului în spaţiul tomitan, din vremuri antice (negustorii greci, poetul latin Ovidius 

Publius Naso) medievale (slavi, turci şi tătari) sau mai noi (armeni) etc. În funcţie de amploarea la care este 

gândită desfăşurarea evenimentului, se propune de către managerul clasei/ managerii şcolii:  

 

Formarea echipei:  

• elevi, cadre didactice, în colaborare cu părinţii, membri ai comunităţii locale, Consiliul local;  

• se va lua legătura cu: 

o specialişti de la Muzeul de Artă Populară Constanţa, de la Centrul Cultural Judeţean 

Constanţa “Teodor T.Burada”; Biblioteca Judeţeană ,,IN.Roman”; 

o formaţii de dans sau solişti de muzică populară locali; 

o organizaţii neguvernamentale sau alte persoane interesate.  

 

Conceperea proiectului: 

• scrierea lui de către un grup de 3-4 elevi şi cadre didactice; 

• aprobarea de către managerul şcolii; 

• precizarea perioadei de desfăşurare: pe parcursul unei luni, indiferent, desigur totul se va organiza 

fie on-line, fie traditional, potrivit contextului.    

 

Se va căuta spaţiul desfăşurării proiectului: pe stradă (parada costumelor), în parc (simpozion, spectacol, 

dezbatere), în instituţii publice (muzee, teatre, cinematografe - spectacole de dans - teatru de măşti; filme 

documentare), alte spaţii frecventate de copii şi de adulţi.  

 

Evenimentul din proiect presupune mai multe etape şi activităţi: 

• informarea în comunitate (media vizuală şi scrisă; afişe, postere); 

• identificarea unor tradiţii şi obiceiuri locale ce trebuie promovate sau redescoperite. 

 

Organizarea desfăşurării proiectului presupune: 

• prezentarea proiectului: scop, activităţi, persoane implicate, resursele necesare şi coordonatorii;   

• obţinerea acordului consililui local pentru derulare; 

Implementarea proiectului se face prin: dezbatere (tradiţii şi obiceiuri, religie), lectură (legendă, colinde, 

basme, obiceiuri), spectacol, film doc. etc. 

 

Prin organizarea şi desfăşurarea acestui proiect, se va urmări: 

 

o dezvoltarea unor atitudini comportamentale ale unui cetăţean responsabil, capabil de 

toleranţă;  
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o conştientizarea existenţei alterităţii: multietnicismul şi multiculturalismul, dar şi a persoanelor 

cu dizabilităţi; 

o obţinerea unor comportamente civice individuale, în grup şi în comunitate; 

o conştientizarea apartenenţei la o comunitate ale cărei valori se asumă pentru întreaga viaţă,  

o însuşirea şi dezvoltarea unor competenţe artistice creative; 

o căpătarea încrederii de sine, prin luarea unor initiative în cadrul proiectului. 

 

Feedbackul evenimentului se va realiza printr-o Evaluare:  

• pagină a Jurnalului civic, un poster cu imagini, fotografii, desene de la activităţi; avizer, 

chestionar etc. 

 

În concluzie, tema propusă la acest simpozion se înscrie în dezideratele formării personalităţii elevilor de-

a lungul şcolarităţii primare în mici cetăţeni europeni, ce respectă şi împărtăşesc în orice conjunctură valori 

morale precum respectul, politeţea, corectitudinea, decenţa, comune tuturor: membri de familie, grup, 

comunitate, altfel spus, conştienţi de drepturi şi de îndatoriri- dreptate, egalitate, toleranţă, totul în context 

local, naţional, european. 

Manualul cercetat constituie o sursă inepuizabilă de informaţii atât pentru elev cât şi pentru cei interesaţi 

de această disciplină, importantă pentru formarea pentru viaţă a oricărui individ. 

 

 

Bibliografie: 

• Educaţie civică, Daniela Barbu, Cristiana Ana-Maria Boca şi Marcela Claudia Călineci Manual 

pentru clasa a IV-a, Semestrul I, Editura CD PRESS 2016. 

• CD 

• Internet: Revista Edu Soft, Educaţia pe tot parcursul vieţii 4, august 2017, Băgdan Pătruţ: 

• https://www.edusoft.ro/educatia-civica-esentiala-pentru-elevi-si-societate/ 
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VOLUNTARIATUL ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

Prof. înv. primar Cârjan Laura Gabriela 

                                                                                                      Școala Gimnazială Nr. 99 București 

Privită din perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea factorilor 

principali ai educaţiei: familia, şcoala, societatea. . 

 Aşadar, cine sunt voluntarii şi cine sunt beneficiarii? Pentru a răspunde nevoilor şi cerinţelor 

educaţiei şi pentru a obţine succesul, acest demers de voluntariat trebuie să realizeze permanent schimbul de 

roluri astfel ca fiecare să îşi asume atȃt rolul de voluntar, cȃt şi pe cel de beneficiar. Familia şi comunitatea 

îşi vor asuma responsabilităţi de susţinere (ca voluntari) a educaţiei din şcoală şi sprijin în soluţionarea şi 

depăşirea limitelor procesului instuctiv-educativ desfăşurat aici (şcoala= beneficiar), şi, invers, şcoala (ca 

voluntar) trebuie să răspundă şi să susţină nevoile societăţii (=beneficiar) de dezvoltare durabilă. În urma 

unor asemenea interacţiuni şi forme de voluntariat rezultatele nu pot fi altele decȃt de un real cȃştig pentru 

toate părţile implicate. 

Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) 

şi este complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin 

educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul 

responsabil, capabil de acţiune şi schimbare. 

S-a demonstrat prin riguroase studii de cercetare că reuşita şcolară a copilului este strȃns legată de 

concepţia asupra educaţiei a părinţilor, aşa cum şi insuccesul copilului, care creşte într-o familie ai cărei 

membri nu au beneficiat de servicii educaţionale şi prin urmare nu acordă interes nici în cazul educaţiei 

copilului. Asfel, importanța nevoii de implicare a familiei în traseul educaţional al copiilor, asigură baza pe 

care va interveni ulterior şcoala.  

Școala se alfă în obligaţia de a lansa părinţilor invitaţia la cooperare, la implicare în educaţie, oferind 

şanse egale tuturor: o bună informare, o strategie de consiliere a părinţilor inactivi iniţial, un program de 

sprijin alături de fundaţii sau organizaţii non-profit, şedinţe, întȃlniri, ateliere de lucru în comun etc., toate 

acestea pot aduce alături, ca parteneri şi voluntari părinţii. 

Școala are rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, angajarea 

responsabilă în indentificarea problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru soluţionarea 

acestora. 

Profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor și ale şcolii în 

comunitate.Tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori și parteneri, 

demararea de proiecte educaţionale, înfiinţarea de asociaţii ale părinţilor, atragere de fonduri de la 

comunitatea locală, implicarea ONG-urilor. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele practici de sprijin, 

de voluntariat, elevii și tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă socială activă. 

Ca voluntari pentru obţinerea succesului şcolar, factorii sociali de bază – administraţia locală, 

instituţiile de cultură, ONG-urile, agenţii economici – pot susţine eforturile şcolii de dezvoltare prin acţiuni 

de amenajare și dotări cu materiale, echipamente tehnice moderne, extinderi ale spaţiilor şcolare, finanţarea 

de programe after-school, înfiinţarea unor centre de recreere, cluburi de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor 

copiilor. De asemenea pot fi aplicate programe de finanţare prin atragere de fonduri, sponsorizări, prin care 

să fie promovată educaţia incluzivă, soluţionȃnd o parte din problemele identificate la nivelul grupurilor 

vulnerabile: grupuri dezavantajate din punct de vedere material şi social, copii cu nevoi speciale de educaţie, 

a căror integrare în învăţămȃntul de masă este necesară, şi de multe ori condiţionată de prezenţa şi sprijinul 

permanent al unei persoane specializate în acest domeniu, care să lucreze alături de profesorul de la clasă. 

Pentru a asigura un mediu cu condiţii optime de formare a abilităţilor elevilor şi care să răspundă intereselor 

lor de dezvoltare, este necesară o implicare din partea reprezentanţilor comunităţii. De exemplu, învăţarea şi 
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exersarea rolurilor profesionale poate fi realizată în cadrul unor activităţi la care să participe şi să 

impărtăşească impresii specialişti din diverse domenii de activitate: cadre din domeniul medical, ingineri, 

manageri de companii. O astfel de experienţă va fi un punct de referinţă în orientarea profesională a elevilor, 

iar activităţile extraşcolare, şi parteneriatele educaţionale, răspund cu succes acestor nevoi. 

Elevii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze pe cont propriu, 

pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. Sunt acţiuni ce se pot iniţia chiar de la vȃrstele 

şcolarilor mici – problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi de voluntariat 

mai ample, elevii sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-un spaţiu de acţiune 

pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi respnsabili, să-l poată gestiona 

şi dezvolta. 

Activitățile de voluntariat în spaţiul educaţional pot fi multiple şi variate. Dacă aplicăm o abordare 

pe termen lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem observa că, deşi vorbim de voluntariat – acţiune care 

nu urmăreşte un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o şcoală care investeşte voluntari în societate, va beneficia 

în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care îi va garanta condiţii mai bune de desfăşurare a actului 

educativ, aşa cum, o societate care este partener voluntar în educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii 

responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de muncă în raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială.  

O comunitate care susţine dezvoltarea actului educativ din şcoală, va beneficia ulterior de generaţii de 

profesionişti, de actori sociali implicaţi, activi şi capabili de schimbare. Acţiunile de voluntariat ale instituţiilor 

şcolare vor contribui la rezolvarea problemelor actuale ale societăţii. 

În concluzie, putem formula principalele ţinte pe care voluntariatul în educație le propune: susţinerea 

egalităţii şanselor educaţionale ale tuturor copiilor, sprijin în educarea şi consilierea familiei, dezvoltarea 

instituţională a unităţilor furnizoare de educaţie, susţinerea educaţiei pe tot parcursul vieţii pentru o dezvoltare 

integrală a personalităţii individului, promovarea şi susţinerea educaţiei de tip incluziv etc. Astfel, se constată 

că rezultatele unor acţiuni voluntare nu sunt temporare sau imediate și abordate pe termen lung, vizează 

dezvoltarea durabilă atȃt în spaţiul educaţional, cȃt şi în cel social. 

 

 

Bibliografie: 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR DE VOLUNTARIAT PENTRU EDUCAŢIE 

PROF. ÎNV. PRIMAR, ALECU ANIŞOARA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DICHISENIJUDEŢUL CĂLĂRAŞI 

 

             Voluntariatul este o activitate ce poate dezvolta armonios personalitatea unui elev care învaţă să fie 

bun fără a aştepta vreo recompensă materială. Implicat în activităţi de voluntariat, elevului i se oferă de fapt 

şansa descoperirii propriilor abilităţi şi dobândirea altora, beneficiile calităţii de a fi voluntar fiind numeroase. 

voluntariat, dezvoltă, personalitatea, altruism.                        

 Din fericire, ideea de voluntariat prinde contur în ţara noastră. Există o tendinţă crescândă din partea tinerilor 

de a se implica în activităţi de voluntariat care îi provoacă să se implice activ în societate. Altruismul este şi 

trebuie să fie trăsătura principală a voluntarului, dorinţa de a sprijini pe cei din jur, de a se implica în 

problemele comunităţii fiind motivaţia unui tânăr de a deveni preocupat a ajuta fără recompense materiale.  

                    

Voluntariatul înseamnă, în primul rând, interacţiune cu oameni care au aceleaşi aşteptări şi care se raportează 

la aceeaşi grilă de apreciere, fapt care ajută copilul să se descopere, să se regăsească şi, astfel, să construiască 

împreună un sistem de valori cu ajutorul căruia să intervină pentru a schimba radical o situaţie. Prin această 

activitate copilului i se oferă şansa să-şi descopere propriile abilităţi, dar şi să dobândească altele.     

Este cunoscut faptul că unii copii sunt în mod natural sociabili, în timp ce alţii sunt caracterizaţi de timiditate 

şi le este greu să se integreze. Voluntariatul are un rol hotărâtor în dezvoltarea personalităţii copilului, întrucât 

contribuie la dobândirea abilităţilor de comunicare şi relaţionare socială. Obţinând aceste abilităţi, încrederea 

în sine creşte, imaginea de sine se conturează, iar respectul pentru ceea ce îl înconjoară se creionează. În acest 

sens, a voluntaria înseamnă a crea legături constructive şi durabile între oameni şi comunităţi, în aşa fel încât 

oferă copilului posibilitatea de a exersa şi de a dezvolta abilităţile sociale.                  

Având în vedere că în viaţa unui copil pot exista şi momente dificile (neînţelegeri în familie, divorţul 

părinţilor, etc.), activităţile de voluntariat pot fi un beneficiu, pentru că reduc riscul de depresie. Înconjurat în 

permanenţă de oameni, tânărul experimentează metode de socializare care îi permit să depăşească mai uşor 

eventualele impedimente de ordin moral Prin voluntariat copilul învaţă să fie responsabil de faptele sale, 

deoarece ştie că alţi oameni depind de munca lui şi, de aceea, se va strădui să-şi facă treaba cât mai bine. 

Responsabilitatea este o calitate pe care o dobândeşte prin felul în care decide să acţioneze şi să reacţioneze, 

indiferent de circumstanţele în care se găseşte.                                                                                                                

             Copilul deprinde abilitatea de a lucra în echipă, implicându-se activ şi căutând soluţii. Devine 

înţelegător faţă de problemele celorlalţi şi încercă să le rezolve. De altfel, în acest mod, dezvoltă şi calitatea de 

a fi empatic, pentru că va încerca să ia locul celui aflat în dificultate şi să găsească cea mai bună cale de a-l 

determina să depăşească momentul.                   

Voluntarul învaţă să adopte o atitudine tolerantă faţă de cei din jurul său, învaţă că acceptarea şi aprecierea 

diversităţii este soluţia pentru a comunica în mod constructiv în situaţii sociale diverse.   În perioada 

şcolarizării se oferă posibilitatea elevului să experimenteze voluntariatul. Se ştie că dascălii promovează acest 

tip de activitate, pentru că i-au înţeles beneficiile. Există o preocupare continuă la nivelul fiecărei şcoli de a 

implica educabilii în cât mai multe acţiuni de voluntariat, elaborând an de an un calendar de fapte bune al 

celor care doresc să-şi ofere ajutorul necondiţionat. Şi, nu de puţine ori am fost plăcut surprinşi să aflăm că 

singuri, elevii noştri, au iniţiat proiecte la nivelul clasei sau al şcolii, prin care solicitau ralierea altor colegi în 

scopul rezolvării unei probleme a comunităţii.                                                                                                                                

  Elevii implicaţi în activităţi de voluntariat pentru protecţia mediului conştientizează mai uşor 
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importanţa respectării şi ocrotirii naturii, fiind responsabilizaţi faţă de impactul pe care îl are comportamentul 

individului asupra mediului înconjurator. Expunându-le sursele de poluare, prezentându-le factorii de mediu şi 

rolul lor, şi implicându-i efectiv în colectarea deşeurilor aflate în spaţiul public, va creşte gradul de educaţie 

ecologică în rândul tinerei generaţii.                               

 Prin voluntariatul de promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, copilul va înţelege care-i sunt 

rădăcinile şi devine conştient şi mândru de identitatea sa culturală. Astfel, încrederea în forţele proprii creşte, 

iar societatea va câştiga un individ ce se va raporta la adevăratele valori care ne definesc.                                                                                                                                  

Solidaritatea ar trebui să fie o constantă a vieţii omului. Astfel, iniţiativele voluntare de sprijinire a 

persoanelor a căror condiţie socială este defavorabilă, trezesc în copil dorinţa de a fi solidar, de a face bine şi 

de a-şi oferi ajutorul, manifestând înţelegere faţă de cei aflaţi în neputinţă.                              

Elevul se va simţi împlinit dacă activităţile la care participă din proprie iniţiativă răspund nevoilor individuale 

sau ale comunităţii din care face parte. Răbdarea, îngăduinţa, cordialitatea sunt calităţi pe care le câştigă dacă 

este încurajat să-şi folosească inteligenţa şi ingeniozitatea. De asemenea, creativitatea şi originalitatea pot fi 

stimulate atunci când copilul este antrenat în acţiunile voluntare, abilităţi ce vor contribui la formarea sa. 

Acestea corespund profilului unui voluntar care promovează un stil de viaţă bazat pe inovaţie în spiritul 

evoluţiei societăţii căreia îi aparţine.                              

Voluntariatul este, în esenţă, un mod plăcut, constructiv şi incitant de a petrce timpul liber. Copilul va fi ferit 

de anturajul nepotrivit, de eventuala idee a inutilităţii lui sau de anxietate, pentru că va avea întotdeauna 

această alternativă de a fi altfel decât ceilalţi care nu împărtăşesc această idee.                            

Oportunitatea majoră ce derivă din această îndeletnicire constă în lărgirea orizontului abilităţilor profesionale. 

Pentru elev este cel mai eficient mijloc de a alege cariera care i se potriveşte, de a găsi mai târziu un loc de 

muncă care să-i placă, care să-i satisfacă aşteptările şi care să-l motiveze permanent.                                                                                                                                                  

Neţinând seama de tipul de voluntariat pentru care se optează, acesta rămâne o acţiune complexă ce reprezintă 

investiţie în propria persoană. Copilul, indiferent de vârstă, reuşind să ajute pe alţii, protejând mediul în care 

trăieşte, promovând valorile, în acelaşi timp se ajută şi pe sine, dezvoltându-se frumos. Dacă tinerii au 

experienţe pozitive în calitate de voluntari, şansele ca ei să desfăşoare acest tip de activităţi în întreaga lor 

existenţă sunt mari. În acest mod, ei vor încuraja alţi tineri să devină voluntari la rândul lor, deci să acţioneze 

întru realizarea şi desăvârşirea binelui comun. 
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VALOAREA EDUCATIVĂ A VOLUNTARIATULUI 
Prof. Nedelcu Liliana 

 Școala Gimnazială nr.1 Vlădeni-Deal, jud. Botoșani 

 

 

Voluntariatul, în toate formele sale, trebuie să fie „practicat” măcar o dată în viaţă, deoarece 

experienţa voluntariatului e de departe o întâmplare de care îţi vei aminti cu drag peste mulți ani. Te 

bucuri de oportunitatea de a-ţi pune în practică propriile proiecte, ai prilejul de a veni în sprijinul celor din 

jurul tău, interacţionezi cu persoane noi, deprinzi abilități, și, de ce nu, colecţionezi amintiri, zâmbete şi 

clipe memorabile. Astfel, vei reuși să trăiești în armonie cu tine însuți și vei vedea lumea cu alți ochi. 

Dezvoltarea conștientizării importanței sociale a voluntariatului începe de la cea mai fragedă vârstă, 

iar școala este unul dintre elementele cheie de-a lungul drumului. Voluntariatul școlar, ca formă de 

voluntariat, este un concept prin care școlile, ca instituții de învățământ, pot promova, încuraja și organiza 

activitatea de voluntariat. Rolul școlii, în acest context, include: informarea elevilor cu privire la valorile 

și posibilitățile voluntariatului și sprijinirea elevilor în organizarea activităților de voluntariat în interiorul 

și în afara școlii. Școala îi pregătește pe elevi pentru a coexista cu alții din comunitate, îi învață să 

dezvolte și să promoveze un sistem de valori și responsabilități. 

Rolul voluntariatului, ca una dintre cele mai comune și mai răspândite forme de activism civic, a 

fost recunoscut în societățile democratice occidentale dezvoltate, în special în cadrul sistemului 

educațional, unde școlile au un rol activ în încurajarea și dezvoltarea voluntariatului școlar. În școală, 

voluntariatul prezintă multe avantaje atât pentru elevi, cât și pentru școală, precum și pentru întreaga 

societate. Printre ele, este important să subliniem că elevii, prin voluntariat, își dezvoltă stima de sine, 

dobândesc noi cunoștințe și abilități, se simt utili și își petrec timpul liber, iar unii dintre ei, prin 

voluntariat pentru alții, dobândesc primele experiențe profesionale. Numeroase studii de specialitate 

subliniază că tinerii dezvoltă înțelegerea problemelor sociale și empatia cu ceilalți prin voluntariat. 

Totodată, deprind abilități sociale și dezvoltă concepte morale și etice pentru a influența schimbări 

sociale. Toate acestea au o importanță deosebită în contextul schimbării înțelegerii educației, în care 

accentul se pune pe învățarea pe tot parcursul vieții, în special pe educația non-formală și pe învățarea 

experienței. Este important de subliniat faptul că voluntarii pot oferi, de asemenea, asistență suplimentară 

personalului școlii; pot influența reducerea comportamentelor negative în rândul elevilor și vor contribui, 

cu siguranță, la construirea unui parteneriat mai puternic cu întreaga comunitate și la promovarea unei 

imagini pozitive a școlii. 

Pentru societate în ansamblu, voluntariatul tinerilor are consecințe pozitive profunde, inclusiv: o mai 

mare responsabilitate civică și activism în rândul tinerilor, prevenirea tulburărilor de comportament, o mai 

bună competitivitate a tinerilor pe piața muncii și o mai bună incluziune socială a tinerilor în 

societate.Voluntarii sunt oameni care doresc schimbare, indiferent de munca lor într-o microcomunitate, 

consiliul local, stradă sau o organizație mare. Ne place să spunem că este o virtute civică, dar și un obicei 

al inimii. Aceasta include împreună dorința de a ajuta, de a schimba, de altruism și, pe de altă parte, 

constituie baza dezvoltării societății civile.Voluntarii arată că fiecare dintre noi, cu un angajament minim, 

poate face foarte mult bine. Aceștia pot fi pașii mai mici pe care îi face fiecare individ. Auzim adesea 

regrete cu privire la lucruri pentru care există o posibilitate reală să le putem repara noi înșine cu un 

angajament minim, dar cel mai adesea credem că altcineva ar trebui să o facă pentru noi. Această 
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atitudine captivantă a cetățenilor față de stat este un semn distinctiv al unor astfel de societăți în care 

democrația este adesea neînțeleasă. 

Voluntariatul este unul dintre cele mai puternice elemente care contribuie la dezvoltarea și modelarea 

schimbării democratice în fiecare societate și este o parte importantă a oricărei societăți moderne. 

Voluntariatul hrănește încrederea în oameni, toleranța, empatia și respectul pentru binele comun. Prin 

voluntariat, trăim în democrație în fiecare zi – luăm o decizie conștientă că, prin eforturile și angajamentul 

nostru, vom influența schimbările pozitive în societatea noastră, că ne vom asuma responsabilități și vom 

face din comunitatea noastră un loc mai bun de trăit. În plus, voluntariatul în sine are potențialul să 

construiască solidaritate, astfel încât cei care pun viața în pericol să devină membri egali ai comunității. 
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Rolul voluntariatului în dezvoltarea personalitații elevilor 

 

Prof. învăț preșcolar Ciobotaru Amalia 

Școala Gimnazială Nr. 1 Livezi 

 

Voluntariatul poate fi văzut din mai multe unghiuri, în funcție de fiecare. În ciuda definițiilor date 

nu există una care să se muleze perfect. În România, Legea nr.339 din 17 iulie 2006 dă următoarea definiție: 

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea." 

În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că voluntariatul este un factor 

important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi 

formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale. Conform Asocieției VOLUM se pot 

identifica mai multe tipuri de voluntariat din perspectiva modului în care este realizat:  (a)voluntariat direct/ 

spontan – activități realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor persoane, (b) voluntariatul 

organizațional– activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană în cadrul unei organizații. 

Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizații cu scop lucrativ sau în cadrul unei 

organizații fară scop lucrativ sau în cadrul unei organizații de drept public (instituție) sau de drept privat 

(ONG, sindicat) și (c) formal- pe baza unui contract de voluntariat sau informal/ fără o relație contractuală 

explictă între voluntar și organizația gazdă. 

Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile 

sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru 

legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Pe scurt, experiența corectă de 

voluntariat te va forța să lucrezi într-un mediu nou și cu oameni diferiți, care îți va permite să dezvolți noi 

abilități și să înveți lucrând.  

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine 

să ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: 

„dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar 

să pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii 

învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, 
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să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru 

formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, 

tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de 

copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 
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Educația și voluntariatul -interdependențe sociale și personale 
 

                                                                                                                     Prof.   Angela  Liță 

                                                                                    C. N. ,,Ion  Minulescu",Slatina,Jud.  Olt  

 

 

              Voluntariatul este definit ca fiind activitatea desfașurată din proprie inițiativă în folosul altora ,fără 

să fie plătită.Aceasta joacă un rol esențial în învățarea pe tot parcursul vieții, este o parte a cetățeniei active 

care contribuie la dezvoltarea solidarității și a coeziunii sociale, o valoare care poate influența climatul 

economic și social actual, una pe care a fost construită Uniunea Europeană. Voluntariatul este oferit în mod 

gratuit,dar are niște costuri de organizare și implementare,necesită o anumită pregătire și o infrastructură 

adecvată. 

             Voluntariatul permite voluntarilor să dezvolte abilități și competențe pentru dezvoltare personală, 

socială și civică pe care nu le-ar fi putut dobândi în sistemele tradiționale sau profesionale. Cu toate acestea, 

astăzi aceste competențe sunt mai puțin recunoscute de educația formală. Voluntarii trebuie să fie susținuți 

dacă își exprimă dorința de a avea cunoștințele și abilitățile dobândite prin perioadele de voluntariat 

recunoscute și validate. În acest sens, factorii educaționali au un rol specific de jucat în ceea ce privește 

orientarea și formarea acestora. 

           Activitățile de voluntariat încep de la vârsta școlară mică sub îndrumarea educatorului sau a 

învățătorului,elevul va câștiga noi experiențe și abilități pe care să le dezvolte și să le perfecționeze mai 

târziu. De asemenea, copiii vor fi putea să obțină o referință care să-i ajute în viața lor profesională sau 

personală și  apoi  să o adăuge  la curriculum vitae În unele cazuri, pot fi capabili să lucreze pentru  

dezvoltarea unei competențe  și chiar pentru o calificare completă  sau să folosească experiența de 

voluntariat pentru a testa o viitoare profesie. 

          În fiecare școală este desemnat un responsabil cu activitățile de voluntariat ,dar acest lucru nu însemnă 

o restrângere sau o centralizare.Timpul petrecut in școală trebuie folosit cu mare atenție,fiind împărțit între 

activitățile de învățare ,cele practice,formale sau nonformale.Rolul profesorului este de a dirija aceste 

activități și de a oferi o alternativă pentru timpul rămas ,astfel încât elevul să fie obișnuit de mic să ajute,să 

fie tolerant ,să-și aducă aportul oriunde detectează nevoia de ajutor, să-și asume responsabilitatea pentru 

acțiunea întreprinsă.  

            Poate fi un profesor,un părinte sau o persoană ce conduce o organizație specializată în activități de 

voluntariat care  să găsească modalitatea prin care elevii pot participa și pot avea experiențe semnificative  

în acest domeniu.Pentru copii sunt deosebit de utile discuțiile cu profesorii ,cu ceilalți colegi despre modul 

în care au început să se implice ,pot fi completate de discuții cu beneficiarii activităților de voluntariat. 

           Elevii pot fi învățați să țină un jurnal al experiențelor de lucru, pozitive și negative, să reflecteze la 

ele și să le dicute la școală la orele de consiliere ,să găsească părțile bune ,să explice cum le-ar putea face 

diferit.Scopul este ca elevul,tânărul ,viitorul adult  să devină un voluntar obișnuit ,dar ,în același timp ,să se 

simtă special și aibă satisfacția binelui făcut. În acest fel, educatorii,profesorii ,părinții cât și școala vor 

beneficia de experiență și de implicare socială.Voluntariatul pe care îl facem împreună cu elevii nu trebuie 

să fie bazat numai pe activitatea  de la clasă, deoarece orice experiență de lucru cu copiii arată angajament, 

dăruire și  trebuie extinsă și în afara școlii. Elevii mai pot fi implicați în: cluburi de tineret, tabere  de 

vară,proiecte extrașcolare,cluburi de vacanță,activități cu rol terapeutic și de incluziune socială, ateliere de 

autocunoaştere şi dezvoltare personală. 

              În ciclul primar se formează deprinderile de ajutor și empatie,spiritul de tolelarnță,se promovează 

principiul egalității de șanse,astfel încât în viitor acestea să se dezvolte în direcția dorită.În ciclul gimnazial 

este importantă susținerea acestei tendințe ,implicarea elevilor în activități de întrajutorare și sprijin pentru 
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cei din mediile defavorizate.În liceu ,complexitatea activităților crește,la fel și implicarea 

socială.Educația,nivelul de cunoaștere,  ne pot ajuta să facem o treabă mai bună la un proiect de voluntariat 

și să evităm să facem mai mult rău decât bine. Înainte de activitățile propriu-zise,documentarea cazurilor 

trebuie să evidențieze nevoile reale ,necesitățile concrete. Înțelegerea,compasiunea, dar și cunoașterea 

profundă a realității vor fi corelate  eticii voluntarilor ,toate acestea sunt lucruri care nu sunt predate în 

școală, dar sunt vitale pentru succesul unui proiect de voluntariat. Copiii şi tinerii deţin valoare ca şi 

categorie socială, trebuie formați astfel încât să emită idei, păreri, strategii construite în propria lor manieră, 

să elaboreze metode de dezvoltare durabilă. 

              Voluntarii au un rol important de jucat în educația legată de abilitățile de bază în exprimarea 

corectă în limba română,scriere,citire,matematică și științe, precum și în informatică, predarea limbilor 

străine. Dar pot susține, de asemenea, educația pentru sănătate și bunăstare și educația pentru cetățenie 

activă și participarea la viața comunității.Voluntarii joacă un rol important în sprijinirea copiilor, a adulților 

sau a vârstnicilor cu nevoi suplimentare de sprijin, dar există și alte roluri pe care le pot juca- roluri atât în 

sălile de clasă care susțin învățarea, cât și în cele  de promovare în comunitate. 

              Beneficiile voluntariatului sunt diverse și nu trebuie să ne așteptăm neapărat să avem doar  rezultate 

și satisfacții ,poate acestea se vor înregistra cumva în viitor .Un proverb grec spune “o civilizaţie înfloreşte 

atunci când oamenii plantează copaci în umbra cărora nu vor sta niciodată.” Pe plan individual însă,există 

beneficii precum întâlnirea cu oameni noi și dobândirea de noi experiențe, gândirea critică și capacitatea de 

a rezolva probleme. Cele mai importante beneficii ale voluntariatului sunt astfel împărțite între oameni și 

locurile în care trăiesc, posibilitatea de a observa și de a învăța de la persoane cu experiență,posibilitatea de 

a avea modele de viață,de a dezvolta deprinderi pentru supraviețuirea și integrarea în societate. El este util 

pentru că reprezintă o continuare a învățării în timpul școlii ,dar și posibilitatea practicării voluntariatului 

oricând,la orice vârstă,astfel totul se poate transforma într-un stil de viață ca formă a comportamentului 

social. 
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PLEDOARIE PENTRU VOLUNTARIAT 

 

Prof. înv. primar CRISTEA DOINA-ILEANA 

Școala Gimnazială „Vintilă Brătianu” Ștefănești – Argeș 

 

Conform dicționarului limbii române, a acționa voluntar înseamnă a acționa de bună voie, din 

proprie inițiativă, fără a fi constrâns. A fi voluntar înseamnă a aloca resurse de timp pentru o cauză cu care 

te identifici emotional, în care crezi și pentru care ești dispus să acționezi.  

Se poate vorbi de o varietate de motive pentru care oamenii fac voluntariat: de la satisfacția de a 

contribui, până la bucuria de a urmări evoluția în timp a beneficiarilor, mai ales dacă ne referim la educație, 

sau a testa și dezvolta noi abilități. Putem acționa voluntar pentru a ne  ajuta semenii, pentru a experimenta 

într-un anumit domeniu, pentru a cunoaște oameni. Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi 

în ceilalți, respectiv în lumea în mijlocul căreia trăim. 

Din acest punct de vedere, viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-

o oferim copiilor. Este oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat 

vârstei lor. Pentru a soluţiona problemele la care se raportează şi a-şi realiza scopurile fixate, voluntariatul 

trebuie să funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de către toţi factorii implicaţi în educaţie, şi 

anume familie-şcoală-comunitate. 

Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie, chiar în forme foarte simple, şi este 

completată apoi de demersul educativ formal din cadrul școlilor (implicit prin educaţia de tip nonformal), în 

mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul responsabil, capabil de 

acţiune şi schimbare. Este evidentă, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul educaţional 

al copiilor, Şcolii îi revine misiunea de a lansa părinţilor invitaţia la cooperare, la implicare în educaţie, 

oferind şanse egale tuturor: o bună informare, o strategie de consiliere a părinţilor inactivi iniţial, un 

program de sprijin alături de fundaţii sau organizaţii non-profit, şedinţe, întȃlniri, ateliere de lucru în comun 

etc., toate acestea pot aduce alături, ca parteneri şi voluntari părinţii. Pornind de la premisa că în cadrul 

familiei copilul beneficiază de primele experienţe educative, şcoala are, apoi, rolul de a forma la elevi 

spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, angajarea responsabilă în indentificarea problemelor 

comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru soluţionarea acestora. Profesorii sunt cei care conduc 

şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la 

problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, demararea de proiecte educaţionale, înfiinţarea de 

asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea locală, implicarea ONG-urilor etc. Practicȃnd 

alături de cadrele didactice primele practici de sprijin, de voluntariat, elevii/tinerii vor realiza tranziţia de la 

şcoală la o viaţă activă socială.  

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. El permite formarea de noi abilități și competențe sau favorizează dezvoltarea abilităților existente. 

În cadrul activităților de voluntariat, se dezvoltă abilitățile de comunicare și sociale, prin contactul cu 

diferite personae în contexte variate. Munca în echipă nu numai că încurajează relațiile de colaborare ci 

oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din diverse perspective, este o modalitate eficientă de a explora 

noi domenii și crește nivelul de toleranță. Un aspect important este și  faptul că prin voluntariat se pot 

evidenția calitățile unr buni conducători, ce pot lua inițiativa, pot găasi soluții noi de atingere a obiectivelor 

prin gândire strategică, îi pot motiva și inspra pe colegii de echipă. Un beneficiu major  adus de activitățile 

de voluntariat este creșterea încrederii în sine. Acesta oferă un confort psihic oricărui individ care hotărăște 

să depună un astfel de effort în spiritul voluntariatului. Totodată , în urma activităților de voluntariat se 

dezvoltă și spiritual de apartenență la grup, atât de necesar pentru asigurarea unei bune colaborări între 

indivizi pentru evoluția societății. 

https://www.dex.ro/voluntar


“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

718 
 

Pentru încurajarea acestora către activitătile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul 

constientizării necesitătii efectuării acestui tip de activităti, precum și la prezentarea unor modalităti concrete 

de realizare a acestor activităti, individual dar și în grupuri organizate. Cel mai eficient mijloc de a convinge 

pe cineva să se implice în activități de voluntariat este exemplul personal, cu atât mai mult cu cât acesta vine 

din partea educatorului. Astfel, consider că este obligatoriu ca „rețetele teoretice” să fie întărite prin 

comportamente-model.  

De la acţiuni ce se pot iniţia chiar de la vȃrstele şcolarilor mici – problema mediului înconjurător 

care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi de voluntariat mai ample, elevii/tinerii sunt antrenaţi în 

veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-un spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l 

investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi respnsabili, să-l poată gestiona şi dezvolta.De asemenea un alt 

domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul social. Este necesară activarea 

sentimentului de empatie fată de semenii noștri și încurajarea copiilor incă din grădinită să se implice în 

activităti destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. Un aspect important al creării de şanse egale pentru 

copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația 

de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, 

activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau 

de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Un alt exemplu de acţiune voluntară, care dă răspuns, pe de altă parte 

şi provocărilor educaţiei intergeneraţionale, este sprijinul acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a înţelege 

şi învăţa să utitlizeze mijlocele şi tehnologiile moderne de comunicare din prezent. Sunt vizate astfel două 

grupuri ţintă: tinerii, care se implică în probleme actuale ale societăţii şi vȃrstnicii, care sunt reintegraţi în 

viaţa comunităţii moderne. Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria 

devenire, schimbarea statutului personal în comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, 

competenţelor proprii. 

Se poate concluziona că, deși nu urmărește niciun câștig, beneficiile voluntariatului  sunt multiple: o şcoală 

care investeşte voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care îi 

va garanta condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa cum, o societate care este partener 

voluntar în educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de 

muncă în raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială.  Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un 

adevărat spirit civic, voluntariatul este o valoare transmisă din generație în generație, iar menirea 

transmiterii acestei valori ne revine tuturor. 
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Educație pentru voluntariat 

Morar Maria Cătălina 

Școala Gimnazială, Dumitru Gafton, Gălăuțaș 

 

 ,, Fără școală să nu aștepte nimeni, nici părinți buni, nici fii buni, și prin urmare nici stat bine 

organizat și bine cârmuit și păstoritʼʼ, așa spunea cândva Ion Heliade Rădulescu, membru fondator al 

Academiei Române, scriitor, filolog și om politic român. 

 Cu toate că de la această afirmație au trecut aproape două sute de ani, ele rămân valabile și astăzi, 

deoarece Ion Heliade Rădulescu este un scriitor de actualitate, prin gândirea profundă a sa. Așadar, ne dorim 

să fim foarte buni, sau cel puțin buni în toate domeniile, să excelăm, să aducem prestigiu, să aducem valoare 

unei instituții, unei comunități , iar la final să adunăm roadele muncii noastre. 

 Un domeniu foarte intens discutat în zilele noastre este cel al educației, al școlii, al conlucrării 

profesorilor, elevilor și părinților pentru o educație mai bună, o educație care este nevoită să își dea 

examenul într- una din cele mai tulburi perioade ale existenței omenirii, o pandemie apărută peste noapte, 

dintr-o țară străină, vitregă pentru noi și pentru dezvoltarea actuală a noastră, a românilor. 

 Fiind profesor, dincolo de cunoștințele pe care le am, de studiile pe care le- am parcurs, de 

examenele și testările continue, de când sunt în învățământ, exist eu ca OM, ca persoană integrată a acestei 

lumi, o persoană care își dorește tot ce este mai bine pentru aproapele său, iar în cazul meu             ,, 

aproapeleʼʼeste elevul de gimnaziu. Au trecut ani la rând, ani care nu au oprit timpul în loc, ani care au 

galopat amintindu- ne că timpul este efemer, că ne rămân clipe pentru lucruri și acțiuni. Iar, noi ar fi de 

preferat să fim fermi pe poziție și să acționăm acum, nu degeaba există o vorbă românească ,, Bate fierul cât 

e cald că de se va răci în zadar vei munciʼʼ. Așadar, aici începe,, educația pentru voluntariatʼʼ. 

 Să vă povestesc cum a început totul, era o toamnă aurie, superbă, magnifică, cu raze de soare blânde 

care îmi mângâiau chipul, în timp ce ascultam discursul doamnei director, alături de elevi, părinți, colegi- 

cadre didactice, era toamna lui 2010, primul meu an de învățământ. A început cu emoții și nerăbdare, 

deoarece dintotdeauna purtam o stimă aparte pentru cei care mi- au călăuzit pașii în viață și m- au ajutat să 

ajung omul de astăzi. Eram emoționată, de această dată intram cu pași timizi în bresla celor care educă, 

oameni dedicați pentru munca lor, pentru răbdare, toleranță și o desăvârșită măiestrie pe care o aplicau la 

clasă, atunci când predau. Îmi doream ca elevii mei peste ani să îmi poarte cel puțin pe jumătate stima și 

respectul pe care eu îl purtam profesorilor mei 

 Și au trecut 10 ani de atunci, în această toamnă merg pe al 11- lea an. Sunt mândră de mine, mândră 

de elevii mei, mândră că de multe ori am rupt din timpul meu, timp care ar fi trebuit dedicat familiei sau 

dezvoltării personale și am rămas de multe ori în școală alături de elevi care își doreau mai mult, doreau să 

exceleze, doreau să avanseze, doreau să se arunce în competiții pe care să le câștige, care să le aducă și să ne 

aducă cinste. Și atunci cu pași mici, dar siguri am început ore de meditații gratuite la limba și literatura 

română, alături de toți elevii, în special cei de clasa a VIII- a care își doreau acest lucru. 

 Anii au trecut, munca era asiduă, de cele mai multe ori, a trebuit să îi încurajez în momentele în care 

li se părea că totul devine încețoșat, unii erau să clacheze, deoarece au vrut să renunțe prea ușor, însă i- am 
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îmbărbătat, am căutat soluții și exemple potrivite, am luat persoane din anturajul meu și al lor și le- am 

demonstrat că devii ceea ce îți dorești, doar dacă lupți pentru visul tău, dacă ești ambițios și dârz vei reuși tot 

ceea ce îți propui, iar viitorul îți va surâde. Este adevărat, unii s- au mai pierdut pe drum, însă nu poți obliga 

pe cineva să facă ceva ce nu își dorește. Este evident că oamenii dintotdeauna au ocupat ranguri și poziții 

diferite, fiecare după studiile pe care le are.  

 Și astăzi surâd când ne întâlnim pe stradă, când îi văd pe rețelele de socializare că au crescut așa 

frumos, au devenit oamenii care și- au dorit sau sunt pe cale să devină ceea ce și- au dorit. Îi văd medici sau 

asistenți/asistente, care acum se luptă pentru noi să țină în frâu acest virus și am încredere în ei , pentru că și 

ei au avut încredere în mine. Îi văd cadre didactice și mă gândesc că generațiile acestea și care vor veni sunt 

pe mâini bune, îi văd lucrând în poliție, armată,pompieri, jandarmerie și știu că patria este cu noi, nu va 

trebui să ne gândim la siguranța noastră, la ziua de mâine pentru că ei sunt îngerii noștri păzitori, pe unii îi 

văd artiști, îi văd la prezentările de modă, le ascult cântecele și îmi bucură nespus sufletul. Sunt în domenii 

variate și își dau toată silința să fie foarte buni, să aducă un beneficiu tuturor oamenilor din această țară. 

 Și mă gândesc, dacă nu ar fi fost educația prin voluntariat, în cazul meu sute , poate mii de ore de 

predare, exersare, practicare a cunoștințelor din domeniul limbii și literaturii române, oare ar mai fi fost ei 

oamenii de astăzi? Surâd, din nou și vine un răspuns retoric:- Cu siguranță ar fi fost tot aceiași oameni din 

ziua de astăzi, însă prefer să cred că am ajutat măcar în mică parte la devenirea lor, la formarea caracterului 

onest și frumos. 

 Știu că voi continua cu munca voluntară. An de an , fac acest lucru. Îmi pun și sufletul pe tavă ca ei 

să exceleze, să își atingă țelul. Doar ajutând, cândva vom putea fi ajutați. O vorbă românească spune:   ,, Fie 

roata și pătrată, tot se- ntoarce ea odată. 

 Anul școlar trecut, de exemplu promovabilitatea la limba și literatura română a fost de 100% la 

școala la care predau. Acest fapt m- a făcut să fiu optimistă, în ciuda scenariilor negative care se trasau în 

luna martie când am început predarea on- line. Nu a fost facil la început, însă un om pozitiv găsește 

întotdeauna căi de comunicare cu elevii săi. Chiar dacă unele zile erau grele, erau obositoare, stăteam ore 

întregi cu ochii în laptop și telefon.Am izbutit la final. Am reușit cu toții, cu rezultate deosebite și am bifat 

un an școlar atipic, în care am demonstrat că se poate. 

  Îndemnul meu este să rămânem calmi, să fim optimiști și să nu uităm că: ,, Omul sfințește loculʼʼ. 

Oriunde ne- am afla putem da o mână de ajutor. Ajutorul dat astăzi, se va întoarce mâine. 
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ROLUL VOLUNTARIATULUI ÎN FORMAREA CONȘTIINȚEI DE OCROTIRE A 

NATURII 

Kiriță Monica Floris 

Liceul Teoretic Ioan Petruș, Otopeni 

 

“Niciodată înaine, omul nu a avut o aşa mare capacitate de a controla mediul în care trăieşte, 

capacitatea de a pune capăt foametei, sărăciei sau dezastrelor. Avem puterea de a fi cea mai bună generaţie 

pe care a cunoscut-o vreodată omenirea.” (President John F. Kennedy) 

 

Natura este un izvor imens de resurse materiale și spirituale pentru om, de aceea cunoasterea 

importanței și necesității ocrotirii naturii precum și conservarea biodiversității reprezintă un obiectiv central 

al educației ecologice și voluntariatului. Obligația de a păstra biodiversitatea derivă din activitățile multiple 

ale omului care, determină perturbații profunde în economia naturii schimbându-i echilibrul natural. 

Convingeri trainice cu privire la necesitatea protejării naturii și a mediului ambiant se formează atunci când 

se pornește de la exemple concrete, pozitive sau negative întâlnite în viață de către elevi. 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi.  

Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă neplătită a 

unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și 

apoi în ceilalți, respectiv lumea în mijlocul căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de 

ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem 

și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp 

din timpul nostru, atunci când, de exemplu, ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să 

oferim cunoștințe dobândite anterior de noi.  

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și 

în perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind 

impusă de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns 

legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru 

activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de 

azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște 

satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă 

posibilă răsplată.  

Pentru ȋncurajarea tinerilor către activitățile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul 

conștientizării necesității efectuării acestui tip de activități și desigur și prezentarea unor modalități concrete 

de realizare a acestor activități, individual dar și în grupuri organizate. Deasemenea un alt domeniu unde 

există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul social. Este necesară activarea sentimentului 

de empatie față de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a copiilor ȋncă din grădiniță să se implice în 

activități destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat 

este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un confort psihic oricărui individ care hotărăște să depună un 

astfel de efort în spiritul voluntariatului. Totodată, în urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul 

de apartenență la grup,  atât de necesar pentru asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția 

societății.  
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Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se implice în activităti de protecție a mediului, pot efectua 

activități propriu zise sau de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a 

unei planete sănătoase, mentorat, etc 

Grupul țintă al educației ecologice trebuie să fie copiii, ei sunt administratorii și consumatorii de 

mȃine ai resurselor naturale și pot influența atitudinea părinților și a comunității față de problematica 

mediului.  

Activitățile extrașcolare realizate cu elevii pentru studierea mediului au fost orientate și spre o 

abordare ecologică aplicativă care să conducă, printre altele, la stimularea motivației pentru protecția naturii 

și valorificarea acesteia ȋn formarea unor convingeri și comportamente adecvate, de ocrotire și protecție a 

mediului ȋnconjurător. Un foarte bun mod de realizare a acestui obiectiv a fost excursia școlară. Ȋn cadrul 

excursiilor realizate cu elevii, aceștia au evidențiat numeroase acțiuni negative ale omului asupra mediului: 

arbori tăiați sau cu scoarța crestată, gunoaie menajere lăsate la ȋntȃmplare ȋn urma activităților de recreere de 

către localnici (cutii de conserve, pungi, hȃrtii), aprinderea focului ȋn locuri nepermise, pășunatul abuziv, 

recoltarea unor plante rare, etc. Ȋmpreună cu elevii s-au analizat urmările acestor acțiuni negative ale 

oamenilor asupra mediului: eroziunea solului, scăderea calității aerului respirat, scăderea biodiversității, 

peisaj inestetic, modificări de clima, etc. S-a explicat ce ȋnseamnă poluare, deteriorare a mediului și cum 

putem acționa pentru a limita efectele negative ȋn procesul de poluare sau absența anumitor factori poluanți. 

Ȋn urma observării acestor acțiuni negative ale omului asupra naturii, s-au purtat discuții asupra 

comportamentului pe care trebuie să-l avem nu numai atunci cȃnd realizăm ieșiri ȋn natura ci și ȋn viața de zi 

cu zi. Apoi elevii au trebuit să arate cum se pot implica ȋn acțiuni de conservare și protecție a mediului 

ȋnconjurător. 

O altă formă a educației pentru  mediu, o reprezintă proiectele educaționale ale școlilor ce trebuie să 

implice elevii, părinții, comunitatea locală. Educația ecologică studiază influența activităților umane asupra 

mediului ȋnconjurător: mediul natural și cel uman, viețuitoarele, inclusiv factorul uman și contribuie la 

ȋnțelegerea circuitului energiei și materiei. Educația pentru mediu și voluntariatul ȋn acest sens se bazează pe 

cunoștințele referitoare la sistemele sociale și ecologice, dar are și o componentă afectivă: sfera 

responsabilității, sistemul de valori, atitudinile necesare construirii unei societăți durabile. 

În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt 

implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un impact major 

asupra evoluției societății. Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, 

demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să 

desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea 

unei lumi mai bune. 
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Voluntariatul în educatie 

                                                                                               Instit. Tomuș Marcela Claudia    

                                                                              Scoala Gimnazială ,,Ion Agârbiceanu,, Alba Iulia       

                                                                                                                                                                                                                                                      

           De ce voluntariat în educaţie? – o întrebare care îşi găseşte răspunsul în chiar definirea conceptului: 

ca acţiune cu motivaţie intrinsecă şi fără aşteptări de recompensă, de a veni în sprijinul celui care se află 

într-o situaţie de criză, o situaţie-problemă. În domeniul educaţiei pot fi identificate anumite crize, limite şi 

blocaje care intervin (generate de probleme economice sau de ordin social ce apar de-a lungul timpului) în 

vastul proces instructiv-educativ din şcoli şi care, în mod implicit, au rezonanţă în viaţa socială şi 

profesională a comunităţii de mai tȃrziu. Rata mare a absenteismului şi abandonului şcolar, situaţii materiale 

precare şi imposibilitatea familiei de a susţine pregătirea educaţională a copilului, lipsa unor condiţii şi 

dotări materiale şi tehnice moderne în unităţile şcolare, lipsa de informare şi consiliere parentală, posibilităţi 

limitate ale comunităţilor locale de a spijini actul educaţional, de a stimula şi recompensa eforturile celor 

implicaţi, etc – sunt doar cȃteva exemple de factori/probleme care frȃnează succesul în educaţie. Odată 

identificate aceste situaţii-problemă, putem contura şi formula şi ţintele pe care voluntariatul şi le propune: 

susţinerea egalităţii şanselor educaţionale a tuturor copiilor, sprijin în educarea şi consilierea familiei, 

dezvoltarea instituţională a unităţilor furnizoare de educaţie, susţinerea educaţiei pe tot parcursul vieţii 

pentru o dezvoltare integrală a personalităţii individului, promovarea şi susţinerea educaţiei de tip incluziv 

ş.a. Pentru a soluţiona problemele la care se raportează şi a-şi realiza scopurile fixate, voluntariatul trebuie 

să funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de către toţi factorii implicaţi în educaţie, şi anume 

familie-şcoală-comunitate. “într-o comunitate, mediul educaţional nu se rezumă la mediul şcolar (...) mediul 

educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să se coalizeze în procesul de educaţie continuă a 

cetăţenilor”. Aşadar, cine sunt voluntarii şi cine sunt beneficiarii? Pentru a răspunde nevoilor şi cerinţelor 

educaţiei şi pentru a obţine succesul, acest demers de voluntariat trebuie să realizeze permanent schimbul de 

roluri astfel ca fiecare să îşi asume atȃt rolul de voluntar, cȃt şi pe cel de beneficiar. Familia şi comunitatea 

îşi vor asuma responsabilităţi de susţinere (ca voluntari) a educaţiei din şcoală şi sprijin în soluţionarea şi 

depăşirea limitelor procesului instuctiv-educativ desfăşurat aici (şcoala= beneficiar)  şi invers, şcoala(ca 

voluntar) trebuie să răspundă şi să susţină nevoile societăţii (=beneficiar) de dezvoltare durabilă.În urma 

unor asemenea interacţiuni şi forme de voluntariat exersate pe rȃnd de actanţii principali din educaţie, 

rezultatele nu pot fi altele decȃt de un real cȃştig pentru toate părţile implicate. Dacă educaţia în spiritul 

voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) şi este complementată apoi de 

demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin educaţia de tip nonformal), în 

mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul responsabil, capabil de 

acţiune şi schimbare. În primul rȃnd subliniem, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul 

educaţional al copiilor, întrucȃt plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolară a copilului, se 

asigură baza pe care va interveni ulterior şcoala. S-a demonstrat prin riguroase studii de cercetare că reuşita 

şcolară a copilului este strȃns legată de concepţia asupra educaţiei a părinţilor, aşa cum şi insuccesul 

copilului, care creşte într-o familie ai cărei membri nu au beneficiat de servicii educaţionale şi prin urmare 

nu acordă interes nici în cazul educaţiei copilului. Şi într-un caz şi în altul, şcoala se alfă în obligaţia de a 

lansa părinţilor invitaţia la cooperare, la implicare în educaţie, oferind şanse egale tuturor: o bună informare, 

o strategie de consiliere a părinţilor inactivi iniţial, un program de sprijin alături de fundaţii sau organizaţii 

non-profit, şedinţe, întȃlniri, ateliere de lucru în comun etc., toate acestea pot aduce alături, ca parteneri şi 

voluntari părinţii. Amintim aici formula celor şapte modalităţi de implicare a părinţilor în spaţiul 
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educaţional, elaborată de Joiyse Epstein , între care se regăseşte voluntariatul, ca manieră de implicare 

productivă a familiei în activităţile şcolii. Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de 

primele experienţe educative – iar dacă nu este aşa, şcoala şi comunitatea trebuie să intervină ca voluntari în 

acţiuni de educaţie a părinţilor şi consiliere, şcoala are, apoi, rolul de a forma la elevi spiritul de 

receptivitate, capacitatea de iniţiativă, angajarea responsabilă în indentificarea problemelor comunităţii şi 

proiectarea de direcţii de acţiune pentru soluţionarea acestora. Iar cadrele didactice, ca 

facilitatori,moderatori, trebuie să manifeste foarte multă receptivitate, îngăduinţă şi să ofere mereu un 

răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii. Aşadar, profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele 

de voluntariat ale elevilor/şcolii în comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin 

atragerea de sponsori/ parteneri, demararea de proiecte educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, 

atragere de fonduri de la comunitatea locală, implicarea ONG-urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele 

didactice primele practici de sprijin, de voluntariat, elevii/tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă 

activă socială. Ca voluntari pentru obţinerea succesului şcolar, factorii sociali de bază – administraţia locală, 

instituţiile de cultură, ONG-urile, agenţii economici – pot susţine eforturile şcolii de dezvoltare prin acţiuni 

de amenajare/dotări cu materiale, echipamente tehnice moderne, extinderi ale spaţiilor şcolare, finanţarea de 

programe after-school, înfiinţarea unor centre de recreere, cluburi de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor 

copiilor. De asemenea pot fi aplicate programe de finanţare prin atragere de fonduri, sponsorizări, prin care 

să fie promovată educaţia incluzivă, soluţionȃnd o parte din problemele identificate la nivelul grupurilor 

vulnerabile: grupuri dezavantajate din punct de vedere material şi social, copii cu nevoi speciale de educaţie, 

a căror integrare în învăţămȃntul de masă este necesară, şi de multe ori condiţionată de prezenţa şi sprijinul 

permanent al unei persoane specializate în acest domeniu, care să lucreze alături de profesorul de la clasă. 

Pentru a asigura un mediu cu condiţii optime de formare a abilităţilor elevilor şi care să răspundă intereselor 

lor de dezvoltare, este necesară o implicare din partea reprezentanţilor comunităţii. De exemplu, învăţarea şi 

exersarea rolurilor profesionale poate fi realizată în cadrul unor activităţi la care să participe şi să 

impărtăşească impresii specialişti din diverse domenii de activitate: cadre din domeniul medical, ingineri, 

manageri de companii. O astfel de experienţă va fi un punct de referinţă în orientarea profesională a elevilor, 

iar activităţile extraşcolare, şi parteneriatele educaţionale, răspund cu succes acestor nevoi.La rȃndul lor, 

elevii/tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze pe cont propriu, 

pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia chiar de la vȃrstele 

şcolarilor mici – problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi de 

voluntariat mai ample, elevii/tinerii sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-

un spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi respnsabili, 

să-l poată gestiona şi dezvolta. Un exemplu de acţiune voluntară, care dă răspuns, pe de altă parte şi 

provocărilor educaţiei intergeneraţionale, este sprijinul acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a înţelege şi 

învăţa să utitlizeze mijlocele şi tehnologiile moderne de comunicare din prezent. Sunt vizate astfel două 

grupuri ţintă: tinerii, care se implică în probleme actuale ale societăţii şi vȃrstnicii, care sunt reintegraţi în 

viaţa comunităţii moderne. Astfel de exemple pot completate de numeroase alte oportunităţi pe care atȃt 

şcoala cȃt şi societatea trebuie să le promoveze. Prin toate aspectele pe care le-am pus în discuţie, putem 

concluziona că posibilităţile de interacţiuni şi exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot fi multiple şi 

variate. Iar dacă aplicăm o abordare pe termen lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem observa că, deşi 

vorbim de voluntariat – acţiune care nu urmăreşte un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o şcoală care 

investeşte voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care îi va 

garanta condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa cum, o societate care este partener voluntar 

în educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de muncă în 

raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială. Astfel, avȃnd aceeaşi ţintă –  şcoala, familia şi comunitatea 
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acţionează, în acelaşi spaţiu de comunicare, una în favoarea celeilalte, exersȃnd şi aplicȃnd practica 

voluntariatului. Importanţa activităţilor de voluntariat este probată la nivel european. Realizările 

consemnate, la acest nivel, sunt de ordin cantitativ (în jur de 100 milioane de europeni angajaţi în activităţi 

de voluntariat), dar mai ales calitativ – voluntariatul reprezentând „o călătorie de solidaritate şi un mijloc 

pentru cetăţeni şi asociaţii de a identifica şi aborda nevoile umane sau de mediu”. Sfera de aplicare – cu 

impact pedagogic direct şi indirect – este extinsă permanent la scară socială, incluzând sportul, asistenţa şi 

protecţia socială, sănătatea şi educaţia (la toate nivelurile, în perspectiva educaţiei permanente şi a 

autoeducaţiei), justiţia, cultura (la nivel general şi specializat, mass-media şi tradiţii locale etc.), 

problematica tineretului, a mediului natural şi a climei, a protecţiei consumatorului, a ajutorului umanitar, a 

politicilor de dezvoltare şi de egalizare a şanselor de reuşită pe tot parcursul existenţei umane. Din 

perspectivă pedagogică, trebuie evidenţiată contribuţia activităţii de voluntariat la realizarea unor noi politici 

în domeniul educaţiei şi al tineretului. În domeniul educaţiei, voluntariatul contribuie la perfecţionarea 

activităţilor pedagogice proiectate şi realizate în condiţii de adaptabilitate continuă la un context social 

deschis, care solicită o mai mare implicare a formelor de instruire/autoinstruire de tip nonformal, în 

perspectiva învăţării/autoînvăţării pe tot parcursul vieţii (dimensiune strategică, dar şi operaţională a 

educaţiei permanente şi a autoeducaţiei). Activităţile de voluntariat organizate nonformal răspund unor 

opţiuni colective (frontale), de microgrup şi individuale (exprimate direct sau identificate de cei care 

acţionează ca voluntari), unor cerinţe comunitare (locale, teritoriale etc.), unor aspiraţii formative generale şi 

speciale (civice, profesionale, artistice, sportive etc.), dinamice şi complexe, stabile şi schimbătoare pe 

fondul unor evoluţii determinate în mod obiectiv sau condiţionate, în plan subiectiv. În cadrul activităţilor de 

voluntariat de tip nonformal corelaţia dintre voluntar (ca potenţial educator) şi cel care beneficiază de 

acţiunile voluntarului (ca potenţial educat) evoluează special în raport de context (problematica abordată, 

spaţiul şi timpul disponibile, vârsta educatorului şi a educaţilor, care impune respectarea normativităţii 

afirmată în pedagogia preşcolară, pedagogia şcolară, pedagogia universitară, pedagogia adulţilor, pedagogia 

unor profesii etc.). În toate situaţiile însă, voluntarul proiectează acţiuni structurate nonformal în raport de 

scopul general (învăţarea pe tot parcursul vieţii), particularizat în raport de context, de resursele şi condiţiile 

concrete existente. O situaţie specială apare atunci când voluntarul este elev sau student care nu are o 

pregătire pedagogică necesară pentru proiectarea eficientă a unor acţiuni formative de tip nonformal, care 

au, ca obiect, inclusiv adulţii. În acest caz, voluntarii beneficiază de instructajul realizat anterior (în condiţii 

de contract social şi de consens pedagogic), de factorii responsabili specializaţi, angajaţila nivel de 

organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale. Activităţile de voluntariat, structurate nonformal, pot 

face apel la o multitudine de modalităţi practice de realizare a scopului general şi a obiectivelor concrete, 

care încurajează, de regulă, creativitatea lor didactică necesară pentru stimularea iniţiativei individuale şi 

sociale a participanţilor, în calitate de beneficiari. Pe de altă parte, în context deschis, voluntariatul poate fi 

realizat şi în condiţii de învăţare informală, neintenţionată şi nestructurată, bazată însă pe valorificarea 

optimă, în situaţii concrete, diferite şi diversificate, a experienţei de viaţă a celor implicaţi ca participanţi şi 

beneficiari. În plan social, problema cea mai importantă este cea a recunoaşterii formale, certificate, a 

activităţii de voluntariat organizată nonformal, cu deschideri multiple spre informal, spre experienţa de viață 

şi spre aspiraţiile reale şi virtuale, mărturisite şi nemărturisite, ale participanţilor beneficiari. La acest nivel, 

„recunoaşterea voluntariatului ca formă de învăţare este o prioritate a acţiunii UE în domeniul educaţiei şi 

formării”. În plan metodologic, problema de rezolvat, prin mijloace tehnice adecvate, este cea a elaborării 

unor instrumente, validate pedagogic şi social, pentru dezvoltarea practicilor de certificare, luând în 

considerare – şi – sectorul voluntariatului. În plan practic, problema poate fi rezolvată prin raportarea 

competenţelor obţinute în activitatea de voluntariat la „Paşaportul European al Competenţelor” promovat de 

Documentele Europass. În plan politic, activităţile de voluntariat susțin mobilitatea ca scop educaţional 
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angajat pedagogic şi social în promovarea unor modalităţi prin care „cetăţenii îşi exercită dreptul de liberă 

circulaţie în interiorul UE”. La acest nivel, voluntariatul transfrontalier devine „un exemplu de mobilitate în 

scop educaţional”. Activităţile de voluntariat stimulează procesul de participare activă a tineretului, inclusiv 

a elevilor, la viaţa societăţii. Calitatea de voluntar este asumată civic prin opţiune liberă, motivată intern, nu 

extern (financiar etc.), şi validată social, în condiţii de contract şi consens pedagogic. Pe fondul angajării 

sale în realizarea scopului general al învăţării/autoînvăţării pe tot parcursul vieţii, voluntariatul a fost 

recunoscut de UE ca unul dintre domeniile strategice esenţiale care promovează cooperarea, colaborarea, 

mobilitatea, deschiderea vizionară – calităţi atât de necesare într-o societate democratică şi într-o economie 

bazată pe cunoaştere pe o piaţă a muncii favorabilă incluziunii. Voluntariatul în domeniul educaţiei 

stimulează participarea eficientă a tinerilor la viaţa socială, culturală, civică, profesională, comunitară etc. 

Aceasta implică informarea corectă a tinerilor voluntari, formaţi ca actori ai schimbării sociale pozitive. La 

nivelul Strategiei Europa 2020, voluntariatul susţine iniţiativa emblematică Tineretul în mişcare, aflată în 

centrul viziunii UE despre cultura comunitară necesară într-o societate informaţională, globalizată, bazată pe 

valorile cunoaşterii ştiinţifice şi ale democraţiei sociale. Efectele activităţii de voluntariat sunt resimţite 

imediat, dar mai ales pe termen mediu şi lung. Participarea eficientă a tinerilor la viaţa socială este 

încurajată, stimulată, procesată pozitiv la nivel de voluntariat, care oferă şanse multiple de afirmare 

comunitară, dar şi de modele de urmat în rândul colegilor, partenerilor, beneficiarilor. În condiţiile în care 

voluntariatul face parte din structura noastră socială, sistemele de învăţământ din societatea postmodernă 

(contemporană) trebuie să stimuleze procesul de realizare a acestuia în cadrul şcolii, concepută ca 

organizaţie care învaţă în contextul relaţiilor sale multiple cu mediul comunitar (local, teritorial, naţional, 

european), cultural (informatizat), economic (globalizat) şi politic (democratic). Voluntarii proveniţi din 

cadrul sistemului de învăţământ, elevi şi studenţi, dar şi profesori, realizează activităţi pe baza relaţiilor 

contractuale şi consensuale stabilite cu diferite organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, cu 

reprezentanţi ai comunităţii locale, cu asociaţii profesionale, cu asociaţii de părinţi etc. Aceste relaţii sunt 

fundamentate normativ prin Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România. 

La acest nivel, activitatea de voluntariat este realizată în şcoală, dar mai ales în afara şcolii. În ambele 

situaţii, activitatea de voluntariat este sprijinită, încurajată, stimulată de şcoală pe fondul unor obiective 

specifice comune, care vizează dobândirea de noi competenţe sociale bazate pe cunoştinţe, obişnuinţe şi 

atitudini sociale, perfectibile în condiţii de socializare multiple, în medii comunitare, culturale şi 

profesionale deschise. O dimensiune aparte promovată prin activitatea de voluntariat este cea a educaţiei 

aplicate, orientată în direcţia formării civice şi profesionale. Activităţile de voluntariat oferă elevilor şi 

studenţilor, care îndeplinesc roluri de voluntari, posibilitatea de a realiza contacte directe cu oameni din 

diferite domenii sau comunităţi aflaţi în situaţii speciale, care solicită asistenţă (socială, psihomedicală, 

pedagogică etc.), relaţii de colaborare, participare socioafectivă, implicare civică, iniţiativă culturală 

(artistică, ştiinţifică, tehnologică, sportivă, spirituală etc.), angajare în acţiuni de protejare a mediului natural 

etc. 
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Deși în zilele noastre este sau la modă să te implici în proiecte de voluntariat, societatea și 

generațiile se schimbă și din ce în ce mai mulți tineri încep să adopte astfel de comportamente. Totuși, încă 

mai avem nevoie să lucrăm la o cultură a voluntariatului. Unii tineri refuză să facă voluntariat, deoarece nu 

doresc să-și piardă timpul degeaba, fără a fi plătiți, în timp ce alții fac cu plăcere diverse activități de 

ecologizare, se înscriu în grupurile școlii sau organizează vizite la centre de bătrâni sau de copii.  

O mare importanță în formarea gustului pentru voluntariat o are cadrul didactic. Având această 

funcție este recomandabil să se dezvolte copiilor plăcerea pentru activități care să le facă bine din punct de 

vedere sufletește și de pe urma cărora să beneficieze și alții. Vizitele la centrele de copii sau de bătrâni, 

concursurile, balurile mascate și evenimentele organizate la care se pot face donații pot fi ocaziile potrivite 

pentru a-i implica pe adolescenți și a-i obișnui să se acomodeze în rolul de voluntari. Este esențial ca aceste 

tipuri de activități de voluntariat să se facă de la o vârstă cât mai fragedă, pentru că, în acest mod, individul 

își va creiona un traseu mai clar în viață. Astfel de lucruri îl formează ca om și îl pregătesc pentru viața de 

adult.  

Beneficiile activităților de voluntariat sunt numeroase. Printre acestea amintesc:  

- creionarea unui set de valori, după care individul se conduce în viață;  

- obținerea unor abilități de comunicare și relaționare sociale care îi vor fi folositoare în viitor și în cariera 

profesională;  

-  setarea unor obiective mai realiste în viață;  

-  aprecierea bunurilor pe care le au și plăcerea de a se bucura chiar și de lucruri mărunte. 

- descoperirea în activitățile de voluntariat realizate, pasiuni și formarea orientării profesionale pe această 

linie;  

-  formarea unor abilități de lider, dobândirea unei mai bune capacități de a lua decizii;  

- găsirea unor prieteni noi;  

- petrecerea timpului într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 

- voluntariatul, privit din această perspectivă, poate fi considerat un fel de educație non-formală; 

- creșterea încrederii în sine și bucuria de a te simți util societății.  

Voluntariatul rămâne, așadar, o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală, întrucât este 

un element important în dezvoltarea educației și formării profesionale. Criteriul esențial 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. În plus, activitatea de voluntariat presupune 

interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. 

Luând parte la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să te zbați 

pentru realizarea lor până la final. Astfel, prin intermediul unei acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale precum: încredere, solidaritate, toleranță,, 

devenind în acest fel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru.  

Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) 

şi este complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin 

educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către 

adultul responsabil, capabil de acţiune şi schimbare.  
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Școala are rolul de a dezvolta la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, angajarea 

responsabilă în indentificarea problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru 

soluţionarea acestora. Iar cadrele didactice, ca „facilitatori”, trebuie să manifeste foarte multă receptivitate, 

îngăduinţă şi să ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii. Profesorii sunt cei care 

conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la 

problemele şcolii prin atragerea de parteneri, demararea de proiecte educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de 

părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea locală, implicarea ONG-urilor. Practicȃnd alături de cadrele 

didactice primele practici de sprijin, de voluntariat, elevii/tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă 

activă socială.  

Fără doar și poate, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită 

de copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Asociația VOLUM, 2016, Ghid pentru măsurarea efectelor și impactului voluntariatului asupra 

organizației gazdă;  

2. Legea voluntariatului 195/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 25 

aprilie 2007.  
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VOLUNTARII ȘI VOLUNTARIATUL  

PROF. ÎNV PRIMAR – MARTIN RAMONA NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RĂDUCANU ROSETTI” CĂIUȚI, BACĂU 

 

  Educaţia omului şi transformările sociale pe care le realizează sunt într-o relaţie de reciprocitate, în 

sensul că omul educat, acţionând asupra societăţii, paralel cu transformarea acesteia, se transformă pe el 

însuşi, rezultat care, la rândul său, se repercutează din nou asupra societăţii. 

 Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

 Posibilitățile de implicare în voluntariat sunt imense. Întotdeauna ne-am implicat neavând o abilitate 

și o experiență socială, în diferite proiecte de voluntariat, unde am întâlnit oameni care știu să lucreze în 

echipă, se dedică cu totul acestui fel de muncă pe care o prestează gratis. Oricine dorește (copii, tineri, 

adulți, persoane de vârsta a treia) poate fi voluntar.  

 Voluntarii își doresc o lume mai bună. Au înțeles lucrul acesta de-a lungul anilor, prin nenumăratele 

acte de binefacere pe care le-au făcut. Știu că numai prin exemplul personal pot schimba ceva. Copiii au 

nevoie de exemple, de modele. Caută repere. Caută surse de inspirație, de unde să își ia seva pentru 

voluntariatul de mâine. Într-o eră a tehnologiei, în care copilul învață să fie egoist, voluntariatul îi oferă o 

altă variantă - altruismul. Este o luptă teribilă pe aceste două fronturi. Dar nimic nu e imposibil. Totul ține 

de voință și de cât de puternici suntem.  

 Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, investiția în propria persoană. Crești o dată cu 

proiectul tău, îți asumi riscuri și creezi legături durabile. Cel care câștigă într-o activitate de voluntariat este 

chiar voluntarul. Recompensele sale sunt - sentimentul de implicare, bucuria de a-i ajuta pe ceilalți, dorința 

de a schimba ceva, experiența, prietenii. De asemenea, activitățile îi pot ajuta să descopere ce le place și să 

fie decisive pentru ce își vor alege să facă în viitor. 

 A opta pentru voluntariat înseamnă - pasiune, iubire, chemare și dorința de a te dărui pe tine prin tot 

ce faci, pentru a-i face pe cei din jur mai buni și mai puțin triști.Voluntarismul este un fel de demnitate 

creștină, prin practicarea căruia, vom deveni mai umani, mai buni, mai înțelepți, mai bogați, mai 

înțelegătoriși răbdători, vom trăi în armonie și pace.Voluntarul înseamnă omul cu frică de Dumnezeu care, 

dorește să-și cunoască semenul și să-l ajute, are deschidere și voința necesară. La nivelul învățământului 

primar încercăm să incubăm copiilor simțul și spiritul voluntarismului prin proiecte și acțiuni specifice 

vârstei lor, semnificativ prin acțiuni umanitari, de protejare a mediului, de acordare a primului ajutor în 

accidente și dezastre.  

 Facem anumite lucruri fără să ne așteptăm la o răsplată materială, din diverse motive - pentru că ne 

simțim bine făcând asta sau pentru că avem nevoie de ceva ca să ne umplem timpul sau pentru că toți cei din 

grupul nostru sunt implicați în astfel de activități sau pentru că simțim nevoia să facem ceva concret și nu 

doar să privim pe alții sau pentru că vrem să vedem ce înseamnă voluntariatul. 
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 Voluntariatul este un element esențial al societății. Prin acesta, oricine se poate exprima, căpăta 

experianță, se poate implica în problemele comunității din care face parte. Datoria noastră este să îi învățăm 

pe copii să cunoască nevoile comunității în care trăiesc, să se implice în aceste nevoi și să știe cum să se 

comporte. Trebuie să le trezim interesul pentru activitățile de voluntariat și să organizăm cât mai multe 

acțiuni de acest gen. Să facem educație în spiritul voluntariatului! 

 Formarea prin voluntariat este un drum al schimbării. A face din copiii de azi creatorii de mâine nu 

este numai pentru a le permite să se adapteze schimbărilor rapide, dar şi pentru a le oferi mijloacele de a se 

ocupa de ”calitatea” vieţii lor. 

 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 elevii 

noștri 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 școala. Acestea sunt: împletirea teoriei 

cu practica, școlarii constatând că ceea ce învață la școală 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. 

 Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

 Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu 

situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, 

religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și 

personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și 

oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

 Prin intermediul voluntariatului poti dobândi competente în ceea ce privește comunicarea, în limba 

maternă sau într-o altă limbă, atât cu beneficiarii, sponsorii, cât și cu mass-media sau personalitățile publice. 

De asemenea, vei învăța tehnici de negociere, de cooperare si vei învăța să îți asumi responsabilități, să 

gestionezi conflicte si să lucrezi contratimp. În plus, voluntariatul te învăța ce înseamnă munca în echipă și 

comunicarea interculturală. 

 Totodată, mulțumită voluntariatului iți vei perfecționa tehnicile de redactare de documente, vei afla 

cum se scriu proiecte, dar vei avea sansa să inveți și noțiuni de contabilitate primară sau gestionare de 

fonduri. În plus, pentru că, în prezent, se pune accent pe imagini si pe comunicare în mediul virtual, te vei 

familiariza si cu diverse tehnologii moderne. 

 Întrucât vei intra în permanență în contact cu oameni din diverse medii sociale, vei reusi să te 

adaptezi și să dezvolți noi atitudini față de cei din jur, dar și față de mediul înconjurător. 

 Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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ACTIVITATE UMANITARĂ DE VOLUNTARIAT 

ȘI EU POT FII MOȘ CRĂCIUN! 

 

ȘOIMOȘAN IOANA-ANDRADA 

GRĂDINIȚA P.P. „PALATUL FERMECAT” ARAD/STRUCTURA GRĂDINIȚA P.S. NR. 2 

  

A iubi înseamnă și a dărui. 

Compasiunea față de semeni, bunătatea, mărinimia le înveți din primii ani de viață și te 

caracterizează apoi pentru totdeauna pentru că devin un mod de viață, un firesc. 

 Asta am încercat și noi să facem la Grădinița cu Program Săptămânal Nr. 2 din Arad, să învățăm 

copiii să fie darnici, să-i iubescă pe cei din jur, să fie alături de cei care se află la greu.  

Și ce moment al anului este mai bun pentru a învață iubirea decât acela al lunii cadourilor, al lunii 

în care fiecare dintre noi așteptăm nerăbdători darul lui Moș Crăciun? 

Și i-am învățat pe copiii noștri că a iubi înseamnă a dărui, iar când dăruiești poți dărui material sau 

spiritual.  

Iar prin acțiunea „Și eu pot fii Moș Crăciun” a fost un motiv în plus să medităm la aceste lucruri 

dar și să acționăm. Am dăruit iubirea noastră în cântece, scenete și poezii, în colinde și urări de sănătate 

făcute părinților în cadrul serbarii. Și am mai făcut ceva: am auzit că în grădinița noastră sunt copii care 

locuiesc doar cu unul dintre părinți și situația lor materială e precară. Iar atunci am hotărât să le dăruim noi 

dragostea noastră, clipe de bucurie, să ne transformăm în spiriduși ai lui Moș Crăciun și să le aducem daruri 

minunate. Am scris afiș mare la intrarea în grădiniță și am apelat la părinți să ne ajute. Zi de zi cadouri care 

de care mai frumoase se strângeau pentru colegii noștri.  

A fost o încântare, că în ziua cu serbarea de Crăciun, să-i vezi pe copiii aceștia, pentru care fiecare 

dintre noi a dăriut o părticică din sufletul lui , cum îi privesc cu dragoste și sfială, pe toți colegii și părinții, și 

cum își fac curaj încet-încet și se apropie de cadourile care ii asteptau.  

Povestea noastră, sau mai bine zis a acestei activități, a început în ultima săptămâna de grădiniță, 

înainte de vacanța de iarnă, când eram în așteptarea lui Moș Crăciun și copiii scriau scrisori către moșul drag 

și bun. Toți copiii își doreau jucării și dulciuri, dar noi educatoarele am sesizat la fiecare grupă cel puțin câte 

un copil căruia poate dorința nu i se putea împlini pentru că povestea lor de viață era  mai complicată. 

Atunci ne-am gândit că ar trebui să le facem acestor copii o surpriză plăcută, și împreuna cu copiii și părinții 

din grădiniță am pornit să schimbăm puțin povestea acestor copii. Am început să colectăm jucării, hăinuțe și 

dulciuri oferite din suflet de copii. 

Așa a fost posibilă desfățurarea activității umanitare de voluntariat „Și eu pot fii Moș Crăciun”, pe 

care o prezint în continuare:  

ACTIVITATE UMANITARĂ DE VOLUNTARIAT 

Titlul activității: „Și eu pot fii Moș Crăciun” 

Dată/perioada de desfășurare: 16-20 decembrie 2019 

Locul desfășurării: Grădinița P.P. „Palatul fermecat”, Arad/ Structura Grădinița P.S. Nr. 2, Arad 

Participanți: 

- 50 preșcolari, 

- 6 cadre didactice, 

- părinții copiilor ; 

Responsabili : Cadrele didactice implicate 

Coordonator acțiune : Șoimoșan Ioana 

Beneficiari: Proiectul are 2 categorii de beneficiari: 
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-Beneficiari direcți: copii preșcolari cu vârste între 3 și 6 ani de la Grādinița „Palatul fermecat”, Arad/ 

Structura Grădinița P.S. Nr. 2, Arad 

-Beneficiari indirecți: părinții preșcolarilor, cadrele didactice implicate 

REZUMATUL ACTIVITĂȚII 

Activitatea „Și eu pot fii Moș Crăciun” este un proiect de voluntariat și urmărește strângerea 

donațiilor (îmbrăcăminte, încălțaminte, jucării de pluş, etc.) din partea copiilor preșcolari de la Grădiniță 

P.P. „Palatul fermecat”, Arad/ Structura Grădinița P.S. Nr. 2, Arad alături de părinții lor și redirecționarea 

acestor cadouri către copiii aflați în dificultate tot din grădinița noastră cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 

Această activitate „Și eu pot fii Moș Crăciun” se derulează cu scopul de a oferi copiilor aflați în 

dificultate din grădinița noastră un strop de bucurie iar copiilor voluntari din unitatea noastră o schimbare în 

educația lor, trăind o nouă experiență de viață și ținând seama de schimbarea mentalității față de semenii 

aflați în dificultate. 

ARGUMENT 

larna a venit iar sărbătorile se apropie cu pași repezi. Ne facem planuri de sărbători și ne gândim la 

ce cadouri să le pregătim celor dragi. Este momentul în care împărtășim cadouri și bucurii cu familia și 

prietenii noștri, o perioadă în care visele devin realitate! Masă îmbelșugată, bradul împodobit, cadourile 

colorate și familia în jurul nostru - la acestea visăm cu toții!Însă realitatea este alta. Mii de copii sunt privați 

de atmosfera Crăciunului și aceasta nu din cauză că nu au fost cuminți. Copiii și părinții de la Grădiniță P.P. 

„Palatul fermecat”, Arad/ Structura Grădinița P.S. Nr. 2  își propun că anul acesta să însenineze Crăciunul 

copiilor aflați în dificultate tot din această unitate prin demararea activității „Și eu pot fii Moș Crăciun” 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 

În scopul cultivării și dezvoltării spiritului de solidaritate cu copiii și persoanele aflate în 

dificultate vom încerca împreună cu preșcolarii din unitatea noastră și părinții acestora , să oferim sprijinul 

copiilor defavorizați și familiilor lor pentru care orice nouă zi este o lupta pentru supraviețuire și care trăiesc 

cu speranța vie că într-o zi va fi mai bine, să-și îndeplinească visul că măcar Ziua Sfânta de Crăciun să fie o 

viață mai bună fără suferințe, fără lipsuri. În acest sens vom face apel la toți copiii și părinții acestora din 

unitatea noastră să fie „Moș Crăciun'" mai bun în această perioadă a sărbătorilor de iarnă și să pregătească 

fiecare „daruri mici din suflet mare". Toți cei care vor dori să devină Moș Crăciun vor pregăti cadouri 

frumoase cu jucării, jocuri, cărți, dulciuri, hăinuțe și tot ceea ce-și poate dori un copil să găsească sub brad. 

Toate cadourile vor ajunge la copiii nevoiași din grădinița noastră, care ne dorim să le primească cu mare 

bucurie. Prin această activitate ne dorim să oferim copiilor o schimbare în educația lor, ținând seama de 

schimbarea mentalității față de semenii aflați în dificultate, trăind o nouă experiență de viață. 

REZULTATE AŞTEPTATE 

Prin derularea acestui proiect, ne dorim în primul rând antrenarea unui număr cât mai mare de 

preșcolari care să participe la strângerea donațiilor (imbrăcăminte, incălțaminte, jucări de pluş) înțelegând 

importanța solidarității față de aproapele lor aflat în situații dificile. 

MODALITĂȚI DE EVALUARE ȘI DISIMINAREA ACTIVITĂȚII :   

Album foto și raport scris. 
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Voluntariatul  în sistemul de educație românesc 

                                                                                                                  prof.Botezatu Carmen-Elena, 

                                                                                                  C.N de Artă”George Apostu” Bacău 

 

 

        Voluntariatul este o acțiune cu motivație intrinsecă fără așteptări de recompensă și vine în sprijinul celui 

care se află într-o situație- problemă. 

Factorii care constituie obstacoli în dezvoltarea educației sunt mulți și printre aceștia se numără: rata mare de 

absenteism și abandon școlar, imposibilitatea unor familii de a susține pregătirea educațională a copilului, 

lipsă de informare și consiliere parentală, lipsa unor dotări materiale și tehnice moderne în  școli, posibilități 

limitate ale comunităților locale de a sprijini actul educațional, de a stimula și recompensa eforturile celor 

implicați etc.  

Acestea sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă sistemul educațional românesc și care  au, în 

mod implicit, rezonanță în viașa socială și profesională a comunității de mai târziu. 

Odată identificate situațiile de criză, se pot formula obiectivele pe care voluntariatul și le propune. Iată câteva 

exemple pe care voluntariatul le poate avea în vedere: promovarea și susținerea educației de tip incluziv, 

dezvoltarea instituțională unităților furnizoare de educație,  susținerea educației pe tot parcursul vieții pentru 

o dezvoltare integrală a personalității individului, sprijin în educare și consilierea familiei, susținere egalității 

șanselor educaționale a tuturor copiilor etc. Pentru a-și atinge scopurile fixate și a rezolva problemele la care 

se raportează, voluntariatul trebuie să funcționeze pe mai multe planuri și să fie aplicat de către toți factorii 

implicați în educație, familia-școala-comunitatea.Voluntarii, pentru a obține suscesul, trebuie să răspundă la 

nevoile și cerințele educației și trebuie ca acțiunea de voluntariat să se realizeze permanent, bineînteles, cu 

susținerea familiei și comunității. Doar așa se poate ajunge la un rezultat benefic și de dezvoltare durabilă. 

Spiritul voluntariatului începe din familie, continuă în cadrul instituțiilor de învățământ și apoi în cadrul 

comunitar al societății, de aici și importanța și necesitatea de implicare a familiei in traseul educațional al 

copiilor. Părinții trebuie, în demersul lor educativ, să fie ajutați de școală, care la rândul ei are obligația la o 

bună informare a părinților,  la o strategie de sprijin a acestora în programul de consiliere al părinților, 

bineînțeles, și cu sprijinul unor fundații sau organizații non-profit.  

Implicarea părinților în acțiuni de voluntariat în activitățile școlii se poate realiza prin ședințe, întâlniri, ateliere 

de lucru în comun.  

În ceea ce privește importanța școlii în acțiunea de voluntariat, aceasta are rolul de a forma la elevi spiritul de 

receptivitate, capacitatea de inițiativă, angajarea responsabilă în identificarea și soluționarea problemelor 

comunității. De asemenea cadrele didactice trebuie să se implice în demararea de proiecte educaționale, 

înființarea de asociații de părinți, implicarea ONG-urilor care pot susține eforturile școlii prin amenajări și 

dotări cu echipamente tehnice moderne. 

Prin implicarea elevilor, alături de profesori, la acțiuni de voluntariat aceștia vor realiza tranziția de la școală 

la o viață social- activă. 

Și reprezentanții comunității au un rol important în formarea elevilor prin asigurarea unor condiții optime de 

formare a abilităților în cadrul unor activități la care să participe experți din diverse domenii de activitate. 

Printre acțiunile ce se pot iniția se numără cele referitoare la ocrotirea mediului înconjurător, ajutorul acordat 

vârstnicilor pentru a utiliza tehnologiile moderne de comunicare sau ajutorarea familiilor nevoiașe. 

Implicarea tinerilor în acțiuni de voluntariat va conduce în timp la generații responsabile și capabile de acțiune 

de forță de muncă calificată și implicit la o dezvoltate a societății pe toate planurile. 
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                      IMPORTANTA VOLUNTARIATULUI SI A EDUCAŢIEI ECOLOGICE 

                               PENTRU FORMAREA  CETĂTENILOR  RESPONSABILI 

 

                                                                                         Prof.inv.primar Marinescu Gabriela-Maria 

                                                                                      Scoala gimnaziala ,,Mihail Kogalniceanu”Buzau   

                                                                                         

     Mediul inconjurator  ne dăruieşte cu bucurie şi simplitate, din belsug, necondiţionat, toate bunurile sale. 

În condiţiile epocii contemporane, caracterizate prin creştere demografică, industrializare şi prin 

acţiunea deseori necontrolată a omului asupra mediului, apare tot mai des problema protecţiei mediului 

înconjurător. În această problemă latura educativă are un rol determinant. Educaţia pentru mediu ne 

priveşte în egală măsură pe toţi, adulţi sau copii, iar problema , deşi nu e nouă, se pune tot mai acut, 

devenind obiect de studiu la nivel de invatamant primar/gimnazial/liceal, sau obiectiv în cadrul unor 

activitati desfasurate pe centre de interes si domenii experientiale la nivel de invatamant prescolar. 

     Educaţia ecologică este criteriul principal al stilului de viaţă durabil şi unica modalitate de 

supravieţuire a omenirii în viitor. Pentru realizarea cu succes a educaţiei ecologice este esenţială 

îmbinarea efectivă a formelor de “educaţie alternativă” cu formele de educaţie instituţionalizată. 

Educaţia ecologică presupune nu numai formarea unor comportamente corecte faţă de mediul 

inconjurator, dar şi implicarea activă şi chibzuită,realizarea unor actiuni de voluntariat, în procesul de 

adoptare a deciziilor de mediu. Dacă ne întrebăm ce şansă are educatia pentru mediu într-o lume 

condusa de interese materiale şi ce efecte ar avea, nu trebuie să fim părăsiţi de optimism, să fim 

convinşi că, începută de la vârstele cele mai mici, va reuşi în timp să conducă la formarea unei 

conduite adecvate, iar omul de mâine va fi capabil să discearnă asupra binelui şi a răului, să acţioneze 

constient si de buna voie în folosul naturii. 

     Scopul esenţial al educaţiei privind protecţia mediului înconjurător este de a oferi posibilitatea 

fiecăruia să-şi manifeste atitudinea personală, responsabilitatea faţă de mediul în care trăieşte. Acest 

lucru începe cu mediul familial, unde importante şi relevante sunt puterea exemplului şi cea a 

cuvântului . 

În ciclul primar, învăţarea trebuie să se dezvolte în mod natural, pornind de la ce ştie elevul în sensul 

descoperirii varietăţii formelor şi a fenomenelor naturii, pe cale experimentală. O învăţare eficientă va 

da copilului posibilitatea să redescopere natura printr-un contact direct cu aceasta, în care profesorul 

joacă rolul unui ghid. 

      A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de ameninţată 

astăzi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii, iar aceste aspecte fac trimitere directa spre actiuni de 

voluntariat. 

    Educaţia ecologică accentuează cinci mari obiective: 

1- Conştientizarea: ajută copiii să capete înţelegere şi sensibilitate faţă de întreg mediul şi problemele 

lui; dezvoltă abilitatea de a pricepe şi de a deosebi stimulentele, de a procesa, rafina şi extinde aceste 

percepţii; contribuie la folosirea acestor abilităţi noi în mai multe contexte. 

2- Cunoaşterea: ajută copiii să capete o înţelegere de bază privind funcţionarea mediului, interacţiunea 

oamenilor cu mediul şi despre cum apar şi cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu. 

3- Atitudinea: ajută copiii să capete un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu, motivaţia şi 

devotamentul de a participa la menţinerea calităţii mediului. 

4- Deprinderile: ajută copiii să capete abilităţile necesare identificării şi investigării problemelor 

mediului şi să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia. 

5- Participarea: ajută copiii să capete experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite, 
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în vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la rezolvarea problemelor mediului. 

   Scoaterea scolarilor în mediul înconjurător în mod regulat este o parte importantă a unui program 

conştient de educaţie a mediului. Nimic nu poate înlocui propriile experienţe care îi ajută pe copii să-şi 

înţeleagă propria comunitate, sistemele naturale şi problemele mediului. 

Proiectele educative de educaţie pentru mediu se înscriu în coordonatele unor preocupări 

organizate, coordonate ,sistematizate de abordare ecologică a problematicii lumii contemporane; ele 

sunt o cale de modernizare a învăţământului ,de care depinde posibilitatea de a alege ,în viitor, între un 

mediu curat şi sănătos ,între un public informat ,educat care conştientizează gravele probleme de mediu 

şi un public care ignoră şi este indiferent la aceste probleme. 

 

Exemple de bună practică 

   Proiectul de educaţie ecologică “Buzau, oras deschis curateniei!” derulat de Primaria orasului Buzau, prin 

care au fost solicitati cetateni mari si mici in   februarie 2020 , in Padurea Crang, m-a determinat sa particip 

impreuna cu sotul meu, dar si cu elevii clasei pregatitoare si parintii acestora la curatarea acestui parc atat de 

vizitat de locuitorii orasului. 

  Scopul a fost sensibilizarea copilului faţă de mediul natural, sensibilizare ce are în vedere cultivarea 

respectului faţă de mediul natural ,a folosirii raţionale a resurselor, a responsabilizării în legătură cu 

protecţia şi ocrotirea acestuia , a estetizării mediului ,a sporirii resurselor şi nu în ultimul rând a optimizării 

relaţiei dintre copil şi natură. 

   Scolarii se află în perioada de formare si dezvoltare a personalităţii şi a sistemului propriu de 

valori, de formare a imaginii de sine şi faţă de ceilalţi precum şi a conduitelor şi a modului de viaţă. 

Ei au nevoie de sprijin, de un mediu informativ care să fie alături de ei, pentru a putea trece cu succes 

de la dependenţa din perioada prescolara la autonomia si responsabilităţile cetatenilor de maine. 

În acest sens, proiectul “ Buzau, oras deschis curateniei!” a fost o adevarata provocare atat 

pentru mine, ca dascal, cat si pentru copii, dar a avut o influenta benefică prin formarea generaţiei 

actuale şi viitoare în spiritul educaţiei ecologice. 

Prin participarea la  acest proiect am urmărit încurajarea activitaţilor de protecţie a mediului 

înconjurător, sensibilizarea copiilor pentru păstrarea curaţeniei, formarea unui spirit critic faţă de 

problemele actuale de mediu, formarea unor abilităţi necesare investigării, identificării, precum şi 

rezolvării unor probleme de mediu. Nimic nu poate înlocui propriile experienţe care îi ajută pe elevi să 

creeze o imagine obiectivă a realităţilor ce îi înconjoară. 

“ Buzau, oras deschis curateniei !“ este proiectul care a antrenat şi implicat copiiii într-o 

gamă variată de activităţi: informare despre pădure; ecologizare a parcului atat de indragit de ei; activităţi 

creative, recreative, artistico-plastice; activităţi practice. Aceste activităţi au fost îmbinate cu drumeţii, 

plimbări şi jocuri în aer liber. 

    Cu toţii dorim ca educatia ecologică în şcoală să se poată realiza prin orice tip de activitate: şcolară, 

extraşcolară, activităţi ştiinţifice , literare, artistice, plastice, sportive, sub forma unor 

unor observaţii şi experimente în natură, desene, lucrări practice, drumeţii, orientări turistice, colecţii, 

scenete ecologice, concursuri. 

    Poate cel mai important rezultat al proiectului a fost acela că scolarii au fost stimulaţi să gândească atât 

 critic, cât şi creativ. Un copil poate şi trebuie să poată cântări bine opţiunile, să identifice alternativele 

 pentru o problemă dată, să comunice, să prezinte corect problemele comunităţii, să analizeze sugestiile 

cetăţenilor şi să ia decizii. Cu alte cuvinte, un proiect bun de educaţie ecologică îi ajută pe actualii şi viitorii 

cetăţeni să se implice în rezolvarea unei probleme ce afectează atât mediul, cât şi sănătatea comunităţii în 

care trăiesc. 
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   Şcoala de azi , şcoala de mâine are sacra misiune , printre altele, să-i înveţe pe elevi să trăiască 

frumos şi sănătos. Dreptul de a avea un mediu sănătos este un drept fundamental al fiecărei fiinţe 

umane. Înscriindu-se în registrul bogat al “noilor educaţii”, educaţia ecologică permite deschiderea 

şcolii spre problematica lumii contemporane. Se conturează, din ce în ce mai mult, ideea că şcoala 

trebuie considerată în ansamblul modalităţilor sociale de educaţie care constituie, de fapt, sistemul 

social de educaţie. Multe dintre noile modalităţi de educaţie satisfac nevoia de educaţie permanentă a 

individului. 

   Într-o societate tot mai grăbită şi artificializată, această educaţie vine să propună ca finalitate 

dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a aptitudinilor necesare pentru ca oricare cetăţean să joace un rol 

activ şi constructiv în conservarea resurselor naturale, în activităţile de prevenire a poluării şi protecţie 

a mediului perceput ca suport al vieţii. 

  Dacă ei , micii scolari, cresc astăzi în spiritul ecologiei, poate că mâine Terra va deveni mai 

curată, mai verde şi mai veselă, si vom putea afirma ca munca noastra, a dascalilor, nu a fost in zadar 

fiindca o lecţie bine învăţată în copilărie se transformă în deprindere benevola pentru un adult responsabil. 
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Voluntariatul promovat prin programe adresate tinerilor 

Elena Dobândă 

 Colegiul Național „Calistrat Hogaș”,  Piatra-Neamț 

Ce este voluntariatul? Prin voluntariat înțelegem activitatea desfășurată din proprie inițiativă, în 

folosul comunității, prin care o persoană se dedică altora, fără a primi ceva în schimb. În ziua de astăzi, mulți 

tineri sunt implicați în activități de voluntariat, încercând să ajute și să influențeze viața cuiva.  Ei își oferă din 

timp pentru a face cunoscută o cauză în care cred și pentru care sunt pregătiți să schimbe ceva. Pe lângă 

satisfacția pe care o au făcând un bine, dintr-un adevărat spirit civic, ei au totodată ocazia de a se dezvolta 

personal, fiind puși în diferite situații care îi determină să își descopere propriile limite și competențe. Unii 

învață încă din familie cât de important este voluntariatul, iar acest lucru trebuie continuat în școli și nu numai. 

Programul The Duke of Edinburgh’s International Award este deschis tuturor tinerilor cu vârsta 

cuprinsă între 14-24 ani, indiferent de mediul de proveniență. Este noncompetitiv, plăcut, voluntar și un 

program echilibrat care necesită un efort susținut de-a lungul parcurgerii sale. Acesta oferă un cadru de 

educație nonformală care este complementar educației formale sau care oferă un substitut acolo unde 

oportunitățile formale nu sunt disponibile. Totodată, Award-ul este un program care oferă posibilitatea 

tinerilor să-și demonstreze dezvoltarea personală și progresul realizat într-un cadru recunoscut internațional. 

Pentru tineri, Award-ul este, mai presus de toate, o provocare la cunoaștere personală. Nu concurează unul 

împotriva celuilalt, ci doar cu ei înșiși, iar pentru a-și atinge scopul, participanții trebuie să aibă încredere în 

sine, curaj, dar mai ales determinare. Una din marile recompense este depășirea așteptărilor proprii. Noile 

aptitudini dobândite și experiența acumulată îi pot aduce cu un pas mai aproape de universitatea sau slujba 

mult dorită. 

O parte inseparabilă a participării în program este crearea de noi relații și prieteni care sunt în căutarea 

de oportunități asemănătoare. Tinerii, pe parcursul programului, vor întâlni un număr de provocări a căror 

formă va fi aleasă de fiecare participant în parte. Aceștia își stabilesc activitățile și își ating obiectivele, sub 

îndrumarea liderului adult format. Programul are trei nivele (Bronz, Argint și Aur), fiecare dintre acestea 

având patru secțiuni: Voluntariat, Activități Fizice, Abilități Personale și Aventură.  La nivelul de Aur se 

adaugă și Proiectul Rezidențial. Finalizatorii primesc certificatul și insigna într-o ceremonie special organizată 

la nivel național, în prezența Majestății Sale Margareta, Custode al Coroanei Române și a altor invitați speciali 

la Palatul Elisabeta. Mă voi opri doar asupra secțiunii de Voluntariat, dorind să subliniez impactul pozitiv pe 

care îl are asupra comunității, dar și asupra participanților. 

Colegiul Național „Calistrat Hogaș” a semnat în luna martie a anului 2019 contractul de licențiere 

pentru livrarea programului The Duke of Edinburgh’s International Award, având drept partener Fundația The 

Duke of Edinburgh’s International Award Romania, devenind unitate operațională. Ulterior, în cadrul liceului 

au fost certificați, ca lideri Award, în luna mai, mai mulți profesori de diferite discipline. La un eveniment 

organizat în cadrul colegiului, a fost invitată o elevă care a finalizat nivelul de Bronz. Aceasta a împărtășit 

experiențe întemeietoare pentru dezvoltarea lor personală, răspunzând și la întrebările calistraților. Cei 120 de 

elevi participanți au putut urmări filme inspiraționale despre program, precum și filme în care erau prezentate 

drumeții, explorări sau expediții. 

Secțiunea Voluntariat îi provoacă pe tineri să fie responsabili, să se adapteze la schimbări și să devină 

membri care au grijă de comunitate, pentru minim trei luni de zile. În acest timp, ei pot să întâlnească persoane 

noi, cu care poate în mod normal nu ar fi interacționat, având ocazia de a lucra în echipă și de a realiza că fac 
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parte din ceva important. Activitățile pe care le pot face participanții în cadrul acestei secțiuni sunt numeroase: 

vizitarea persoanelor neajutorate, în vârstă sau cu dizabilități, voluntariat în spitale, mentorare, transmiterea 

cunoștințelor din domeniul medical (acordarea primului ajutor, voluntariat în cadrul SMURD), ecologizare, 

îngrijirea animalelor, organizarea de strângeri de fonduri etc.  

O parte din elevii implicați în program au prezentat motivarea alegerilor, așteptările și obiective 

urmărite. 

Eleva B. M.  P. a relatat depsre implicarea în acest program.„ Când am auzit prima oară de acest 

program, mi-am zis că ar fi un lucru foarte interesant în care m-aș putea implica, dar și o provocare destul de 

mare. Ceea ce m-a determinat să particip a fost dorința de a încerca cât mai multe lucruri diferite, de a-mi găsi 

noi pasiuni, dar, mai ales, de a putea face o schimbare, oricât de mică ar fi, iar programul îmi oferă această 

oportunitate. Datorită secțiunii Voluntariat am înțeles cât de importantă este această activitate și cât de mult 

pot influența pozitiv anumite persoane. Din păcate, nu am putut să ating obiectivele pe care mi le stabilisem 

inițial (voluntariat la un centru de plasament, la secția pentru copii din cadrul bibliotecii județene și, după 

împlinirea vârstei corespunzătoare, voluntariat în cadrul SMURD), din cauza situației în care suntem acum, 

dar nu am vrut să renunț și am încercat să găsesc o activitate realizabilă, care să îmi și placă. 

 Am avut ocazia să aflu foarte multe aspecte despre voluntariat, ce presupune, de câtă dedicare este 

nevoie, dar și care îmi sunt limitele. Am învățat că lucrul în echipă este esențial, fiind foarte importantă 

comunicarea cu liderul Award, dar și cu ceilalți participanți, pentru a putea să ne ajutăm reciproc. Totodată, 

mi-am dat seama că dacă vrem cu adevărat să ne implicăm în proiecte sau în diferite activități și să schimbăm 

ceva, chiar putem face acest lucru. Voluntariatul a scos la iveală anumite trăsături și capacități de care nu eram 

pe deplin conștientă, dar pe care le pot dezvolta în continuare. Un alt lucru pe care mi l-am însușit este 

gestionarea timpului, dându-mi seama că activitățile trebuie planificate cu atenție, astfel încât toate să poată 

fi realizate. 

Îndemn cât mai mulți tineri să se înscrie în programul Award, deoarece se vor descoperi pe sine și vor 

acumula multe cunoștințe care îi vor ajuta foarte mult timp de acum încolo. Voluntariatul îi va responsabiliza 

și îi va învăța să gestioneze eficient sarcinile care le revin, lucru benefic și pentru viitoarea carieră. Dar, cel 

mai important, se vor simți împliniți doar din faptul că pot să dăruiască ceva celor din jur, să transmită 

cunoștințele lor altcuiva. Au ocazia să influențeze în bine persoanele mai puțin norocoase și, în același timp, 

să descopere părțile mai puțin frumoase ale lumii în care trăim, lucru ce îi va maturiza.” 

Impresia altei eleve implicate în program T.T. „Prima dată când am auzit de acest program mi s-a părut o 

fereastră deschisă către noile experiențe, așa că am întrebat-o personal pe doamna profesoară T. C. dacă mă 

pot înscrie și a spus că implicarea noastră contează la fel de mult ca și a celorlalți, care, by the way, formează 

o echipă minunată. 

 De la formularul de înscriere până la activitățile infinite pe care le-am încercat vara aceasta și nu 

numai, totul consider că a fost pus la punct de fiecare membru al acestui voluntariat internațional. Referindu-

mă doar la secțiunea de voluntariat, eu am ales, din multele opțiuni (și altele), mentorarea și am ajuns să 

cunosc o grămadă de oameni minunați -din această echipă sau nu- care au făcut activitățile mai ușoare 

adăugându-le și câte un moment interactiv (asta a fost ceva nou pentru mine, pentru că nu avusesem parte de 

această programă și la alte voluntariate, la care am renuțat, axându-mă doar pe acesta) și care m-au ajutat să-

mi depășesc temerile și să-mi cunosc limitele. 
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 Vă aștept cu mare drag și pe voi –asta cât mai curând-, deoarece vă așteaptă aventuri de neuitat! Pupici 

!!!” 

Eleva C.P. a aflat de acest program în clasa a IX-a de la diriginta clasei, coordonatoarea programului 

în cadrul Colegiului. „Imediat ce a început să prezinte acest program mi s-a părut foarte interesant faptul că 

pot fi punctată pe activitățile extrașcolare, de asemenea am fost motivată să fiu mai activă în timpul liber și să 

îmi folosesc timpul la maxim” 

La tineri voluntariatul este des întîlnit și ceea ce ne bucură este că va fi o generație implicată pe tot 

parcursul vieții. 
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VOLUNTARIAT PENTRU CULTIVAREA UNUI COMPORTAMENT RESPONSABIL 

FAȚĂ DE OCROTIREA NATURII 

Prof. Veiss Aloma Maria 

Colegiul Naţional „Petru Rareş” Piatra Neamţ 

 

Omul a încercat permanent să domine mediul natural, să utilizeze  bogăţiile naturii pentru nevoile 

sale, ceea ce a dus la mari dezechilibre ecologice.  

În calitate de profesor de biologie și diriginte la clase gimnaziale am constatat că şcolarii au nevoie 

de foarte multe activităţi practice care să le dezvolte dragostea faţă de natură, de frumos şi să le cultive un 

comportament adecvat privind ocrotirea acesteia. Pe parcursul anilor am planificat şi realizat numeroase 

activităţi şi proiecte ecologice. Aş exemplifica câteva dintre ele: 

Concursul SOS NATURA promovat la nivelul şcolii cu 3 secţiuni: desen, fotoreportaj, fotografii. 

A fost primit de elevi cu atâta entuziasm încât după doi ani l-am extins la nivel naţional sub denumirea 

„ECO-Verde în România” în parteneriat cu alte şcoli. 

Angiospermele prind rădăcini. La sfârșitul capitolului „Structura şi funcţia unei plante cu flori” – 

elevii clasei a V-a au câteva activităţi practice în care fiecare cultivă seminţe de plante angiosperme. Acestea 

sunt îngrijite de ei şi le transplantează în jardinierele din curtea şcolii (anul acesta au utilizat seminţe de 

Petunia Hybrida). 

În cadrul aceluiaşi proiect au plantat bulbi şi rizomi de plante angiosperme în ghivece pentru 

înfrumuseţarea şcolii şi curţii acesteia, genul Tulipa, genul Pelargonium. 

Elevii mai mari, clasa a VII-a au plantat cu ocazia „Lunii Pădurii” butaşi de trandafiri în anumite 

zone ale spaţiului şcolii, astfel contribuind şi ei la amenajarea unui spațiu școlar viu colorat și atractiv.Am 

atins mai multe obiective: cunoaşterea alcătuirii şi funcţiile unei plante cu flori aplicarea în practică a 

cunoştiinţelor acumulate formarea de priceperi şi deprinderi de lucru specifice biologiei formarea unui 

comportament responsabil faţă de natură, şcoală şi ţara în care trăim. 

Copiii au fost aşa de încântaţi de toate aceste activităţi încât şi-au creat propriile mini solare acasă, 

plantând, îngrijind şi urmărind dezvoltarea plantelor. La ora de tehnologie sub îndrumarea doamnei 

profesoare, au realizat ghivece din materiale reciclabile pentru plantele obținute şi acestea au fost expuse în 

școală. 

În cadrul aceluiaşi proiect elevii claselor gimnaziale s-au întâlnit cu elevii liceeni (cls. a IX-X-a) 

realizând un schimb de experienţă, cei mici prezentându-le proiectul şi activităţile realizate, iar cei mari 

prezentându-le noţiuni noi privind rolul plantelor, îngrijirea acestora şi clonarea vegetală. 

Întâlnirea a fost foarte interesantă, cei mari având responsabilitatea de a proiecta, organiza şi 

coordona acţiunea, iar cei mici fiind colaboratori foarte activi şi protagonişti în prezentarea proiectului.  

Educaţia ecologică trebuie realizată cu pasiune de la vârste foarte fragede pentru a contribui la dezvoltarea 

durabila a ţării.
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ROLUL PROIECTELOR DE VOLUNTARIAT ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII 

COPIILOR 

Prof. înv. preșcolar Panainte Costinela-Elena 

Prof. Panainte Sorin-Lucian 

Liceul Tehnologic I.C.Petrescu Stâlpeni, județul Argeș 

 

 

Activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp, în România o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite :asistența și serviciile 

sociale, cultural, medico-sanitar, educativ. Această activitate presupune interacțiune, spirit civic și 

organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. 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 , devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Dacă educația în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar și în formele ei cele mai simpliste) 

și este complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituțiilor de învățământ (implicit prin 

educația de tip nonformal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societății, de către 

adultul responsabil, capabil de acțiune și schimbare. Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul 

beneficiază de primele experiențe educative – iar dacă nu este așa, școala și comunitatea trebuie să intervină 

ca voluntari în acțiuni de educație a părinților și consiliere - școala are, apoi, rolul de a forma la elevi spiritul 

de receptivitate, capacitatea de inițiativă, angajarea responsabilă în identificarea problemelor comunității și 

proiectarea de direcții de acțiune pentru soluționarea acestora. Iar cadrele didactice, ca “facilitatori”/ 

“moderatori”, “ trebuie să manifeste foarte multă receptivitate, îngăduință și să ofere mereu un răspuns la 

solicitările elevilor și ale comunității. Așadar, profesorii sunt cei care conduc și orientează actele de 

voluntariat ale elevilor/școlii în comunitate și tot ei trebuie să aducă soluții la problemele școlii prin 

atragerea de sponsori/parteneri, demararea de proiecte educaționale, înființarea de asociații de părinți, 

atragere de fonduri de la comunitatea locală, implicarea ONG-urilor etc. Practicând alături de cadrele 

didactice primele practici de sprijin, de voluntariat, elevii/tinerii vor realiza tranziția de la școală la o viață 

activă socială. 

Privită din perspectiva educației, practica voluntariatului este raportată la interacțiunea factorilor 

principali ai educației: familia, școala, societatea. Interdependența acestora descrie un exercițiu de sprijin 

reciproc, în care rolurile de voluntar și beneficiar sunt pe rând asumate de fiecare dintre ei. O comunitate 

care susține dezvoltarea actului educativ din școală, va beneficia ulterior de generații de profesioniști, de 

actori sociali implicați, activi și capabili de schimbare; pe de altă parte, acțiunile de voluntariat ale 

instituțiilor școlare și reprezentanților lor de a răspunde nevoilor comunității, vor contribui la rezolvarea 

problemelor actuale ale societății. Se constată că rezultatele unor astfel de acțiuni voluntare nu sunt 

temporare sau imediate, ci, abordate pe termen lung, vizează dezvoltarea durabilă atât în spațiul educațional, 

cât și în cel social. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. În acest context, m-

am implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator, alături de  câțiva colegi din 

ciclul primar și gimnazial, al unui parteneriat între școala/grădinița unde activez și un centru de educație 

incluzivă dintr-o localitate apropiată, în ideea de a participa împreună cu elevi  voluntari, având sprijinul 

părinților . 
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Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat 

împreună cu un grup de elevi și părinți din școala noastră, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii 

cu dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii au fost 

reticenți, chiar puțin speriați și emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu 

aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final 

comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, 

activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu 

dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de 

a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

Prima întâlnire cu elevii din centrul de educație incluzivă a fost plină de emoție, chiar și pentru noi, 

cadrele didactice. Ne-au impresionat bucuria și inocența copiilor, care, deși aveau diverse afecțiuni grave, au 

găsit calea de a comunica cu noi, de a ne simți bineveniți în ”casa lor”. Având sprijinul părinților elevilor 

noștri am reușit să mergem în apropierea sărbătorilor de iarnă cu cadouri la partenerii noștri mai puțin 

norocoși. Coordonați de doamnele lor  profesoare ne-au prezentat un program cultural- artistic de excepție, 

înduioșător până la lacrimi, prin care și-au exprimat sentimentele, emoțiile cu   unică. Ne-am bucurat alături 

de ei când și-au primit cadourile de la Moș Crăciun 

și pot spune că am primit o lecție de solidaritate, toleranță, dărnicie. 

Voluntariatul te transformă într-o persoană conștientă 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. 

Voluntariatul oferă posibilitatea interacțiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu interacționăm în mod 

curent în activitățile noastre obișnuite, contribuind la creșterea solidarității și toleranței.  

  Implicându-ne în activități de voluntariat reușim să vedem lumea prin ochii celorlalți și să înțelegem 

și să observăm limitele incorecte pe care societatea le pune uneori în fața unora dintre membrii ei. În 

concluzie, cu cât este învățat un elev să practice voluntariatul și cu cât începe mai repede să facă astfel de 

activități de voluntariat, cu atât își va creiona un traseu mai clar în viață, va cunoaște lumea reală și va ști să 

distingă binele de rău, formându-și astfel un caracter aparte care-l formează ca om.   

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană ești, 

care îți sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândești prin 

muncă. Respectul față de tine și față de ceilalți îl câștigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, 

indiferent de natura lor. Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, 

cel mai rapid se dezvoltă abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, 

greutățile întâmpinate în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A face voluntariat înseamnă de 

asemenea apartenența la un grup, un grup care devine în scurt timp o familie, iar relațiile deși sunt de natură 

profesională, devin și personale. Sub marea umbrela a comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte 

important. Voluntariatul creează punți între oameni și comunități. Fără să vrem, suntem nevoiți să 

socializăm în viața de zi cu zi pentru a putea exista. Însă voluntariatul te învață tehnici și metode de 

socializare astfel încât timiditatea, teama și frica să dispară, toate acestea ajutând la crearea ta din punct de 

vedere profesional.  

De aceea voluntariatul început încă din școală este, pe lângă faptul altruist în sine, o activitate de pe 

urma căreia copiii au multe lucruri de învățat: noi abilități, noi contacte, experiență într-un anumit domeniu 

etc. Voluntariatul în școli este soluția pentru o dezvoltare complexă a individului. Ideea de voluntariat 

trebuie privită pe de o parte ca activitate extrașcolară, o activitate care să ajute la ocuparea timpului liber dar 

și a formării copilului ca persoană, și pe de altă parte voluntariatul ca acumulare de experiență de muncă, 

factor de responsabilitate și maturitate. 
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Voluntariat în sistemul de învăţământ preşcolar 

 
                                                            Prof. Înv. Preșc: Hoancia Liliana                                                            

                                                                     Șc. Gimn. Sf Maria / Gr PP Micii Cercetași, Botoșani 

 

 

 
"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. " 

 
 În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le 

facă bine din punct de vedere sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. 

Prezintă-i toate beneficiile pe care le poate obţine de pe urma activităţilor de voluntariat. De 

asemenea, gândeşte-te la faptul ca eşti un model pentru el. Cu cât observă şi este 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 va tinde mai mult să introducă voluntariatul în viaţa lui de adolescent. Cu cât 

începe mai repede să facă astfel de activităţi de voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. 

Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc pentru viaţa de adult. 

 Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestaţie materială.(Definitie adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului, 

iunie 2002). Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai nobile 

aspiraţii ale omenirii -pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele. 

 În această epocă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai 

interdependentă, mai complexă. Voluntariatul - la nivel individual sau de grup - reprezintă o modalitate prin 

care:                                                                                                              

  - pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de 

ataşamentul faţă de aproapele; 

 - persoanele pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor, în timp ce 

învaţă şi se dezvoltă pe percursul întregii vieţi,realizându-şi astfel întregul potenţial uman;   

  -se pot stabili puncte de legătură între diferenţele care ne despart, astfel încât să putem trăi împreună 

în comunităţi sănătoase, puternice, şi să lucrăm împreună la identificarea de soluţii la provocările pe care le 

întâlnim şi să conturăm destinul nostru comun.                                                                     

  În zorii noului mileniu, voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor. 

Voluntariatul transformă în acţiune declaraţia Naţiunilor Unite conform căreia „Noi, oamenii, avem puterea 

de a schimba lumea”. Această declaraţie promovează dreptul fiecărei femei, al fiecărui bărbat sau copil de a 

se asocia în mod liber şi de a activa ca voltunar fără deosebire de originea culturală sau etnică, religie, 

vârstă, sex, şi condiţia fizică, socială sau economică. 

 Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă, de fapt acumularea unei experienţe 

profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. 

Practic, a voluntaria înseamnă a ajuta necondiţionat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul lor, pe 

principiul dă mai departe.                                                                                       

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană eşti, 

care îţi sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti prin 

muncă. Respectul faţă de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, 

indiferent de natura lor.                                                                                                    
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Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se 

dezvoltă abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile 

întâmpinate în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă, de asemenea 

apartenenţa la un grup, un grup care devine în scurt timp o familie, iar relaţiile deşi sunt de natură 

profesională,devin şi personale. Sub marea umbrela a comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte 

important. Voluntariatul creeaza punţi între oameni şi comunităţi. Fără să vrem,suntem nevoiţi să socializăm 

în viaţa de zi cu zi pentru a putea exista. Însă, voluntariatul te învaţă tehnici şi metode de socializare, astfel 

încât timiditatea, teama şi frica să dispară, toate acestea ajutând la crearea ta din punct de vedere profesional. 

 În Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă sunt prevăzute o serie de obiective a 

căror transpunere în activităţi specifice conduc copiii spre descoperirea şi înţelegerea tainelor naturii. 

Activităţile pe domenii experenţiale (cunoaşterea mediului, educarea limbajului, activităţi artistico-plastice 

şi practice, activităţi muzicale), dar şi activităţile extracurriculare (excursii, drumeţii, activităţi practic-

gospodăreşti-plantări, acţiuni de ecologizare) contribuie la atingerea obiectivelor educaţiei ecologice. 

Acestea ajută copiii: 

 - să cunoască fiinţe şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;                           

 - să-şi însuşească cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi 

demonstrativ şi antrenarea copiilor în îndeplinirea acestora;                                                                     

  - cultivarea dragostei pentru Terra cu tot ce intră în componenţa acestuia: apă, aer, plante, animale;                                                                                                                                                          

 - conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică şi toate resursele naturale;        

 - educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăieşte;                            

  - formarea unui comportament civic, a dorinţei de a contribui la păstrarea frumosului prin antrenarea 

în activităţi de îngrijire a unor arbori, a spaţiilor verzi;                                                                

 La nivelul educaţiei preşcolare putem desfăşura activităţi de educaţie ecologică care, pe de o parte 

formează deprinderi, dezvoltă capacităţi şi cultivă interesul copiilor pentru conduite ecologice, iar pe de altă 

parte contribuie direct la menţinerea unui mediu echilibrat, curat, benefic unei dezvoltări fizice şi mentale 

sănătoase a copiilor. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a participa la acţiuni de protecţie a 

mediului în interesul sănătăţii noastre. Educaţia ecologică presupune dezvoltarea abilităţilor de a acţiona 

concret, de a ne implica activ în identificarea problemelor de mediu, capacitatea de a găsi soluţii pentru 

remedierea problemelor de mediu. 

 Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să 

implice copiii chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Formarea voluntarilor 

pe probleme de mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia mediului, în funcţie de 

diversitatea situaţiilor, impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o gândire constructivă, integrată 

care să faciliteze educarea populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de problemele mediului. 

 Iniţierea copiilor mici în ABC-ul voluntariatului de mediu începe cu: 

 - identificarea problemelor de mediu în grădiniţă, în familie, în comunitatea locală şi intervenţia în 

schimbarea comportamentului şi atitudinii faţă de mediu; 

 - găsirea soluţiilor de rezolvare a problememlor de mediu şi conştientizarea rolului pe care îl au 

voluntarii în transmiterea valorilor: respectul faţă de mediu, iubire faţă de natură, cooperare pentru 

rezolvarea problemelor.                                                                                                                   

În scopul formării conduitei ecologice am implicat preşcolarii în desfăşurarea unor activităţi de 

ecologizare a mediului din curtea grădiniţei sub îndemnul ,,Pentru un mediu mai curat”. În famile, părinţii 

transmit copiilor cele mai elementare norme de comportament ecologic, care să constituie fundamentul 

acţiunilor unui cetăţean preocupat de mediul în care trăieşte. De aceea, preşcolarii, alături de părinţi au 

participat la acţiuni de îngrijire a pomilor, dar şi de plantare de flori în curtea grădiniţei. 
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 Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste acţiuni, 

voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi alături de 

comunitate şi problemele ei. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii copiilor, a unor 

valori şi atitudini morale, a unor modele de implicare socială exprimate prin: 

 - cunoaşterea şi utilizarea conceptelor cu privire la voluntariat; 

 - exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 - conştientizarea impactului social şi moral al acţiunilor de voluntariat; 

 - dobîndirea unor comportamente responsabile faţă de mediu şi implicit faţă de viaţa omului; 

 - manifestarea spiritului de iniţiativă în acţiunile de voluntariat; 

 Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat 

necesităţii de a acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea 

voluntariatului în unităţile de învăţămât, în familiile copiilor, în comunitate solicită calităţi legate de 

comunicare, spiritul de echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie 

iniţiativă în scopul cultivării normalităţii în comunitate şi contribuie la creşterea gradului de sensibilizare a 

populaţiei cu privire la valorile şi importanţa voluntariatului.   
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Îmbinând utilul cu plăcutul:  

Educaţie prin activităţi de voluntariat 

 prof. Gulie Dorin 

Liceul Teoretic Ion Ghica, Răcari 
 

 Într-o societate în care valorile s-au inversat, iar reperele sunt neclare, în care  relațiile umane au 

devenit o provocare,  trebuie susținută ideea de empatie. Este important să înțelegem nevoile celor de lângă 

noi și să ne implicăm în realizarea unor sarcini ce ţin de competența noastră și de disponibilitățile noastre. 

Comunicarea este cheia unor relații interpersonale benefice dezvoltării unei societăți performanțe şi solide 

din punct de vedere emoţional. Grupurile vulnerabile au nevoie de atenția celor care se pot implica în 

susținerea lor. În calitatea de profesor, am încercat să promovez spiritul civic și social. Competențele cheie 

din profilul de formare al absolventului formulat de CE  în 2006 promovează dezvoltarea competenței civice 

şi a competenţei de iniţiativă şi antreprenoriat. 

 Fiind profesorul de limba franceză al unor elevi interesaţi şi motivaţi pentru a învăţa această limbă 

modernă, am încercat să variez şi să propun activităţi interesante, dar care să dezvolte şi alte competenţe în 

afara celor lingvistice în limba străină. Plecând de la nevoile elevilor şi preferinţele acestora, ne-am implicat 

în derularea proiectului internaţional Pro comunitate – tabăra de limba franceză organizată de Centrul 

Francofon din Buzău în colaborare cu alte asociaţii şi organizaţii ce susţin studiul limbii franceze şi acţiunile 

de voluntariat pentru o comunitate activă.  Elevi din diferite zone ale ţării au decis să participe la activităţile 

propuse în cadrul proiectului. De asemenea, două cadre didactice din Franţa au venit însoţite de un grup de 

elevi. Nativi din Belgia, Franţa sau Africa au acceptat invitaţia de a se alătura proiectului, evenimentelor şi 

atelierelor. În programul taberei, au fost propuse ateliere pentru practicarea limbii franceze, însă exista o 

finalitate legată de tematica simpozionului: voluntariat pentru comunitate – oameni şi mediu. În primele 

patru zile, elevii au fost iniţiaţi în organizarea unui moment artistic în limba franceză: muzică francofonă, 

dans, muzică africană instrumentală. În cea de-a cincea zi, grupele de elevi prezentau în faţa unui public 

momentul pregătit. Publicul a fost format din beneficiarii unui azil de bătrâni care, cu emoţie şi lacrimi, au 

asistat la micul spectacol organizat de amatorii de fapte bune. La finalul momentului prezentat, echipe de 

elevi adoptau bătrâni care îşi exprimau dorinţa de a povești din viaţa lor, din experienţa lor de elevi privind 

studiul limbii franceze. Au fost persoane în vârstă care au recitat poezii sau cântece în limb franceză. În 

cadrul atelierelor de bricolaj, elevii au lucrat diferite produse pe care le-au împărţit bătrânilor şi au primit 

mulţumirile acestora, lacrimile din colţurile ochilor ce i-au emoţionat şi i-au făcut să simtă satisfacţia că au 

făcut un lucru mare printr-un pas mic.  

 La finalul acestei activităţi încărcate de emoţie şi sentimente, de promovare a relaţiilor 

interpersonale pe verticală, elevii au continuat printr-un nou eveniment la fel de important pentru ei.  

 În parcul oraşului Buzău, a fost organizată o întâlnire între elevii din tabără şi copii provenind de la 

casa de copii. S-au derulat activităţi la care au luat parte copiii ambelor grupe. Copiii din ambele tabere s-au 

simţit stânjeniţi la început. Fiecare, indiferent de statut, privea cu emoţie pe ceilalţi. Am văzut stângăcia din 

comportamentul lor. Fiecare aştepta ca celălalt să facă primul pas, să adreseze primu cuvânt. Dacă în faţa 

bătrânilor lucrurile au fost mult mai spontane, iar elevii mult mai activi, acum, contrar aşteptărilor mele, 

comunicarea a fost deficitară la primul contact. Gestionat cu atenţie de către adulţii însoţitori, evenimentul a 

avut succes. Elevii au început să comunice, punând întrebări, prezentând universul personal. Au fost propuse 

şi animate jocuri de societate.  

 Plecând de la ideea că elevii ar trebui să împartă iubirea pentru natură, aceştia au continuat o 

activitate ecologică în parcul în care au avut loc activităţile. S-au creat echipe, s-au împărţit responsabilităţi, 

iar elevii au început să adune deşeuri însoţiţi de animatorii şi profesorii din tabără, profesorii elevilor 
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vulnerabili şi reprezentanţi ai comunităţii locale. A fost momentul în care barierele au dispărut: s-a glumit, s-

a râs şi s-a vorbit. Fiecare copil a devenit o carte deschisă. Activitatea s-a încheiat prin premierea tuturor 

copiilor cu mici atenţii din partea comunităţii locale. În ochii copiilor se citea bucuria de a face ceva util 

pentru mediul lor, de a cunoaşte persoane noi cu experienţe interesante. Fiecare a aflat lucruri noi despre 

viaţă, înţelese din altă perspectivă. Seara a fost încărcată de emoţie. Elevii au fost marcaţi de evenimentele 

trăite. Fie că au fost obosiţi, fie că sufletul lor era încărcat de emoţie, seara a fost destul de liniştită. Copiii au 

mers în camerele lor şi au continuat să discute despre ceea ce i-a atins. Au apelat familiile pentru a le 

împărtăşi experienţele zilei. A fost momentul în care fiecare şi-a raportat viaţa la un alt mediu sau au privit 

universul personal din alt unghi. În permanenţă am promovat elevilor ideea că activităţile de voluntariat te 

ajută, în primul rând, pe tine, cel care faci acel ucru frumos. Vei avea satisfacţia lucrului bine făcut, al 

implicării personale. Te încarci pozitiv şi eşti împăcat că poţi face ceva pentru cei din jurul tău. Ajutorul 

fiecăruia contează, implicarea clădeşte şi rezolvă. În afară de informaţiile transmise în cadrul şcolii, elevii au 

nevoie să înveţe să simtă diferite sentimente. Empatia este cheia colaborării, a succesului, a muncii în 

echipă. Proiectele de voluntariat pentru comunitate asigură o punte umană între cel vulnerabil şi cel capabil 

să ajute. Însă, înainte de a ajuta, trebuie făcută teoria implicării. Graniţa către unele sentimente negative 

trăite de ceilalţi este foarte fragedă. Trebuie tratat cu grijă statutul de persoană de sprijin, trebuie ca celălalt 

să se simtă tratat ca persoană, nu ca om care are nevoie de ajutor. Implicarea în proiectele de voluntariat 

formează competenţe cheie la elevii noştri.  
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IMPORTANŢA  ACŢIUNILOR DE VOLUNTARIAT ÎN SCOALĂ 

                                                                                                             Şerban Livia 

                                                                       Sc.Gim.Constantin Rădulescu MotruButoiesti 

  

    Voluntariatul reprezintă activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă,de orice persoana,în 

folosul altora,fară a primi recompense materiale.Din punctul meu de vedere ,voluntariatul aduce o multime 

de beneficii oricărei persoane,indiferent de statutul său social,dar mai ales elevilor. 

    Voluntariatul contribuie la dezvoltarea personală a elevului,facându-l mai responsabil,mai pregătit in 

activităţile extra-curriculare.Prin voluntariat se pot dezvolta abilitati si competenţe sociale precum 

solidaritatea,încrederea,spiritul civic şi responsabilitatea sociala.Elevii implicaţi devin constienţi de 

problemele celor din jur,pe care in mod normal nu le-ar observa,şi invata să lupte pentru un ideal comun. 

      Voluntariatul este o activitate ce contribuie destul de mult la viitorul unui elev,in alegerea unui loc de 

muncă unde se ţine cont de această activitate în caz că a făcut parte dintr-un voluntariat.Făcând parte dintr-

un voluntariat le oferi o nouă speranţă acelor persoane şi aduci zânbetul pe buze unor oameni nu atât de 

norocosi. 

      Participând la  această mişcare ,elevii învaţă să promoveze într-o formă creativă ideile personale si să 

lupte penru realizarea lor până la final.Este clar că această activitate ,nu înseamnă numai investiţie în ei 

inşişi,înseamă să se conecteze la colectivitate, să socializeze mai mult,să fie activi într-un mod util şi 

distractiv,înseamnă apartenenţa la un grup pe care să-l ajute necondiţionat în timpul liber. 

     Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este oportun 

să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm că 

povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără 

a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori un simplu 

mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată. 

    Pentru inscurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul 

constientizării necesitătii efectuării acestui tip de activităti și desigur și prezentarea unor modalităti concrete 

de realizare a acestor activităti, individual dar și în grupuri organizate. 

    Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se implice în activităti de protecție a mediului, pot efectua activităti 

propriu zise sau de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete 

sănătoase, 

    În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt 

implicate în alert. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul 

dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății. 

 

    Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu 

copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. 

      În concluzie,voloarea activitaţiide voluntariat,dar si a voluntariatului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi şi este doar o problemă de timp ca aceasta să fiepreţuită cu adevărat. 
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SENSUL VOLUNTARIATUL ÎN CREȘTINISM 

Prof. religie - OCEANU COSMIN EMILIAN 

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu, jud. Vrancea 

 

Voluntariatul este opus logicii strâmte care spune că omul are înclinaţia de a se ocupa doar cu 

lucrurile care-l servesc pe el însuşi şi individualitatea sa. Voluntariatul se face pentru a-i sluji pe ceilalţi. De 

ce se face asta? Cu ce puteri poa te omul merge împotriva interesului său, împotriva odihnei proprii şi a 

propriei satisfacţii? Aş spune că putem distinge trei niveluri şi implicit trei motivaţii ale voluntariatului. 

1. Motivul comun se bazează pe raţionamentul interesului: „Am grijă de binele comun, mă îngrijesc 

de celălalt, deoarece, la un moment dat, mi se va întoarce acest serviciu." De exemplu, cineva merge să 

doneze sânge, îşi scoate un certificat de donator, cu gândul că poate va avea el însuşi nevoie de sânge 

cândva. „Oameni suntem, niciodată nu poţi şti ce se întâmplă!" Sau cineva poate ajuta la îngrijirea spaţiului 

din jurul blocului, poate participa la patrulele de veghe în zonele afectate de incendii, deoarece şi alţii o vor 

face altă dată şi va beneficia şi el de aceasta. 

Este o motivaţie ce nu poate fi ignorată, deoarece poate fi conţinută în multe tipuri de voluntariat. 

2. Un alt motiv, mai înalt, îl constituie idealurile: „Muncesc datorita unor idealuri de dăruire şi jertfă 

care mă cheamă dinăuntrul meu." Implinirea acestor idealuri îmi dă o oarecare satisfacţie. Natura 

psihologică a acestei satisfacţii este ceea ce în limbaj psihanalitic numim narcisism fiziologic. Narcisismul, 

ca termen tehnic, nu înseamnă numai atitudinea cunoscută, patologică, ci înseamnă şi o stare fiziologică, 

naturală. Este vorba de o satisfacţie pe care o simte cineva atunci când efortul său este recunoscut, apreciat, 

simţindu-se astfel creativ. De exemplu, atunci când gospodina face o mâncare bună şi e lăudată sau atunci 

când elevul scrie o compunere frumoasă şi ia o notă bună este satisfăcut acest narcisism fiziologic, firesc. 

Când cineva îşi împlineşte idealurile sale se încredinţează că şinele său este o imagine compatibilă cu ceea 

ce voia şi primeşte satisfacţie din asta. 

Această stare a narcisismului fiziologic, firesc, este, la fel ca precedentul nivel, o stare de după 

cădere. Avem nevoie şi de aceste motivaţii pentru ca societatea noastră să dăinuie. Ele nu sunt situaţii sau 

stări sociale desăvârşite, dar sunt necesare, aşa cum este poluarea pentru industria auto: un lucru rău, dar 

inevitabil. 

3. Nivelul superior, teologic, al motivaţiei voluntariatului, care funcţionează atât înainte de căderea 

lui Adam, cât şi după cădere, se bazează pe elementul chipului lui Dumnezeu, pe care l-a sădit în creaţia Sa: 

dragostea şi sentimentul comunitar. Cu alte cuvinte, omul este făcut pentru a iubi, este zidit pentru a ieşi din 

sine spre întâlnirea cu celălalt. Acest fapt, într-un fel sau altul, se va manifesta în viaţa omului, deoarece are 

o putere foarte mare, putere ce există înăuntrul nostru, indiferent de presiunile, apăsările suferite, indiferent 

de caracterul fiecăruia sau de orice obstacole exterioare. Seamănă, într-un fel, cu puterea pe care o au 

rădăcinile copacilor, care reuşesc să spar gă plăcile de beton ale trotuarelor, ale şoselelor, deşi sunt 

constituite doar din lemn şi apă. 
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Spiritualitatea ortodoxă este prin natura ei comunitară. Asta înseamnă că este o spiritualitate care îl 

are în vedere şi pe celălalt, care există prin intermediul celuilalt, de dragul celuilalt. In Dumnezeiasca 

Liturghie, în mod repetat se face referire nu numai la unirea noastră cu Dumnezeu, ca ţintă a dumnezeieştii 

împărtăşiri, ci şi la unirea dintre noi. „Şi ne arată pe noi, prin această pâine şi acest pahar, părtaşi unităţii 

dintre noi, în comuniunea Duhului Sfânt." Suntem chemaţi să ne unim şi noi între noi. Aceste cuvinte 

împlinite în realitate deschid perspectiva unei alte vieţi duhovniceşti, rod al celei cultivate astăzi. 

Din nefericire, în Biserica noastră s-a dezvoltat, cu mare intensitate, o spiritualitate curat 

individualistă, adică eu şi Dumnezeul meu. Ne gândim deseori: Cum să ajung să prind câteva lucruri din 

cele pe care Dumnezeu le are de dat? Cum să mă pun bine cu Acela, ca să-mi asigur şi eu un colţ în 

împărăţia Lui? Dar acolo, înăuntru, în această viziune, nu există loc pentru altul şi chiar dacă putem întâlni 

«parohii sau grupuri duhovniceşti cu oarecare străduinţe radiale a câte unui responsabil (de obicei preotul) în 

relaţiile cu lumea, rareori găsim dezvoltată dimensiunea orizontală a unirii oamenilor între ei - cu mici 

excepţii. 

Al treilea nivel al motivaţiei la care ne-am referit mai sus ne arată că în Biserică avem un principiu 

teoretic deosebit de important, pe care se bazează ideea voluntariatului. 

Trebuie să recunoaştem că, dacă vom lipsi societatea noastră de orice ofertă de voluntariat, ea se va 

prăbuşi pe de-a-ntregul. De asemenea, este la fel de adevărat că, aşa cum societatea noastră se dezvoltă cu 

repeziciune, şi noi avem nevoie de noi tipuri de voluntariat, atât instituţionalizate, cât şi atipice. Voi încheia 

cu câteva aspecte psihologice ale acţiunii de voluntariat. Putem iniţia o acţiune de voluntariat cu cele mai 

bune intenţii, dar există întotdeauna elemente ale caracterului nostru care ne influenţează inconştient 

lucrarea. Cum am putea cunoaşte aceasta dinainte, încât să nu sabotăm bunele noastre intenţii? Iată câteva 

lucruri legate de această temă: 

1. Este foarte uşor ca un voluntar să alunece în atitudinea de putere, de autoritate asupra celui pe 

care îl ajută, să-l determine, să-i comande: Deoarece îţi ofer ceva de care ai nevoie, am şi eu dreptul să-ţi 

dau sfaturi, să-ţi arăt ce trebuie să faci, dintr-o postură pe care nu o puteam prevedea la începutul relaţiei 

noastre - acesta este cel mai dăunător gând, în cazul de faţă. 

2. In continuarea primului, dar diferit, este sentimentul fariseic al superiorităţii. Dacă ajutorul dat 

prin voluntariat se adresează oamenilor (adică nu este doar o acţiune de strângere a gu noaielor sau de sădire 

de pomi) şi se leagă cu subiecte existenţiale sensibile, foarte uşor voluntarul poate simţi că este superior 

celuilalt. Dacă lucrarea de voluntariat se adresează puşcăriaşilor, sau celor de curând reintegraţi social, sau 

narcomanilor, este foarte uşor ca voluntarul să gândească: Eu n-aş face niciodată ceea ce acesta face sau a 

făcut. Din clipa în care simţim aşa ceva, dăruirea noastră s-a alterat profund. Poate continua în exterior, 

poate fi preţioasă şi utilă, dar există înăuntrul ei un motiv care o întinează şi, la un moment dat, acesta se va 

arăta şi-n afară şi va crea probleme mari. 

Lucrurile pe care le prezentăm vizează nu numai voluntariatul, ci privesc în mod general un tip de 

morală, de atitudine, de etos. Un cleric, dacă simte că este superior, ca om, faţă de cel care se găseşte în 

puşcărie sau în spital, are o problemă gravă atât duhovnicească, cât şi psihologică, deoarece ignoră ceea ce 

Filocalia consemnează, faptul că există în noi seminţele tuturor patimilor, care, datorită condiţiilor şi voinţei, 

la unii rodesc, iar la alţii nu (şi la aceeaşi persoană unele rodesc, şi altele nu). Spunea părintele Paisie 

https://www.crestinortodox.ro/parinti/parintele-paisie-aghioritul-88029.html
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(Aghioritul): Dacă observăm în viaţa cuiva posibilitatea de a face zece crime, iar acela a făcut doar cinci, 

Dumnezeu va lua în consideraţie asta la judecarea lui, pentru a-l izbăvi. 

De aceea are o mare importanţă să nu ne simţim superiori faţă de cel căruia îi oferim ajutorul, ci, 

încet, încet, să simţim că odată cu ajutorul nostru, ne „plătim" o mică parte din răspunderea personală pentru 

toată starea rea a societăţii, a lumii. 

3. Avem nevoie de o maturitate elementară, aşa încât să nu simţim dezgust faţă de oamenii aflaţi în 

situaţii grele sau cu comportamente dezechilibrate. Ne înfricoşează diferenţa dintre noi şi ceilalţi, mai ales 

atunci când se bazează pe alegeri ale voinţei pe care noi, dintr-un motiv sau altul, nu le-am acceptat. De 

exemplu, un voluntar care a trăit ca om până atunci într-un mediu autoritar şi a învăţat să se înfrâneze, să se 

autodisciplineze, se găseşte, datorită muncii sale de voluntariat, în faţa unei tinere care trăieşte o viaţă 

sexuală dezordonată, va simţi probabil un dezgust, o repulsie inconştientă, frică, poate şi angoasă. Şi toate 

acestea îl vor face ori să se îndepărteze de lucrul său, de voluntariat, ori va dori să se comporte patern faţă de 

personalitatea diferită pe care o are în faţă, sau va vrea să o subjuge şi să o reorienteze. Este nevoie de multă 

maturitate pentru a putea evita pericolul unei astfel de abordări. 

4. O problemă curentă a voluntariatului o constituie dezorganizarea şi discordia. Este greu, dar 

foarte necesar ca voluntarul să aibă cugetul unităţii cu ceilalţi care se implică în acţiuni de voluntariat 

asemănătoare celei oferite lui. Mentalitatea fariseică de tipul: Noi ne facem treaba mai bine decât alţii este o 

problemă spirituală şi psihologică gravă şi, de obicei, are implicaţii şi în iubirea de putere, şi în invidie, 

slăbiciuni larg întâlnite în universul nostru. Cu greu recunoaştem vreo autoritate deasupra noastră, cu greu 

ne integrăm în grup sau în echipă. Suntem foarte buni în iniţiativele individuale, dar nu putem colabora 

decât cu mare greutate. 

5. In sfârşit, este nevoia ca oricine lucrează în mod voluntar să fie liber de idei preconcepute; 

rasismul nu este singura formă de idee preconcepută care ne caracterizează deseori... 

Prin urmare, având în vedere toate cele de mai sus, trebuie să evităm părerea greşită că toţi putem deveni 

voluntari în toate, că oricine poate fi voluntar în orice. Este nevoie de particularizare. Toţi avem înclinaţia de 

a ne interesa, de a ne preocupa de aproapele nostru, dar caracterul fiecăruia va fi cel care determină unde şi 

cum îşi va pune în aplicare această înclinaţie, având în vedere şi dorinţa cea bună, dar şi slăbiciunea proprie. 

Este o problemă de discernământ fin şi de individualizare, care nu pot fi prestabilite, dacă dorim să reuşim în 

intenţia noastră şi să ajungem la cel mai bun rezultat posibil. Mult mai mult avem nevoie să ne praocupe 

modul şi mentalitatea în care lucrăm voluntariatul, dacă vrem ca acţiunea noastră să se ridice la nivelul 

adevăratului etos bisericesc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.crestinortodox.ro/parinti/parintele-paisie-aghioritul-88029.html
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VOLUNTARIATUL ÎN ROMÂNIA 

                                                                                             Prof.Mindruta Aida Cristina 

                                                                                             Școala Gimnazială Braloștița 

 

Conform definiției voluntariatul este “activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă 

de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes 

public este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor 

omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, 

sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea.” 

În statele lumii civilizate, voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicată la scară largă de 

categorii diverse de oameni și din diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta într-un anumit 

domeniu, de a cunoaște oameni sau chiar de a se distra, în sensul bun al cuvântului. 

  În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile 

sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru 

legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

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 a fost adus in Romania de organizatiile neguvernamentale (ONG) care, prin definitia 

lor, realizeaza actiuni caritabile si de ajutorare a unor categorii de persoane sau in sprijinul unor actiuni. 

ONG-urile lucreaza cu voluntari deoarece resursele nu le permit angajarea unui numar mare de oameni. 

  Este cunoscut faptul  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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la 

colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un 

grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 
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Patru principii definitorii stau la baza activitatii de voluntariat si o deosebesc de activitati similare 

(precum internshipul/practica, etc):  

• 1-este o activitate desfasurata in beneficiul comunitatii / beneficiul public. 

• 2-este o activitate neremunerata sau care nu urmareste un castig financiar, chiar daca 

include decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă 

• 3 -este o activitate desfasurata de bunavoie, fara vreo constrangere de vreun fel sau altul.        

• 4-este de regula derulata intr-un cadru organizat (sub tutela unei organizatii sau a unui grup 

de intiativa), spre deosebire de actiunile spontane de binefacere. 

În Romania ,în ceea ce privește vârsta celor care fac voluntariat, se observă că numărul tinerilor este 

ridicat, pe când al celor în vârstă este relativ scăzut spre deosebire de Olanda care  este singura țară unde 

bătrânii se implică în activitățile de voluntariat, aceștia fiind cei care petrec cel mai mult timp participând la 

desfășurarea acțiunilor voluntare. Societatea civilă olandeză a fost întotdeauna considerată “o piatră de 

temelie” pentru voluntariat și așa o să și rămână pentru că a dat dovadă de solidaritate față de semeni, 

persoanele în vârstă oferindu-ne un exemplu clar în acest sens. 

Pentru incurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul 

constientizării necesitătii efectuării acestui tip de activităti și desigur și prezentarea unor modalităti concrete 

de realizare a acestor activităti, individual dar și în grupuri organizate.  

Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se implice în activităti de protecție a mediului, pot efectua activităti 

propriu zise sau de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete 

sănătoase, mentorat. Deasemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și 

domeniul social. Este necesară activarea sentimentului de empatie fată de semenii noștri și încurajarea tinerilor și 

a copiilor incă din grădinită să se implice în activităti destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie.  

 

              Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un 

confort psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului. Totodată , în 

urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar pentru asigurarea 

unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății. 

 

             În România,exista mai  multe organizații care se ocupă de voluntariat dintre care amintim:  

Crucea Roșie este cea mai mare organizație umanitară la nivel mondial și are o varietate de 

domenii și proiecte în care poți să te implici în funcție de aptitudinile și preferințele tale, și în care poți fi 

voluntar chiar și pentru o zi.Ea a apărut în țara noastră in anul 1876 având sediul în actualul spital Colțea,iar 

la începutul Primului Război Mondial a fost sub patronajul Reginei Maria 

 

Greenpeace Romania:Greenpeace este o organizație internațională independentă, prezentă în peste 

50 de țări din întreaga lume, care acționează pentru a schimba atitudini și comportamente, precum și a 

proteja și conserva mediul înconjurător și pentru a promova pacea. Campaniile Greenpeace urmăresc: 

protejarea oceanelor a pădurilor secular, promovarea păcii,promovarea unui viitor lipsit de substanțe toxice. 

http://www.crucearosie.ro/activitati/voluntariat.html
http://www.greenpeace.org/romania/ro/implica-te
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Fundația MEREU APROAPE  este o organizație non-guvernamentală care are misiunea de a 

sprijini, prin tot ceea ce face, copiii, tinerii, comunitățile din România și de a îmbunătăți viața 

oamenilor.Viziunea Fundaţiei MEREU APROAPE este o societate în care acțiunile voluntare și neîngrădite 

ale membrilor săi, sănătatea, educația, siguranța familială, responsabilitatea socială și individuală determină 

dezvoltarea indivizilor și a potențialului uman.Valorile Fundaţiei MEREU APROAPE promovează 

responsabilitatea socială, respectul, empatia, altruismul, deschiderea, integritatea, acțiunea, perseverența și 

implicarea. 
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Educație pentru voluntariat 

Mazilu Adelina-Georgiana 

Școala Gimnazială Căteasca, Argeș 

  

 

 Pornind de la accepția atribuită cuvântului „voluntariat” (voluntariat-s.n., din fr.volontariat, 

activitate desfășurată în folosul altor persoane sau al societății fără a urmări un câștig financiar), putem 

afirma că voluntariatul reprezintă o activitate non-profit practicată de persoane fizice, numite voluntari  

pentru a veni în ajutorul altor persoane sau al unei comunități. 

 Pentru practicarea activității de voluntariat este necesară o conștientizare a termenilor sprijin, ajutor, 

solidaritate, toleranță etc. Voluntariatul presupune implicare, socializare, empatie, responsabilitate, dorința 

de a-ți ajuta semenii fără a aștepta o recompensă de ordin material. În urma unor astfel de acțiuni voluntarul 

poate dobândi o serie de abilități, competențe, deprinderi și noi cunoștințe care contribuie la dezvoltarea atât 

personală, cât și profesională a individului. 

 În vremurile actuale, activitățile de voluntariat cunosc o dezvoltare amplă și rapidă, pornind de la 

nivel local și extinzându-se până la  nivel național și chiar internațional. Voluntariatul se manifestă în 

diferite domenii de activitate de la domeniul cultural, medical, educațional și până la asistență și servicii 

sociale. 

 Voluntariatul a devenit un factor important în susținerea educației și dezvoltării personale. La baza 

voluntariatului stă responsabilitatea și implicarea individului, de aici derivând și respectul, socializarea și 

empatia. Pentru a întreprinde astfel de acțiuni, voluntarul trebuie să dea dovadă de dinamism, spirit civic și 

organizatoric, imaginație, flexibilitate și de capacități de comunicare. După cum am menționat anterior, în 

urma unor astfel de activități și voluntarul dezvoltă noi capacități și contribuie la propria dezvoltare. 

 Însă este clar că scopul principal al voluntariatului nu este acela de a investi în tine, ci de a oferi 

ajutorul tău celor ce au nevoie, de a crea conexiuni cu colectivitatea, de a-i ajuta pe ceilalți să treacă dincolo 

de barierele lor interioare, de a comunica într-un mod inventiv și distractiv și de a oferi sprijin necondiționat. 

 În urma experienței dobândite în calitate de voluntar, pot afirma că să fii voluntar înseamnă să îți 

dorești cu adevărat să ajuți, să îți manifești grija și interesul pentru ceilalți, să ai răbdare, să asculți, să fii 

empatic și să găsești soluții împreună cu cel căruia îi oferi sprijinul tău. 

 Activitatea de voluntariat deschide noi orizonturi, stabilește conexiuni cu diverși oameni, creează 

relații bazate pe prietenie.  

 Din propria experiență în calitate de voluntariat al unei asociații renumite la nivel național, care 

susține educația copiilor și tinerilor din centrele de plasament și mediile defavorizate, pot spune că am avut 

șansa de a colabora cu persoane din diferite domenii de activitate, inclusiv cadre didactice care s-au 

mobilizat, iar în urma unor trading-uri obligatorii organizate de coordonatorii asociației, voluntarii au 

întreprins o multitudine de activități interactive, practice și educative  cu copii cu vârste cuprinse  între 3 și 

18 ani. 

 Copiii din astfel de centre dau dovadă de potențial, însă separarea de familii și creșterea în alte 

instituții au provocat o scădere a încrederii de sine, dar și consecințe negative asupra calității educației lor. 

Aici intervine voluntarul, care prin sprijinul acordat pe termen lung, consecvență și dedicare, înțelegere 

necondiționată, perseverență și răbdare are puterea de a a-l face pe copil să-și recapete încrederea în 

capacitățile proprii și să își  valorifice potențialul. 
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 Pe lângă activități și proiecte întreprinse  în vederea dezvoltării capacităților cognitive și calității 

educației precum: sesiuni săptămânale de pregătire și recuperare școlară, consiliere vocațională și orientare 

profesională, cursuri de educație financiară, pentru sănătate etc, au fost organizate și activități ce au urmărit 

dezvoltarea personală și emoțională a copiilor, de tipul: ateliere de creație, workshop-uri de dezvoltare 

personală, excursii și ieșiri recreative, dar și educative în afara centrelor, tabere de dezvoltare personală, 

consiliere, terapie prin joc etc. 

 Prin urmare, toate proiectele și activitățile enumerate anterior pun accentul pe dobândirea și 

formarea unor deprinderi și abilități necesare în procesul educativ, dar și pe integrarea ca individ al unei 

societăți, pe creșterea încrederii în capacitățile proprii și pe transmiterea unor principii și valori pentru o 

viață demnă și sănătoasă. 

 Primul contact cu copiii a fost încărcat de emoție, curiozitate și entuziasm atât din partea noastră, a 

voluntarilor, cât și a acestora. Reticența de la primele întâlniri și teama de necunoscut s-au transformat mai 

târziu într-o relație de prietenie clădită pe comunicare, respect și empatie. Copiii au început să vorbească 

mai deschis despre problemele lor, despre trăiri și emoții și mai mult decât atât să caute îndrumare și 

rezolvare de la voluntari. 

 S-a înregistrat de asemenea o evoluție a performanței școlare a acestora, devenind astfel mai 

încrezători în ei înșiși. Abilități precum comunicarea, socializarea și lucrul în echipă au luat locul 

insecurității, temerilor și prejudecăților cu care se luptau. Ieșirile în afara centrelor de plasament i-au învățat 

să descopere lumea din jurul lor și în același timp le-au dezvoltat capacități de orientare urbană. 

 Cursurile de orientare și dezvoltare profesională și personală au avut un rol deosebit de important în 

identificarea și stabilirea unui presupus traseu personal și profesional în viața acestora, descoperind ce 

meserie le-ar plăcea să practice în viitor, responsabilitățile pe care un angajat al unei instituții trebuie să le 

aibă, cum să gestioneze diverse situații apărute în viața de zi cu zi, dar și veniturile pe care le vor obține în 

cariera lor. 

 În urma acestor activități s-a înregistrat un impact pozitiv asupra copiilor, care au devenit mai 

determinați să lupte să-și îndeplinească ambițiile și visurile și au dobândit o perspectivă pozitivă asupra 

viitorului lor. 

 O altă activitate de voluntariat la care am participat în timpul anilor de facultate s-a defășurat de 

data aceasta într-o unitate școlară din mediul urban și a presupus organizarea unor cursuri cu elevii ciclului 

gimnazial care doreau o aprofundare a cunoștințelor predate deja la clasă. Elevii rămâneau la școală după 

programul lor zilnic, timp de 2-3 ore pe săptămână, iar voluntarii care aveau studii de specialitate în domenii 

precum limba și literatura română, limba engleză, limba franceză, matematica, fizica, chimia etc. reluau 

anumite noțiuni teoretice și practice care rămăseseră neclare sau neînțelese pentru elevi, astfel încât să nu se 

producă lacune în învățarea acestora.  

 În concluzie, activitatea de voluntariat și a fi voluntariat reprezintă un demers în urma căruia rămân 

amintiri de care întotdeauna îți vei reaminti cu drag și care oferă posibilitatea de a pune în practică o 

multitudine de idei, proiecte, îți dezvoltă anumite valori, principii și abilități pe care poate nu știai că le ai 

precum răbdarea, empatia, imaginația, dar cel mai important rămân dincolo de toate sprijinul și rezultatele 

reflectate în educația și comportamentul celui care s-a bucurat de ajutorul tău. 

 Prin toate argumentele prezentate anterior, putem concluziona că acțiunile de voluntariat în spațiul 

educației sunt imperios necesare și prin acestea se pot obține rezultate considerabile în ciuda faptului că, 

amintim că exercițiul voluntariatului nu urmărește un profit. 
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Locul voluntariatului în colectivul de grădiniță 

Frunza Katalin 

Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” – Grădinița cu P.P. ,,Dumbrava Minunată”, Tîrgu - Mureș 

 

 

,,Voluntarii sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care reflectă compasiune, grijă nemăsurată, 

răbdare şi dragostea adevărată pentru naţiune.”  

(Erma Bombeck) 

 

În zilele noastre a fi voluntar ar trebui să fie un lucru esențial pentru fiecare dintre noi. Prin 

voluntariat învățăm lucruri care ne vor ajuta în toate aspectele vieții, lucruri cum ar fi: munca în echipă, 

responsabilitatea, compasiunea și răbdarea în tot ceea ce facem. 

Voluntariatul înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu 

care te ajută să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și cel mai important: să ajuți. Responsabilitatea este 

principiul care stă la baza voluntariatului, un al doilea element definitoriu fiind comunicarea. Voluntariatul 

înseamnă pe lângă toate cele sus menționate investiția în propria persoană. Tu te ajuți pe tine, ceea ce este 

comparabil cu școala vieții. Toate situațiile care pot interveni în finalizarea proiectului de voluntariat 

înseamnă acumularea de experiență profesională și învățarea gestionării crizelor de orice fel.  

De ce voluntariat în educație? – o întrebare care își găsește răspunsul în chiar definirea conceptului: 

ca acțiune cu motivație intrinsecă și fără așteptări de recompensă, de a veni în sprijinul celui care se află 

într-o situație de criză, o situație-problemă. Educaţia cuprinde ansamblul influenţelor, acţiunilor, activităţilor 

desfăşurate pentru formarea, dezvoltarea, modelarea personalităţii umane, cu scopul integrării optime în 

societate. Totodată educația este o activitate organizată instituţional conform unor finalităţi pedagogice, un 

proces, angajat între mai multe fiinţe umane, aflate în diferite relaţii de comunicare şi de „modificare 

reciprocă”, un produs al activităţii, determinabil şi adaptabil la cerinţele societăţii. Funcțiile de bază al 

educației sunt: funcţia de selectare şi de transmitere a valorilor de la societate la individ, funcţia de 

dezvoltare conştientă a potenţialului biopsihic al omului și funcţia de pregătire a omului pentru integrarea 

activă în viaţa socială.  

Ca și forme de educație putem vorbi despre: educație formală, care se realizează în cadrul 

instituţiilor specializate (grădiniţe, şcoli, universităţi, centre de perfecţionare etc.), cu scopul formării şi 

dezvoltării personalităţii umane în plan intelectual, moral, estetic, fizic şi tehnologic, pe baza unor 

documente oficiale (planuri de învăţământ, programe şcolare, manuale şcolare, cursuri etc.), de educație 

nonformală, care reprezintă ansamblul acţiunilor instructiv-educative realizate într-un cadru instituţionalizat 

extraşcolar. Această formă de educație include activităţi situate în afara clasei (cercuri, întreceri, competiţii, 

concursuri, olimpiade şcolare), activităţi situate în afara şcolii (excursii, vizite, tabere, cluburi, universităţi 

populare, vizionări de spectacole, expoziţii, cursuri de perfecţionare, reciclare-cu programe speciale de 

educaţie permanentă). Educaţia informală cuprinde ansamblul influenţelor cu efecte educative pedagogice 

exercitate în mod spontan şi continuu asupra personalităţii umane. Educaţia permanentă reprezintă un 

concept pedagogic fundamental care înglobează toate: formele educaţiei (formală, nonformală, informală), 

dimensiunile educaţiei (intelectuală, morală, estetică, fizică, tehnologică etc.) și toate stadiile educaţiei 

(copiilor, tinerilor şi adulţilor).  

Obiectivele educaţiei permanente sunt dezvoltarea capacităţii de înţelegere a necesităţii învăţării continue,  

dobândirea tehnicilor de muncă intelectuală, dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbările care au loc  

în toate domeniile de activitate, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de autoinstruire şi autoperfecţionare. 
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 Voluntariatul, ca și formă de educație permanentă, în grădiniță are un scop aparte, este o formare 

civică, foarte necesară în societatea noastră, care poate lăsa urme adânci în viața, sufletul și personalitatea 

preșcolarilor. În acțiunile de voluntariat se implică atât copiii, cât și educatorii și părinții, și rezultatul 

acestor proiecte depinde de nivelul de implicare a fiecărei părți. Pe parcursul unui an școlar se ivesc multe 

ocazii în care poți fii voluntar într-un colectiv de grădiniță: prin acțiunile de dăruire de haine, jucării, 

mâncăruri neperisabile, dulciuri familiilor nevoiașe în perioada de Crăciun, prin acțiuni de adunat legume și 

fructe pentru oamenii bătrâni din Căminele de bătrâni ori cu ocazia Crăciunului sau în cadrul Zilei Recoltei 

– sărbătoarea toamnei, prin participare la concursuri de adunat capace pentru asociații caritabile, sau putem 

să găsim, ori de câte ori vrem, ocazii de a deveni voluntar în comunitatea noastră.  

 ,,Fiecare faptă bună contează!” – nu degeaba se zice așa. Omul se caracterizează prin faptele sale, și 

consecințele acestora se resimt nu numai în viața acestuia ci și în mediul, colectivul mini sau maxi 

înconjurător. După un proiect de voluntariat rezolvat cu succes, omul se simte împlinit, are puterea să 

meargă mai departe, vede lumea din alt unghi, din altă perspectivă și încercă să schimbe în bine cât poate și 

el. Zicala de mai sus dacă e pusă în context concret pentru preșcolari, devine mai pe înțelesul lor, putem să 

ajungem până la sufletul lor și așa să facem schimbarea în personalitatea lor. Copiii, împreună cu ei și 

părinții, se implică mai bine dacă au în vedere un scop aparte: ajutăm oameni sărmani, ajutăm copiii bolnavi, 

curățăm mediul înconjurător de gunoaie, adunăm baterii, electronice pentru reciclat, sau numai facem o 

curățenie de primăvară ca să înfrumusețăm curtea grădiniței.  

 Implicarea părților participante depinde de contextul în care este prezentat proiectul de voluntariat 

de către organizatori și de ținta, care se dorește a fi atinsă. Foarte mult depinde și de personalitatea 

educatorului, dacă este deschis la astfel de acțiuni, pentru că înseamnă până la urmă o muncă în plus, și dacă 

educatorul are o fire voluntară, atunci și colectivul o să ajungă să fie săritor la acțiunile de voluntariat. 

Cum am scris la început, prin voluntariat se clădește personalitatea omului, oricât de mare ar fi acel om. 

Dacă avem posibilitatea de a se implica în astfel de acțiuni, să profităm de ocazia ivită, pentru că câștigul e 

sigur atât pentru noi, cât și pentru colectivul din jurul nostru. Să nu ne punem dorințe mari, exagerate, nunai 

prin pași mici și hotărâte putem să ajungem să facem schimbări în viața noastră și al altora. 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  
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                                    Voluntariatul-bucurie, necesitate și stil de viață 

 Viorica Urzică 

                                                             Liceul Tehnologic ,,Miron Cristea,,  Subcetate 

 

 

   "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, după părerea mea, acțunea de a face bine altora necondiționat, chiar cu 

riscul de a ieși personal în pierdere, dar de cele mai multe ori voluntariatul sau facerea de bine este 

răsplătită, și chiar dacă nu cu recompense materiale, ceea ce face inima mai bună este mulțumirea 

sufletească.  

De ce este important voluntariatul ? Implicându-ne  într-o activitate de voluntariat putem  rupe rutina 

activităților zilnice și a monotoniei,  ajutăm  comunitatea  trăim și le arătăm tuturor că se poate. Dacă ne 

implicăm în activitățile de voluntariat avem posibilitatea de  fi utili altora și nu se poate să nu trezim 

conștiința altora să facă și ei fapte bune. 

       Implicându-ne în activități de voluntariat avem șansa de a acumula noi experiențe, de a ne  forma 

noi abilități. Bucuria pe care ne-o dă implicarea în activitățile de voluntariat ne face să avem mai multă  

încredere în propriile forțe.  

         Voluntariatul  se naște în inima  fiecărui om și cu siguranța se va dezvolta și se va traduce și sub 

aspectele cele mai pragmatice și necesare pâna la urmă. Voluntariatul  face minuni în viața fiecăruia, mai  

ales pe plan profesional.  

La grădiniță voluntariatul de multe ori se realizează sub forma unor activități ecologice realizate împreună 

cu părinții. Ei sunt cei care se implică foarte mult, la fel ca și bunicii și prin aceasta noi, cadrele didactice și 

copiii avem de caștigat satisfacții profesionale. 

    De-a lungul carierei mele didactice am încercat cât mai mult să realizez activități interesante de 

voluntariat, cu ajutorul familiei de cele mai multe ori, dar și în calitate de educatoare. Nu mai punem la 

număr orele în care am realizat tot felul de materiale utile, minunate, cu care am bucurat copii, părinți, iar 

satisfacțiile profesionale și personale au fost întotdeauna de apreciat. Chiar dacă nu întoteauna am participat 

la activități de răsunet național, unele și foarte multe pe plan local au adus bucurie în sufletul copiilor. Am 

realizat ateliere de vară cu copii care nu au reușit să vină la grădiniță în timpul anului școlar, am realizat 

activități ecologice deosebite, recondiționări de materiale didactice, jocuri și jucării din materiale reciclabile. 

Lista activităților de voluntariat poate continua. Astfel, am participat împreună cu preșcolarii pe care îi 

coordonez la acțiuni comunitare, prin participarea la concursuri locale, județene sau naționale în urma cărora 

lucrările, mărțișoarele, sau alte jucării au fost vândute, iar banii trimiși spre ajutorare caselor de copii sau 

bătrani. 

    De multe ori voluntariatul aduce zâmbete pe fața altora, aduce bucurii în suflete și se întoarce 

înapoi prin alt bine care îl primim noi, unul fiecare la timpul și la rândul nostru. 

    Prin toate acțiunile de voluntariat desfășurate am încercat să le insuflu copiilor dragostea față de 

semeni și faptul că a face bine fără să primim nimic în schimb nu e întotdeauna o lege a naturii, dar este 

nespus de bine făcut semenilor noștri și că e foarte important să fim buni, să fim utili societății care ne 

înconjoară. 
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Astfel, am avut și activități în parteneriat cu grădinițe din țară, unde copiii se impulsionau atunci când 

vedeau ceea ce au realizat colegii lor din alte grădinițe și de multe ori sub imboldul ,,și eu pot,, se realizau 

foarte multe. 

                Voluntariatul nu este o activitate impusă și de multe ori nu are termene limită, dar realizat cu 

ocazii anume este acțiune caritabilă sau acțiune de interes general. Am studiat multe documente legate de 

voluntariat și am ales să nu fac parte din nicio organizație, dar să particip la acțiunile organizațiilor 

caritabile. De multe ori voluntarii sunt asemeni soldaților necunoscuți, nu doresc a li se preciza numele, e 

important că au făcut un bine, deoarece vorba din popor spune că nu trebuie să ne lăudăm cu un bine făcut. 

Prin toate activitățile desfășurate și organizate, fie ele mari sau mici, am dorit să impulsionez copiii, prin 

aceasta ei să știe că e important să fii util, să fii de ajutor. 

Vreau să vă vorbesc despre Proiectul de parteneriat “Prietenii Naturii”, devenit pentru noi un imn adresat 

naturii. Din paleta bogată a educației nonformale, noi am  încercat să oferim ca și grădiniță cele mai utile și 

interesante activități copiilor noștri. Educației ecologice i-am acordat o deosebită importanță, proiectul 

nostru având ca scop formarea unui comportament ecologic adecvat prin derularea unor acțiuni concrete de 

protejare a mediului înconjurător.  

 În cadrul activităților de proiect, preșcolarii au plantat răsaduri de flori în curtea grădiniței și puieți 

de brad și foioase oferiți de o Pepiniera   parteneră. Le-au fost alături ca voluntai părinți, bunici, profesorii și 

părinții. Au participat la strângerea deșeurilor din oraș și au realizat căsuțe pentru vrăbiuțe din pet-uri de 

plastic. De asemenea, s-a desfășurat un “Marș Ecologic” pe străzile localității noastre, preșcolarii îmbrăcați 

în verde, purtând pancarte și bannere cu îndemnuri ecologice, militând pentru protejarea mediului 

înconjurător. 

 Prin intermediul activităților desfășurate în cadrul acestui proiect de parteneriat, atât copiii cât și 

adulții participanți, precum și mulți alți locuitori  au înțeles că noi, oamenii, suntem direct răspunzători de 

menținerea sănătății și frumuseții planetei albastre, singura noastră casă. Preșcolarii au fost foarte încântați și 

s-au simțit mândri de tot ceea ce au realizat, au înțeles imensitatea ajutorului pe care mâinile lor mici l-au 

oferit Terrei și cu siguranță vor proceda la fel în viitor, cu condiția existenței unei îndrumări corecte și 

încurajatoare din partea familiei și a profesorilor.  

 Pentru a le insufla copiilor valorile corecte, un mod de viață sănătos într-un mediu curat, trebuie ca 

noi, adulții să le oferim mai întâi un astfel de exemplu, să le fim model de urmat. 
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VOLUNTARIATUL ȘI  INSTRUMENTELE DIGITALE 

PROF. ZEGREA LUMINIȚA GABRIELA 

LICEUL TEORETIC ”ALEXANDRU ROSETTI”, VIDRA, ILFOV  

 

Dacă, e să ne raportăm la noi, consider că fără a ne preocupa de dezvoltarea personală și 

profesională prin participarea la cursuri postuniversitare, doctorale dar și la cursuri de formare , nu am fi 

putut ține pasul cu schimbările de programă școlară, cu metodele eficiente de lucru la clasă și nici nu aș fi 

putut înțelege unele situații în care ne-am aflat de-a lungul timpului, în munca la catedră. Dacă , atunci când 

am intrat în sistemul de învățământ , având statut de profesor (cu mai mult de 20 de ani în urmă), am 

considerat că suntem  pregătite acestei  provocări, acum, făcând analiza anilor trecuți, am ajuns la concluzia 

că în toți acești ani, am depus un efort continuu și susținut, de a  realiza și livra ore de calitate, cu care am 

contribuit la dezvoltarea elevului, la creșterea încrederii în sine, la dezvoltarea lor ca viitori adulți.  

Un profesor bine pregătit, este profesorul care , de-a lungul carierei , se dezvoltă profesional. Acest 

lucru este posibil atât formal cât și informal. Prin  participări la conferințe , mese rotunde, schimburi de bune 

practici, am putut cunoaște și nivelul la care lucrează alți colegi  profesori, atât din țară cât și din străinătate, 

dar și ce trebuie făcut pentru rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm în demersul nostru didactic.  

În astfel de manifestări, am aflat și m-am convins că instrumentele online câștigă teren în ce privește 

utilizarea lor în actul educațional. Dacă atunci când m-am angajat, de bază în predare era tabla și creta, iar ca 

și materiale didactice folii de retroproiector, acum putem vorbi despre table digitale, instrumente de evaluare 

atractive, prezentări animate, diverse jocuri didactice care vin în ajutorul profesorului, transformându-l în 

dezvoltator de soft educațional, dar mai ales îl ajută pe elev să parcurga materia într-un mod mai plăcut, 

utilizând aceste instrumente digitale. 

 În cele ce urmează vă voi prezenta o serie de astfel de instrumente, care , așa cum am spus susțin 

procesul de învățare. Voi aborda doar câteva dintre acestea, pe care eu le-am utilizat,  ținând cont și că  

oferta online crește exponențial.  

Am făcut o mică clasificare a acestora, clasificare ce am considerat-o a fi utilă, pentru a putea ști cu 

exactitate tipul de instrument pe care il folosim, într-o etapă a lecției. Le voi numi generic instrumente, chiar 

daca unele sunt instrumente, aplicații, jocuri sau softuri. Astfel, am împărțit aceste aplicații/instrumente în : 

 Instrumente utilizate în predare-învățare ( aceatea pot fi utilizate ca materialele de prezentare,  

filme, activități interactive, jocuri, descrieri, hărți virtuale, etc.) 

 Instrumente utilizate în evaluare 

Din prima categorie, mă refer la utilizarea Piktochart, Publisher, Storyjumper, Padlet, Canva, Wordart, 

Eclipsecrossword, Glogster, Diffen, PowToon, Geogebra, Prezi. Astfel de prezentări dau o notă de 

optimism, datorită culorilor pe care le putem utiliza dar și animațiilor, personajelor.  

Țin să menționez aici, realizarea videoclipurilor și prezentărilor spectaculoase care fac ca lecția să 

fie captivantă și explicativă iar elevii să fie implicați în predare. Am făcut aici referire la POWTOON.  

Pentru diverse discipline se poate folosi aplicația Piktochart, care realizează infografice. Când spui 

infografic te gandești că ar fi utilă doar în geografie, istorie, geologie, astrologie. Total greșit! Putem folosi 

infografice și la matematică, de exemplu , în etapa de fixare a triunghiului, când discutăm despre 

proprietățile tipurilor de triunghiuri, sau la TIC când discutăm despre formatarea paginii de lucru tip vedere 

sau portet. 

Cu ajutorul Storyjumper, putem realiza ”cărți de poveste”. Este aplicabil la toate disciplinele, de la 

limba româna (mai ales) , până la religie. Elevii își pot crea propria poveste ilustrată. Sau putem realiza o 

evoluție a aptitudinilor elevilor la desen , de exemplu. 
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Pentru o prezentare la care să adaugăm fotografii, informații și noțiuni de la  diferite discipline, de 

ajutor este aplicația Padlet. Aceasta proiectează o imagine de ansamblu asupra unui proiect, de exemplu 

padlet-ul proiectului nostru etwinning ”TU EȘTI EUROPA!”. Aici sunt prezentate imagini , de pe tot 

parcursul proiectului.  

Pentru un aspect colorat cu diverse forme predefinite, uzual și atractiv este utilzarea Wordart. Cu 

aceasta putem realiza planșe, afișe, în care culorile pot fi schimbate pentru fiecare cuvânt utilizat, fontul de 

asemenea dar și mărimea caracterelor. 

Prezentări cu desing atrăgător , putem obține și utilizând aplicația canva. Aceasta seamană oarecum 

cu realizarea unei cărți virtuale. 

Un instrument , care mie imi place și care mă ajută atunci când fac comparații ( la disciplina 

matematică), este Diffen. Am utilizat-o în compararea figurilor geometrice (pătrat, romb, dreptunghi, 

paralelogram). Elevii au fost entuziasmați și au învățat mai usor proprietățile fiecărei figuri studiate. 

În proiectele extrașcolare, folosesc astfel de aplicații, dar atunci cân elevii trebuie să fie creativi, mă 

folosesc de Autodraw. Aceasta este o aplicație, care transformă un netalentat la desen într-un adevărat 

pictor. 

În prezentări folosesc destul de des jamboard, din cotul de Google. Nu mai vorbesc aici despre 

centralizarea datelor, în urma aplicării unui formular tot în Google. 

Pentru că eu predau și Informatică și TIC, în predarea la calasele mici (clasa a V-a și a VI-a), mă 

folosesc acum de scratch. Aceasta îi determină pe elevi să gândească posibilități pe care sprite-ul trebuie să-l 

realizeze, să scrie restricțiile în cod...jucându-se. Pentru realizarea cerințelor, prezentarea ”poveștii” care de 

fapt este sarcina de lucru, folosesc  www.spark.adobe.com  

Ca și platforme virtuale, uzual, am folosit www.moodle.com , în special în  cursurile la distanță, 

pentru adulți. Dar mai nou, am descoperit, aplicația zoom. Aceasta îmi permite să îmi văd elevii, să le explic 

folosind whiteboard-ul virtual, să le share-uiesc ecranul și nu în ultimul timp să socializăm.  

Vă prezint mai jos, unele dintre finalitățile aplicațiilor pe care vi le-am prezentat în aceast material: 

https://spark.adobe.com/video/p0oLXYLL0Pja2 

https://jamboard.google.com/d/1tMvoYiXI8ymSvTAVbQvo4wnJpXxhVHHRY4H7kia39Vs/viewe

r?f=0 

https://youtu.be/F4Rv5fAto3Y  

https://scratch.mit.edu/projects/385042432/editor/ 

https://padlet.com/luminitazegrea/audk61b5i2npumvr 

https://padlet.com/luminitazegrea/lke3dzbnexed 

   

http://www.spark.adobe.com/
http://www.moodle.com/
https://spark.adobe.com/video/p0oLXYLL0Pja2
https://jamboard.google.com/d/1tMvoYiXI8ymSvTAVbQvo4wnJpXxhVHHRY4H7kia39Vs/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/1tMvoYiXI8ymSvTAVbQvo4wnJpXxhVHHRY4H7kia39Vs/viewer?f=0
https://youtu.be/F4Rv5fAto3Y
https://scratch.mit.edu/projects/385042432/editor/
https://padlet.com/luminitazegrea/audk61b5i2npumvr?fbclid=IwAR2d5sCjsdYSAQD_KZgXh6gMVmJt3vVUg5LO8UyNSVDYEZ9NyPG7z6_MVg4
https://padlet.com/luminitazegrea/lke3dzbnexed?fbclid=IwAR3h3f4-8c5ETuLwia0K035Ddr97Rv5heORYI1XWbfw6ORr3tJdYHQd97Gs
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Ca și instrmente de evaluare, folosesc platformele www.socrative.com și www.kahoot.comm

 

 

http://www.socrative.com/
http://www.kahoot.com/#m
http://www.kahoot.com/#m
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SIMPOZION INTERNAŢIONAL  ,,EDUCAŢIA PENTRU VOLUNTARIAT” 

VOLUNTARIATUL IN ȘCOALA 

Prof. de geografie: Muscă Ancuța Florentina 

Sc. Gimn. Nr.12 ,,B.P.Hasdeu” Constanta 

 

Voluntariatul in școală este o activitate de interes public pe care orice persoana o poate desfășura din 

proprie inițiativă , oferindu-și astfel timpul si energia in folosul altora. Programele de voluntariat au luat 

amploare in ultimile decenii pentru ca tinerii in plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere 

prilejul de a-și forma si consolida misiunea si viziunea personală.  

Mai jos voi aminti activităţi de voluntariat, începând cu  strângere de fonduri, aplicabilă nu numai la 

grupurile de voluntari din ONG-uri, ci şi în şcoala. Un eveniment nefericit poate genera o situaţie de acest 

gen, cu care în zilele noastre ne confruntăm cel mai adesea: un coleg are nevoie de o intervenţie chirurgicală 

în străinătate sau doreşte să-şi vadă mama plecată la muncă în străinătate, dar îi mai trebuie bani, faţă de cei 

strânşi din bursa lui sau donaţi de bunica, lunar din pensie. Colectivul de conducere al clasei se implică 

direct, iar dacă printre ei se află şi un voluntar cu experienţă, se vor strânge mai uşor, iar ajutorul dat poate fi 

util. Se poate mobiliza întreaga clasă sau şcoală în funcţie de gravitatea situaţiei.  

O altă acţiune de voluntariat poate fi ecologizarea unei zone din parcul din apropierea şcolii. Dotaţi 

cu mănuşi, saci de plastic mari, fie la propunerea prof. de biologie sau prin crearea unui proiect împreună cu 

managerul clasei, de la început de an şcolar, cu fixarea sarcinilor precise, cu implicarea părinţilor şi chiar a 

bunicilor apţi pentru astfel de acţiuni.     

    Un eveniment ce poate genera ample acţiuni de voluntariat poate fi organizarea unui târg caritabil 

cu prilejul unor sărbători tradiţionale: Târgul de Crăciun/ Târgul de Paşte/ Târgul de Sf. Nicolae etc., la care 

propui câtorva colegi să confecţioneze, homemade și handmade, implicând bunicile şi mamele pentru 

oferirea de daruri bătrânilor de la un cămin, unor copii de la un centru social sau unor bolnavi din spital.  

Există etape şi acţiuni în organizarea acestor evenimente, de aceea, mai întâi se stabileşte obiectivul 

pentru care se strâng fonduri în cadrul unui târg caritabil (dotarea unui laborator cu un instrument necesar; 

ajutor financiar dat unui coleg/unei colege, dintr-o familie cu mijloace de trai modeste ecologizare etc). 

Urmează propunerea proiectării şi organizării evenimentului, formarea echipei coordonatoare, încurajţi şi de 

managerul clasei, totodată. Se fixează data şi locul desfăşurării, dar şi al atelierelor în care se vor crea 

obiectele ce vor fi expuse spre vânzare/donate. Se vor organiza 3-4 standuri cu diverse produse (prăjiturele 

specifice unor etnii din care provin elevi ai şcolii, felicitări manuale, cutii de cadouri decorate ori alte 

obiecte de sezon). Succesul este asigurat de imaginaţia şi de disponibilitatea elevior şi a managerului de a 

organiza astfel de proiecte. 

În concluzie, la ce este utilă activitatea de voluntariat? În primul rând poate fi un pas în formarea 

personală, dar şi în înţelegerea îndatorii nescrise faţă de semeni, aflaţi în nevoie. Aşadar, dacă educaţia în 

spiritul ajutorării semenului fără să aştepţi vreo recompensă, ea va veni, dar mai târziu – voluntariatul ar 

trebui să înceapă din familie şi continuată prin demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de 

învăţămȃnt (implicit prin educaţia de tip nonformal), cu siguranţă vafi exersat în comunitate. S-a observat şi 

s-a demonstrat că  administraţia locală, instituţiile de cultură, ONG-urile şi agenţii economici – pot susţine 
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eforturile şcolii de dezvoltare prin acţiuni de amenajare/dotări cu materiale, echipamente tehnice moderne, 

extinderi ale spaţiilor şcolare.  

Un exemplu de acţiune voluntară, care dă răspuns, pe de altă parte şi provocărilor educaţiei 

intergeneraţionale, este sprijinul acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a înţelege şi învăţa să utitlizeze 

mijlocele şi tehnologiile moderne de comunicare din prezent. Sunt vizate astfel două grupuri ţintă: tinerii, 

care se implică în probleme actuale ale societăţii şi vȃrstnicii, care sunt reintegraţi în viaţa comunităţii 

moderne. Astfel de exemple pot completate de numeroase alte oportunităţi pe care atȃt şcoala cȃt şi 

societatea trebuie să le promoveze. 

Prin toate aspectele pe care le-am pus în discuţie, putem concluziona că posibilităţile de interacţiuni 

şi exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot fi multiple şi variate, iar o şcoală care investeşte 

voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care îi va garanta 

condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa cum, o societate care este partener voluntar în 

educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de muncă în raport 

cu cerinţele şi dezvoltarea socială.  

,,Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, investiția în propria persoană. Tu te ajuți pe 

tine, ceea ce este comparabil cu școala vieții. Toate situațiile care pot interveni în finalizarea proiectului de 

voluntariat înseamnă acumularea de experiență profesională și învățarea gestionării crizelor de orice fel.”1  

,,Voluntariatul reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de 

comunitate, de serviciul adus aproapelui, de ataşamentul faţă de celălalt, acesta fiind un deziderat 

internațional.”2 La care adăugăm descoperirea bucuriei şi frumuseţii vieţii în actul de solidaritate cu cei 

aflaţi în situaţii de criză. 

Bibliografia 
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SIMPOZION INTERNAŢIONAL 

,,EDUCAŢIA PENTRU VOLUNTARIAT” 

Alina Elena Nacea 

Şcoala Gimnazială Nr. 12 ,,B.P.Hasdeu” Constanţa 
 

VOLUNTARIATUL SI  EDUCAŢIA NONFORMALĂ-INFORMALĂ 

Lumea contemporană evoluează spre formule de democraţie participativă şi se dezvoltă socio-

economic într-un ritm alert. Acest context este provocator şi generator de probleme complexe. Ca atare, 

şcoala se află sub asaltul multiplelor iniţiative de tip educaţii noi care încearcă să pătrundă din zona 

nonformală/ informală, prin cooptarea principalilor actori ai procesului de educaţie, în activităţi de 

comunitare. Diferite iniţiative europene sau ale ONU  propun şcolilor participarea în proiecte, dincolo de 

curriculumul formal şi, mai ales, dincolo de spaţiul tradiţional al clasei. Astfel, sunt iniţiate transferuri 

multiple între achiziţiile provenite din educaţia formală şi acelea din educaţia nonformală / informală. 

Activitatea de voluntariat a luat amploare în România, mai ales după 1989, introdusă prin diferite 

ONG-uri, care promovau acţiuni în folosul colectivităţii, transformând în fapte concrete celebra declarație a 

Națiunilor Unite “Noi oamenii avem puterea de a schimba lumea”. Desigur că odată cu circulaţia liberă spre 

Occident, românii au avut acces la însuşirea unor idei, proiecte desfăşurate în folosul colectivităţii sau 

comunităţii cărora le aparţineau, în mod voluntar şi fără plată.   

Dar fenomenul voluntariatului a cunoscut o dezvoltare în plan global între anii 1920 și 1930, fiind 

privit atunci ca o “modalitate de a forma prietenii între tineri din țări diferite”.  Dar, de exemplu, ,,în timpul 

crizei economice din 1929, în Statele Unite ale Americii și în Bulgaria, voluntariatul a fost o metodă de a 

ajuta tinerii ce nu aveau locuri de muncă, în sensul că pentru activitățile sociale desfășurate li se oferea un 

loc de cazare și mâncare”.33 După Al doilea Război Mondial şi în decursul anilor 1950, tineri voluntari au 

fost un cei care au reconstruit o parte a Europei, stabilind relaţii de prietenie, depăşind graniţele ţărilor. Un 

rol important l-a avut Crucea Roşie – organizaţie umanitară care activează în vreme de război, dar şi de 

pace. Situația însă s-a schimbat odată cu apariția organizațiilor non-guvernamentale care organizau diferite 

activități bazate pe munca voluntară și angajament ce au dus la dezvoltarea voluntariatului. În Macedonia s-

a desfăşurat dar fără o bază legală voluntariatul la Crucea roşie, cu scopul de a prinde experienţă.  În Franța, 

statutul voluntariatului acum are o bază legală, presupunând semnarea unui contract, chiar dacă munca 

voluntară nu se plătește. Fostul ,,președintele Jacques Chirac a hotărât constituirea unui așa-numit “Civil 

Service” (Serviciu Civil), unde fiecare tânăr francez să lucreze un an ca voluntar la o organizație pentru 

bunăstarea comunității ca întreg, fără să aibă urmare participarea mare a tinerilor. În Austria, guvernul 

încurajează firmele pentru a sponsoriza acțiunile voluntare, integrează acțiunile de voluntariat în sistemul 

educațional, recrutează și plasează voluntari în organizații”.34 

După 1990 numărul de organizaţii non-guvernamentale şi a voluntarilor a crescut şi odată cu ele şi 

oportunităţile de a practica munca voluntară, deoarece au fost dezvoltate programe de training pentru 

voluntari atât în Germania, cât și în Austria, Spania sau Olanda, mai puţin Belgia. De menţionat este faptul 

că voluntariat fac, de obicei, tinerii şi mai puţin cei în vârstă, dar şi aici Olanda este singura ţară unde 

 
33 Despre voluntariat, Maria Ivan, www. gal-vulcan.ro, 2017. 
34 Idem. 
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bătrânii se implică în activitățile de voluntariat. Desigur că aceasta ţine de gradul înalt de civism al 

olandezilor, adăugăm noi, dovedind solidaritate faţă de semeni.  

Proiectele de voluntariat urmăresc să vină în întâmpinarea nevoilor comunității prin solidaritate cu 

cei aflaţi în nevoi, prin implicarea individuală sau a tinerilor, oferindu-le acestora posibilitatea de a se 

dezvolta personal, social,civic şi profesional, o experienţă în formarea unor abilități și competențe practice, 

utile în viitor carierei lor. Şi, potrivit specialiştilor în domeniu, există cinci motive pentru care poţi deveni 

voluntar în comunitate sau în afara ei. 

Primul motiv ar fi că te expui în situaţii, probleme şi idei noi, de unde înveţi întotdeauna ceva, altfel 

decât dintr-o lectură, lecţie, curs sau seminar.  Al doilea ar fi că involuntar îţi laşi amprenta în ceea ce faci; 

al treilea – relaţionezi cu oameni cu preocupări comune şi poţi să-ţi descoperi noi pasiuni şi profesii; al 

patrulea – deprinzi abilităţi pe care le poţi aplica în aproximativ orice domeniu,iar timpul petrecut făcând 

voluntariat poate fi o cale să deprinzi abilităţi de a rezolva probleme, de a planifica proiecte, de asemenea,  

dezvolţi calități necesare pentru munca în echipă; al cincilea – deconectarea de la rutină, prin elementele 

inedite, mai ales când lucrezi cot la cot cu oameni cu pasiuni comune. Şi nu trebuie uitate observaţiile 

specialiştilor, în ceea ce priveşte faptul că activitatea de voluntar, în folosul semenilor, rude, prieteni, colegi, 

tineri, bătrâni, conduce la o bună sănătate fizică și psihică te responsabilizează faţă de ei. 

În zilele actuale, Internetul, TV şi presa scrisă sau vorbită este plină de exemple de voluntariat, unde 

tineri şi tinere, pleacă prin ONG-uri, în ţări cu probleme socio-economice, sau în sistemul sanitar să ajute la 

redresarea unor situaţii, pe o perioadă de câteva luni sau ani. Nu uităm că ţara este într-o situaţie specială 

pandemia Cov. 19 care a afectat inclusiv şcoala  ale căror cursuri se desfăşoară în parte online, necesitând 

adaptarea factorilor implicaţi elev-profesor în alt context.  

În acţiunea de voluntariat profesorul devine facilitator, mediator al învăţării nonformale/ informale, 

iar elevii sunt stimulaţi să participe efectiv la evenimente ale comunităţii. În acesată situaţie ,,Se dezvoltă un 

comportament acţional: înţelegere profundă (care permite luarea de poziţie şi acţiunea), implicare (motivaţia 

de a participa în viaţa comunităţii), viziunea (abilitatea de a merge dincolo de graniţele deja explorate şi de a 

gândi creativ), experienţa (elevii îşi construiesc un know-how despre managementul schimbării); Învăţarea 

capătă context şi substanţă, devine atractivă, agreabilă, pe alocuri, chiar amuzantă. Este stimulată astfel 

motivaţia elevilor. Se dezvoltă o spirală motivaţională care construieşte cogniţia (observare, explorare, 

investigaţie), reflexivitatea (autoevaluare, deschidere, schimbul de roluri) şi sensibilitatea (stima de sine, 

expresivitatea).”35 Voluntariatul în şcoli este: 

- o activitate de pe urma căreia preadolescenţii şi adolescenţii învaţă: noi abilităţi, noi contacte, 

experienţă într-un anumit domeniu etc.;  

- un început în conştientizarea de rolul lor în societate, de importanţa lor ca individ, de nevoia 

societăţii de oameni ca el. 

 

 

Bibliografia: 

- https://edict.ro/scoala-si-voluntariatul/: Şcoala şi voluntariatul, Monica-Loredana But, 2018.  

- www.gal-vulcan.ro: Despre voluntariat şi rolul voluntariatului în dezvoltarea comunităţii, Maria 

Ivan, 2017 

 
35 Şcoala şi voluntariatul, Monica-Loredana But, Edict, Revista Educaţiei, 2018, p.1. 
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EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT 

Ciocîrlan Nicoleta Simona 

                                                             Școala Gimnazială Jirlău 

Lumea contemporană evoluează spre formule de democraţie participativă şi se dezvoltă socio-economic 

într-un ritm alert. Acest context este provocator şi generator de probleme complexe. Ca atare, şcoala se află 

sub asaltul multiplelor iniţiative de tip educaţii noi care încearcă să pătrundă din zona nonformală/ 

informală, prin cooptarea principalilor actori ai procesului de educaţie, în activităţi comunitare. 

      Diferite iniţiative europene sau ale ONU  propun şcolilor participarea în proiecte, dincolo de 

curriculumul formal şi, mai ales, dincolo de spaţiul tradiţional al clasei. Astfel, sunt iniţiate transferuri 

multiple între achiziţiile provenite din educaţia formală şi acelea din educaţia nonformală / informală: 

• Rolurile clasice ale profesorilor şi elevilor tind să se modifice prin participarea la aceste proiecte; 

• Cultura spaţiului educaţiei formale se schimbă: implicaţi în activităţi semnificative în afara clasei, 

profesorii şi elevii învaţă/ potenţează învăţarea din lumea reală în care pot face diferenţele. În acest 

sens, obiectul învăţării se modifică şi conferă dinamism achiziţiilor cognitive, comportamentiste şi 

atitudinale; 

• Voluntariatul este în mare măsură o achiziţie din sfera valorilor şi a atitudinilor; 

• Se modifică statutul profesorului care evoluează spre roluri de facilitator, de mediator al învăţării 

nonformale/ informale. Profesorul însuşi îşi adânceşte înţelegerea asupra propriei sale învăţări şi 

deveniri prin intermediul activităţilor de educaţie nonformală / informală; 

• Elevii sunt stimulaţi să fie implicaţi în activitatea comunităţii locale, învăţând roluri sociale în mod 

direct; 

• Se dezvoltă un comportament acţional: înţelegere profundă (care permite luarea de poziţie şi 

acţiunea), implicare (motivaţia de a participa în viaţa comunităţii), viziunea (abilitatea de a merge 

dincolo de graniţele deja explorate şi de a gândi creativ), experienţa (elevii îşi construiesc un know-

how despre managementul schimbării); 

• Învăţarea capătă context şi substanţă, devine atractivă, agreabilă, pe alocuri, chiar amuzantă. Este 

stimulată astfel motivaţia elevilor. Se dezvoltă o spirală motivaţională care construieşte cogniţia 

(observare, explorare, investigaţie), reflexivitatea (autoevaluare, deschidere, schimbul de roluri) şi 

sensibilitatea (stima de sine, expresivitatea). 

       Voluntariatul în şcoli este, pe lângă faptul altruist în sine, o activitate de pe urma căreia adolescenţii au 

multe lucruri de învăţat: noi abilităţi, noi contacte, experienţă într-un anumit domeniu etc. Voluntariatul în 

şcoli este soluţia pentru o dezvoltare complexă a adolescentului, este un prim pas în conştientizarea tinerilor 

de rolul lor în societate, de importanţa lor ca individ, de nevoia societăţii de oameni ca el.Voluntariatul 

reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul 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. 
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"Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfășurată în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea." (definiția din Legea Voluntariatului 2006) 

Voluntarul este persoana fizică ce a dobândit capacitate de muncă în condițiile legislației în 

domeniul muncii, indiferent de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, apartenență socială, culoare, 

rasă, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, 

apartenență ori activitate sindicală care desfășoară din proprie voință activități de voluntariat. Oricine poate 

să devină voluntar și să aducă astfel o contribuție, cat de mică, lumii care ne înconjoară. Important este să iți 

dorești acest lucru! 

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. 

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.  

Spiritul civic şi încrederea că orice om poate aduce o schimbare 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. 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. Ca voluntar, poți 

ajuta organizația în toate acțiunile sociale sau culturale. Orice sprijin, cât de minor, aduce un aport major in 

atingerea obiectivelor organizației. 

Am dăruit dar am si primit! Cateva exemple de activitati de voluntariat la care au participat tinerii 

vlăstari ai comunei nostre sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice si preotilor din comună.A 
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       În cadrul proiectului “Adoptă un Premiant”, toți copii cu rezultate excelente la învățătură, au primit 

lucrurile indispensabile continuării studiilor și activităților extrașcolare, pe care familiile lor nu și le 

permiteau. Eleva Pătrînoiu Oana –Alexandra(foto a III-a dreapta față) beneficiază acum de echipamente 

electronice.  

        „Ce facem în acest moment este să le împlinim bucurii și să îi ajutăm să studieze în continuare 

pentru că au nevoie de această șansă și asta facem prin toată campania «Schimbă o viață». RURIS a 

adoptat 12 premianți. Le mulțumesc foarte mult pentru asta!”, a spus Alessandra Stoicescu, Președintele 

Fundației Mereu Aproape. 

 

       În cadrul evenimentului  organizat în contextul Centenarului Marii Unirii, Ziua Minorităților Naționale 

din România au fost donate diferite sume de bani pentru o elevă din școala noastră cu probleme de sanătate. 

În cadrul unui proiect educațional desfășurat în cadrul Bisericii din comuna Jirlău , Hristos 

impărtășit copiilor, coordonat de profesor preot Ciocîrlan Cosmin, am participat în calitate de colaborator 

la una dintre acțiunile de voluntariat derulate. Această activitate, care a avut loc în Ajunul Crăciunului, a 

constat, în strângerea de fonduri pentru achiziționarea de alimente pentru bătrânii din comuna noastra, si în 

organizarea unui moment artistic, de colinde .  

Am reușit astfel să aducem zâmbete pe chipul bătrânilor, ce le-ar fi putut fi bunici și să le trezească 

amintiri unora dintre ei, care au fost cadre didactice, despre cum îndrumau cândva ei înșiși elevii, pe 

sinuosul drum al cunoașterii.  
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Micii voluntari au avut emoții, dar s-au implicat cu dăruire și încântare în activitate și s- au 

bucurat de atenția și de vorbele blânde ale bătrânilor. Am plecat de acolo cu satisfacția că pentru câteva 

ore am adus bucurie și zâmbete pe chipurile lor. 
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Mică radiografie a voluntariatului sau de la oameni pentru oameni 

                                                                                           Bucur Mihaela 

  Moisescu Mihaela 

                                          Colegiul Naţional İon Luca Caragiale Ploieşti 

 

Voluntariatul înseamnă să desfăşori activităţi de interes public în folosul altora fără să primeşti în 

schimb o plată. Activităţile se pot desfăşura în domenii variate: medico-sanitare, culturale, educative şi de 

învăţământ, umanitare, de protecţie a mediului înconjurător şi multe altele. 

Societatea românească se lasă greu convinsă de aceste acţiuni de voluntariat, cu atât mai puţin 

elevii. Totuşi, dacă le vorbim elevilor despre beneficiile voluntariatului în mod sigur vom câştiga pe câţiva 

care să ne fie alături în demersurile noastre în a-i ajuta pe ceilalţi. 

Iată ce ar trebui să le spunem elevilor noştri: voluntariatul funcţionează acolo unde autorităţile nu 

pot ajunge. Astfel, voluntarii pot interveni acumulând competenţe care le vor fi de folos mai târziu la 

facultate sau la locul de muncă. De asemenea, atunci când eşti voluntar poţi cunoaşte oameni noi, poţi lega 

prietenii durabile de-a lungul timpului. Voluntariatul este un bun moment de a elimina timiditatea, de a lăsa 

deoparte sentimentele de teamă sau lipsa de încredere şi pentru a dezvolta abilităţile de socializare. 

 Voluntariatul pentru adolescenţi înseamnă un pas înainte către responsabilitate. Astfel, fiecare 

elev implicat va învăţa să îşi gestioneze timpul, să lucreze în echipă, să găsească soluţii pentru diverse 

probleme, să contribuie efectiv la un proiect. Acestea toate vor fi esenţiale în momentele în care elevul va 

dori  să se angajeze sau să avanseze în carieră.        

            

 Adolescenţii sunt interesaţi în primul rând să aibă succes, mai puţin să fie impliniţi prin astfel de 

activităţi. Trebuie să li se reamintească faptul că a contribui la comunitatea din care faci parte, ajutând 

persoane care nu beneficiază de anumite lucruri, te poate face mai încrezător. Este dovedit faptul că 

voluntariatul poate reduce stresul.  

 Am lucrat cu adolescenţii în proiecte de voluntariat unde elevii cu dizabilităţi au fost în centrul 

proiectului. Este vorba de activităţi prin SNAC şi pot afirma că aceste întâlniri pot ajuta atât cadrul didactic 

implicat cât şi elevii , în a conştientiza problemele societăţii în care trăim. Astfel, ne putem da seama că 

societatea trebuie să ofere soluţii atât pentru majoritatea oamenilor, cât şi pentru minoritatea care 

beneficiază, de obicei, de puţine resurse umane. Elevii care au lucrat la acest proiect au descoperit o altă 

lume în jurul lor. Dacă până atunci erau implicaţi în proiecte şcolare obişnuite, contactul cu elevii cu 

dizabilităţi i-a ajutat să descopere părţile vulnerabile ale vieţii şcolare din zilele noastre. Elevii voluntari au 

înţeles că societatea are nevoie de eforturile lor personale şi că implicarea lor ajută la îmbunătăţirea 

sistemului educativ. Liceenii şi-au dedicat timpul activităţilor săptămânale cu elevii care nu pot susţine o zi 

obişnuită de şcoală. Ȋn plus, membrii familiei lor nu ştiu cum să îi ajute în a se integra într-o clasă obişnuită, 

la rândul lor fiind persoane care nu au beneficiat de prea multă instruire. Răsplata elevilor noştri  a fost 

imediată: au învăţat să aprecieze lucrurile din viaţa lor, şi-au dezvoltat abilităţi de comunicare, au căpătat noi 

abilităţi de relaţionare. A fost pentru ei o nouă etapă de maturizare la o şcoală a vieţii care nu e obligatorie 

atât de devreme, dar care s-a dovedit extrem de necesară. 
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 Elevii pot fi voluntari pentru elevi. La Colegiul National „Ion Luca Caragiale” Ploieşti există 

elevi care au fost voluntari la clasele 0-IV. Sub atenta îndrumare a învăţătoarei/învăţătorului, elevii voluntari 

au participat la diverse activităţi specifice fără a întrerupe procesul de predare-învăţare. 

 De altfel, în fiecare an, la nivelul unităţii noastre de învăţământ au fost organizate numeroase 

acţiuni de voluntariat ,,educaţie pentru sănătatei’’, ,, Târgul de Crăciun’’ în urma cărora s-au strâns fonduri 

folosite ulterior de către şcoală. Este necesar să credem în schimbul acesta avantajos dintre oamenii locului 

şi comunitate.  

 Pentru perioada pe care o traversăm trebuie totuşi să găsim soluţii pentru a face voluntariat 

online. Ȋn principiu, poţi să fii voluntar oriunde ai fi cu condiţia să ai un dispozitiv digital. Dar există şanse 

ca voluntariatul online să se dezvolte foarte mult, iar organizaţiile şi instituţiile să facă echipe peste tot în 

lume, folosind orice dispozitiv. Elevii se pot implica în activităţi de redactare şi editare, de artă şi design, de 

cercetare, de predare şi formare. Fără îndoială, chiar dacă nu este un voluntariat obişnuit, voluntariatul 

online are angajamente care trebuie, totuşi, onorate. Cu timpul se va găsi din ce în ce mai mult spaţiu pentru 

acest tip de voluntariat în învăţământ. 

 

https.europa.eu 

www.erasmusplus.ro 
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Importanța voluntariatului în școală 

 Popa-Bondrea Florina 

                                                                                       Liceul Teoretic ” Samuil Micu”, Sărmașu 

 

 

           Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

        În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile 

sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru 

legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

        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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

          Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 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”. 

     Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, 

a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să închei 

relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. 

         Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii  

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Importanța activității de voluntariat pentru educație  

                                            Prof. Olaru Carmen Alina 

Liceul Teoretic Alexandru Rosetti, Vidra 

 

Voluntariatul – activitatea de interes public care oferă elevilor, dar și comunităților din care 

aceștia fac parte, oportunitatea de a se angaja, din proprie inițiativă și fără promisiunea vreunei 

compensații materiale în acest sens – reprezintă un mod unic de formare și dezvoltare a personalității 

cetățeanului.  

Cele mai întâlnite forme de voluntariat, care permit tinerilor să înceapă să își joace rolul de viitor 

adulți, implicându-se în activități de interes public – sunt cele desfășurate în domeniile de asistență socială, 

protecția drepturilor omului, a mediului artistic, educativ, științific, umanitar, sau de protecție a mediului 

înconjurător – sunt cele oferite de organizații precum: Asociația Salvați Copiii, AIESEC, BEST - Board of 

European Students of Technology, LSFI, Pentru Voi sau Youth Can Do It. 

Totodată, mai există și organizații neguvernamentale care își desfășoară activitățile beneficiind de 

sprijinul unor echipe de voluntari, așa cum este cazul Fundației Tineri pentru Tineri, al Societății  Națională 

de Cruce Roșie din România, al Asociației românești Anti-SIDA, Societății de Educație Contraceptivă și 

Sexuală, Asociației Young Initiative, AGLT - Asociația Grupurilor Locale de Tineret și alte asemenea 

organizații. 

Pentru cei tineri, angajarea în activități cu efecte pozitive asupra binelui general al propriilor 

comunități, dar și al societății în care trăiesc oferă cea mai bună oportunitate de a-și adăuga, la portofoliul 

individual, deprinderi ce le vor permite o mai bună înțelegere a comunității în care trăiesc precum și 

posibilitatea îmbunătățirii vieții acesteia. La rândul ei, comunitatea – îmbogățită de experiența tinerilor ei – 

poate oferi generațiilor viitoare premisele dezvoltării unei cetățenii cu adevărat democratice. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni noi din domenii variate, să 

colaborezi și să închei relații de prietenie cu ei. A fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

înțelegere, de răbdare, de grijă nemăsurată și dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Satisfacția personală, 

stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin aducerea unui aport de valoare societății. 

Există astăzi un număr tot mai mare de școli în care se pune un accent pregnant pe dezvoltarea 

plenară a personalității elevului, în sensul abilitării potențialităților sale comunitare care să îi permită și să îi 

stimuleze capacitatea de auto-reflecție. Etosul acestui tip de inițiativă urmărește glisarea dinspre activitățile 

de voluntariat către acumularea de abilități practice – de genul celor prevăzute în ariile curriculare specifice 

– pentru creșterea stimei de sine, a gradului de implicare cetățenească, a empatiei și a cooperării – inter- și 

intra-grupală – necesară abilitării întregii game de trăsături a acestui tip de cetățenie. 

Așa cum s-a putut vedea în trecut, lipsa unor strategii durabile pentru integrarea acțiunilor de 

voluntariat în activitățile educaționale ale școlilor, dar și a inițiativelor similare la nivelul comunităților 

locale, duce la pierderea interesului elevilor pentru acest gen de activități – cu precădere, la nivelul 

comunităților defavorizate. În asemenea condiții, implicarea participanților rămâne nesustenabilă, la nivelul 

unei experiențe (unice, de cele mai multe ori) de viață, lipsită fiind de exercițiul esențial de fixare al acestei 

componente experiențiale. 

Scopul acestui articol vizează încurajarea integrării voluntariatului în școli, în comunitățile aferente 

– prin intermediul unor parteneriate de tip Public–Public – dar și la nivelul societăților Satului Global, al lui 

Mc Luhan. Devine astfel esențială înțelegerea, de către toți factorii decidenți (și nu numai) importanței 

voluntariatului în educație. De la ajutorul oferit persoanelor cu handicap sau a bătrânilor și până la inițierea 

unor festivaluri interculturale, tinerii se pot implica în activități cu un enorm potențial reflexiv. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/AIESEC
https://en.wikipedia.org/wiki/Board_of_European_Students_of_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Board_of_European_Students_of_Technology
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bie_nonguvernamental%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Funda%C8%9Bia_Tineri_pentru_Tineri
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Asocia%C8%9Bia_Young_Initiative&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=AGLT_-_Asocia%C8%9Bia_Grupurilor_Locale_de_Tineret&action=edit&redlink=1
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Ajunși la un moment de cotitură, în care devine tot mai limpede nevoia adoptării anumitor strategii 

de învățare reflexivă, este imperativ necesar ca educatorul să își asume datoria de a-și dezvăța elevii de 

tarele învățării didactice, pe de rost. Rolul pe care-l poate juca voluntariatul în acest proces este 

incontestabil.  

Este știută înrudirea tehnicii de învățare experiențială cu educația experiențială, iar învățarea prin 

acțiune și aventură produce eroi ai gândirii critice, martiri ai cooperării prin serviciu în folosul comunității 

și agenți morali autonomi ai liberului arbitru. Doar că există aici o serie de limite între cele două procese dat 

fiind faptul că accentul, în acest tip de învățare, este, mai degrabă, unul individual, în vreme ce procesul în 

sine cuprinde o serie de aspecte specifice legate de structura și obiectivele acestui tip de educație. 

În acest sens, Săptămâna altfel constituie exemplul ideal pentru acest tip de educație, pe care 

educatorii ar trebui să îl pună în practică. Mersul la Grădina Botanică, de exemplu, oferă elevilor clasei de 

biologie observarea directă a speciilor de plante și animale din parc, dar și interacționarea directă cu acestea, 

mai bine decât o poate face orice lecție la clasă. Aici elevul poate face descoperiri și experimente direct în 

loc să audă de la profesor sau să citească despre experiența altor persoane. 

De fapt, Voluntariatul însuși este o Școală Altfel – o școală a vieții, care-i pregătește pe elevii care 

nu au împlinit vârsta legală pentru a putea fi angajați pentru o viitoare carieră. Activitățile de voluntariat pot 

fi folosite ca antrenament pentru dezvoltarea abilităților ce vor fi puse în practică ulterior, fără a mai vorbi 

aici despre beneficiile psihologice pe care le atrage această activitate. S-a bătut deja prea multă monedă forte 

cu privire la sentimentul de apartenență, de participare – pe măsura priceperii, intereselor  și abilităților 

fiecăruia – sau la creșterea exponențială a încrederii și imaginii de sine a participanților.  

Antrenarea elevilor în activități de voluntariat cu persoane aparținând unor categorii defavorizate 

diverse, din propria comunitate, servește la clădirea unor legături semnificative între elevii cu inițiativă 

obștească și restul comunității. Astfel de experiențe le permit elevilor să dobândească valori comunitare 

semnificative, ce le vor folosi la elaborarea de perspective comunitare valoroase, în viitor, ajutându-i să 

înțeleagă critic problematica justiției sociale.  

Elevii pot fi  încurajați activ să se implice în activități de voluntariat pentru protejarea mediului, în spitale 

sau în centre de plasament pentru copiii fără familii, în activități de ajutorare a oamenilor săraci, a 

persoanelor în vârstă, precum și a altor categorii defavorizate, în activități de mentorat – pentru a le oferi 

sprijin copiilor care întâmpină probleme cu cititul, matematica sau cu alte activități curriculare – în 

comunitățile din care fac parte sau în proiecte artistice, care să le facă tuturor viața mai frumoasă. Toate 

acestea atestă valorile autentice pe care le promovează acest gen de activitate. 

Integrarea acțiunilor de voluntariat reprezintă o componentă importantă în educația elevilor, în 

scopul producerii unei democrații consolidate. O școală care se implică în demersurile comunității locale 

este una care rămâne intim conectată la viața comunitară a întregii societății, nu doar la cea a comunității din 

care face parte.  

Sistemul educațional trebuie să încurajeze activ motivația intrinsecă a elevilor pe care-i școlește 

pentru a le dezvolta acestora simțul responsabilității civice, care să-i îndemne să devină voluntari activi în 

propriile comunități. În acest sens, accentul pus pe activități curriculare și extra-curriculare va trebui să-i 

motiveze pe toți elevii – începând cu clasele primare și continuând cu cele gimnaziale și liceale – să devină 

viitori cetățeni profund angajați civic și social. 

BIBLIOGRAFIE: 

LEGE nr.339 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=74382 
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Importanța voluntariatului în învățământul preșcolar 
 

Jigă Raluca Ionela 

Grădinița ” Brândușa”, Sector 3, București 

 

  MOTTO   

,,Numai iubirea pentru alţii ne poate învăţa cum să ne iubim pe noi înşine. 

                                                                                                         (Simion Mehedinţi)  

 

 

   De ce voluntariat în educație? – o întrebare care își găsește răspunsul în chiar definirea conceptului: ca 

acțiune cu motivație intrinsecă și fără așteptări de recompensă, de a veni în sprijinul celui care se află într-o 

situație de criză, o situație-problemă. 

   A fi voluntar este un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi. Învățăm lucruri care ne vor ajuta în 

toate aspectele vieții, lucruri ca munca în echipă sau responsabilitatea dar și compasiunea și răbdarea în tot 

ceea ce facem. 

   Voluntariatul înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care să te 

ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Responsabilitatea este principiul care stă la baza 

voluntariatului, un al doilea element definitoriu fiind comunicarea. 

   Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, investiția în propria persoană. Tu te ajuți pe tine, 

ceea ce este comparabil cu școala vieții. Toate situațiile care pot interveni în finalizarea proiectului de 

voluntariat înseamnă acumularea de experiență profesională și învățarea gestionării crizelor de orice fel. 

   Diferite iniţiative europene sau ale ONU  propun unităților de învățământ participarea în proiecte, dincolo 

de curriculumul formal şi, mai ales, dincolo de spaţiul tradiţional al clasei. Astfel, sunt iniţiate transferuri 

multiple între achiziţiile provenite din educaţia formală şi acelea din educaţia nonformală / informală: 

-Rolurile clasice ale cadrelor didactice şi ale copiilor tind să se modifice prin participarea la aceste proiecte; 

-Cultura spaţiului educaţiei formale se schimbă: implicaţi în activităţi semnificative în afara clasei, cadrele 

didactice şi copiii învaţă/ potenţează învăţarea din lumea reală în care pot face diferenţele. În acest sens, 

obiectul învăţării se modifică şi conferă dinamism achiziţiilor cognitive, comportamentiste şi atitudinale; 

-Voluntariatul este în mare măsură o achiziţie din sfera valorilor şi a atitudinilor; 

-Se modifică statutul cadrului didactic care evoluează spre roluri de facilitator, de mediator al învăţării 

nonformale/ informale. Profesorul însuşi îşi adânceşte înţelegerea asupra propriei sale învăţări şi deveniri 

prin intermediul activităţilor de educaţie nonformală / informală; 

-Copiii sunt stimulaţi să fie implicaţi în activitatea comunităţii locale, învăţând roluri sociale în mod direct; 

-Învăţarea capătă context şi substanţă, devine atractivă, agreabilă, pe alocuri, chiar amuzantă. Este stimulată 

astfel motivaţia elevilor. Se dezvoltă o spirală motivaţională care construieşte cogniţia (observare, explorare, 

investigaţie), reflexivitatea (autoevaluare, deschidere, schimbul de roluri) şi sensibilitatea (stima de sine, 

expresivitatea). 

   Voluntariatul reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de 

serviciul 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. 

   Orice activitate desfăşurată în grădiniţă constituie o lecţie de viaţă.Cu cât copilul cunoaşte mai multe, cu 

atât devine mai receptiv, mai curios, mai interesat de ceea ce se întâmplă în jurul său.  
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   Acţiunile umanitare desfăşurate cu copiii din grădiniţă au o valoare formativă deosebită. Astfel ei 

explorează medii mai puţin cunoscute lor, îşi îmbunătăţesc experienţa de viaţă, învaţă să respecte şi să 

preţuiască pe cei din jurul lor, devin generoşi şi sociabili. Nu este suficient doar să sprijinim copiii 

defavorizați , ci să socializăm cu ei, să- i iubim și să-i respectăm pentru integrarea lor socială, şi mai târziu, 

profesională.  

   A trezi şi a  dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile de 

seamă ale educatorilor. Copilul preşcolar  cu cât observă şi este 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 

va tinde mai mult să introducă voluntariatul în viaţa lui de adolescent şi cu cât începe mai repede să facă 

astfel de activităţi de voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl 

formează ca om şi îl pregătesc pentru viaţa de adult. În calitate de cadru didactic, este recomandabil să 

formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le facă bine din punct de vedere sufleteşte si de pe urma 

cărora să beneficieze şi alţii.         

   Școala este un spaţiu al diversităţii , reunind copii care provin din grupuri socio-culturale diferite , etnii 

diferite, chiar religii diferite. . Copiii romi, copiii cu probleme  de sănătate, cei care provin din familii sărace  

sunt adeseori jigniţi, ignoraţi , marginalizaţi , agresaţi , şi în clase separate etc . Cei care ii   tratează astfel 

sunt, în egală măsură elevi , părinţi , cadre didactice. 

   Astfel de situaţii nu sunt corecte, drepte , morale . Ele nu ar trebui să existe într-o  societate care se cuvine 

să ofere  drepturi şi şanse egale tuturor membrilor ei . 

   Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană eşti, care îţi 

sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti prin muncă. 

Respectul faţă de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, indiferent 

de natura lor.  

    Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se 

dezvoltă abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile 

întâmpinate în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă, de asemenea 

apartenenţa la un grup, un grup care devine în scurt timp o familie, iar relaţiile deşi sunt de natură 

profesională,devin şi personale. Sub marea umbrela a comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte 

important. Voluntariatul creeaza punţi între oameni şi comunităţi. Fără să vrem,suntem nevoiţi să socializăm 

în viaţa de zi cu zi pentru a putea exista. Însă, voluntariatul te învaţă tehnici şi metode de socializare, astfel 

încât timiditatea, teama şi frica să dispară, toate acestea ajutând la crearea ta din punct de vedere profesional. 

    În Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă sunt prevăzute ,de exemplu, și o serie de 

obiective a căror transpunere în activităţi specifice conduc copiii spre descoperirea şi înţelegerea tainelor 

naturii. Activităţile pe domenii experienţiale (cunoaşterea mediului, educarea limbajului, activităţi artistico-

plastice şi practice, activităţi muzicale), dar şi activităţile extracurriculare (excursii, drumeţii, activităţi 

practic-gospodăreşti-plantări, acţiuni de ecologizare) contribuie la atingerea obiectivelor educaţiei ecologice. 

Acestea vizează aspecte de natură cognitivă, intelectuală, moral-civică, estetică, afectivă, practică:                                                                                               

  

- să-şi însuşească cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ 

şi antrenarea copiilor în îndeplinirea acestora;                                                                       

- educaţia capacităţii de a ocroti, de a proteja şi respecta natura;                                                       

- conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică şi toate resursele naturale;         

- educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăieşte;                             

- formarea unui comportament civic, a dorinţei de a contribui la păstrarea frumosului prin antrenarea în 

activităţi de îngrijire a unor arbori, a spaţiilor verzi;                                                                
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    Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să implice 

copiii chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Formarea voluntarilor pe 

probleme de mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia mediului, în funcţie de 

diversitatea situaţiilor, impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o gândire constructivă, integrată 

care să faciliteze educarea populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de problemele mediului. 

   A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, a cultiva valorile lui înseamnă a te ridica la cerinţele unei şcoli 

europene, în care se respectă normele europene, în care se realizează un învăţământ de calitate.  

   Voluntariatul reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin 

faptele lor voluntarii dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar 

şi pentru semeni, grijă şi sensibilitate.  

   A învăţa de la alţii care sunt altfel decât tine, nu înseamnă decât să înveţi ca om!  

   Treci la acțiune! Fii voluntar!  
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De ce voluntariat 

Voicu Voicuṭa 

Colegiul Naṭional ,, Al. I.Cuza”, Focṣani 

 

,, De ce voluntariat?”-  iată o întrebare care merită atenṭia tuturor, indiferent de categoria 

profesională, socială sau de vârstă. De ce? Să pornim demersul argumentativ de la sensul  adjectivului  

,,voluntar”:  ,, Care acṭionează de bunăvoie, din  proprie  iniṭiativă, nesilit de nimeni, în mod conṣtient”, iar 

substantivul numeṣte o persoană care se oferă să facă un serviciu de bunăvoie, dezinteresat. Subliniez două 

cuvinte în definiṭiile enunṭate: conṣtient ṣi dezinteresat. Aceste elemente reprezintă esenṭa voluntariatului, 

faptul că un om alege să facă un lucru benefic societăṭii fără să aṣtepte vreo recompensă. În consecinṭă, actul 

de voluntariat implică alte două trăsături fundamentale fiinṭei umane: altruismul ṣi compasiunea. O societate 

care îṣi educă tinerii în această direcṭie este o societate valoroasă, puternică, ce rezistă timpului. 

Din motivele enunṭate, se înṭelege necesitatea dezvoltării educaṭiei pentru voluntariat  în familie, 

prima data, ṣi, ulterior, în ṣcoli. De ce pun pe primul plan familia? Poate astăzi uităm prea repede de acestă 

primă formă de educaṭie a individului, locul unde copilul îṣi formează prima imagine despre lume, despre 

oameni, despre mediu. Aici se pun bazele inteligenṭei emoṭionale, mai importantă decât cea cognitivă. Un 

copil care are drept modele părinṭi  generoṣi, sensibili la nevoile celorlalṭi va deveni un adult conṣtient de 

valoarea binelui. Dacă părintele  manifestă compasiune faṭă de necazurile vecinului, faṭă de bătrânul care nu 

poate urca scările spitalului, faṭă de pisica rănită de o maṣină, faṭă de mama care plânge la televizor că are 

un copil bolnav, faṭă de pădurea distrusă prin tăiere…atunci copilul va ,,deschide  ochii” într-o lume în care 

celălalt contează, în care simte nevoia să sprijine, să susṭină, să fie atent la detaliile mărunte, dar 

semnificative.  

De multe ori considerăm că existenṭa mijloacelor materiale condiṭionează actele de voluntariat. 

Total fals, actul de voluntariat poate fi un simplu umăr pa care se lasă un om copleṣit de viaṭă, poate fi un 

zâmbet binevoitor adresat celui care credea că nimeni nu îl vede, poate fi o strângere de mână a celui 

candamnat de prejudecăṭile sociale, poate fi un sfat…  

Dacă startul empatiei este dat de părinṭi, atunci anumiṭi oameni ai ṣcolii pot clădi frumos în 

continuare.Preṣcolarui i se pune o ṣapcă verde ṣi este ajutat să planteze o floare în curtea grădiniṭei, apoi este 

învăṭat să o îngrijească ṣi ,, să o iubească în fiecare zi”, iar natura îi zâmbeṣte ṣi îi mulṭumeṣte prin 

frumuseṭea dăruită de plantă, prin zborul unui fluture ce se aṣază pe ale ei petale sau prin zumzetul vieṭii 

generat de fâlfâirea  aripilor unei albine. 

Primele clase de ṣcoală pot trezi deja dorinṭa de a-i ajuta pe cei din zone defavorizate printr-o 

excursie într-o zonă  îndepărtată de lume, unde copiii nevoiaṣi nu ṣtiu cum arată o jucărie nouă, nu ṣtiu 

gustul ciocolatei sau adorm nemâncaṭi. Fiecare ṣcolar poate lua ,, în grijă” un copil de aici, îi poate scrie, îi 

poate trimite cadouri. 

La gimnaziu  deja elevii pot ajunge la centrele de bătrâni, nu doar pentru a duce alimente, ci pentru a 

citi o poveste sau pentru a i se citi una, pentru a  sta pur ṣi simplu de vorbă, pentru a asculta povestea 

timpurilor de demult ( poate a primei iubiri), pentru a aduce o rază de soare în cenuṣiul vârstei.   

Liceul este expresia unui voluntariat ce implică selectarea, alegerea conṣtientă, responsabilă a 

zonelor unde se acṭionează. Liceanul ar putea fi îndrumat să meargă într-un spital de copii, unde mulṭi stau 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

784 
 

pe o perioadă îndelungată. Pot să îi ajute pe aceṣti îngeri să îṣi facă temele, să spere în vindecare ṣi, mai ales, 

să se joace, să le amintească de bucuria de a trăi în clipa prezentă, singura pe care suntem stăpâni. 

De ce voluntariat? Pentru că este cea mai la îndemână formă de a face lumea un loc mai bun, mai 

primitor, mai suportabil, pentru că ne ajută să ne întoarcem spre esenṭa umanităṭii: mila ṣi iubirea. De 

asemenea, educaṭia pentru voluntariat trebuie să promoveze ṣi ideea că a face bine se întoarce pozitiv asupra 

psihicului nostrum. Un om bun este un om fericit! Niṣte oameni fericiṭi perpetuează în jur această stare. 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

785 
 

Valențele educative ale Voluntariatului 

Prof. Vasile Bogus 

Liceul Teoretic Iona Petruș, localitatea Otopeni, județul Ilfov 

 

Voluntariatul în educație este o preocupare și totodată o necesitate care vizează implicații la nivel 

personal și instituțional. Efectele activității economice se reflectă în ethosul fiecărei școlii, instituție care 

asigură prin statutul său servicii educaționale în comunitate menite să contribuie la schimbarea în bine a 

vieții sociale și de familie a copiilor și elevilor.  

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă formarea valențelor de socializare, ajutorarea semenilor, dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

iubire.  

Prin acțiunile de voluntariat se pot obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile 

sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc).  

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. 

Voluntariatul ca acțiune  comunitară are scopul de a veni în sprijinul școlii și a elevilor care se află 

într-o situație dificilă, de criză, situații care afectează atât procesul instructiv – educativ, cât și dezvoltarea 

profesională a elevului ca viitor adult, cu efecte în viață socială și profesională a membrilor comunității și 

implicit a întregii societăți. 

Facilitarea accesului la educație al copiilor și adulților trebuie înțeleasă din perspectiva unor direcții 

de acțiune ca: 

1. dotarea materială și tehnică cu instrumente moderne a unității de învățământ; 

2. elaborarea de programe educaționale specializate și eficiente care să vină în sprijinul copiilor, 

elevilor care provin din medii defavorizate, paupere; 

3. implicarea instituțiilor care oferă servicii educaționale; 

4. realizarea și dezvoltarea relației familie - școală – comunitate; 

În acest context, voluntariatul educațional se prezintă ca o strategie de acțiune comunitară care  

vine în sprijinul elevilor, familiei, școlii și comunității: “într-o comunitate, mediul educaţional nu se rezumă 

la mediul şcolar (...) mediul educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să se coalizeze în 

procesul de educaţie continuă a cetăţenilor”36 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană, în elevi, famile, școală, comunitate. 

Educația prin voluntariat oferă prin exemplul personal, modele de implicare civică însoțite de 

emoții, trăiri prin care se construiesc și se refac relațiile umane bazate pe dăruire dezinteresată, transformă 

idealul în realitate, contribuie la creșterea calității vieții. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada 

 
36 Velea, L.S., Toderaş, N., Ionescu, M., “Participarea elevilor în şcoală şi în comunitate. Ghid pentru profesori şi elevi”, 
TEHNE Centrul pentru Inovare şi dezvoltare în educaţie, ed. Agata, Botoşani, 2006, pag. 76 
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copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

De aceea, educația în spiritul voluntariatului începută în familie și continuată în școală contribuie la 

formarea unei conștiințe la nivel comunitar, de apartenență la valorile comune care produc schimbare la 

nivel personal și în societate. 

Profesorii reprezintă resursa umană capabilă să formeze la elevi capacitatea de inițiativă, atitudine 

responsabilă în rezolvarea problemelor identificate la nivelul persoanelor sau grupurilor vulnerabile din 

punct de vedere material, social, al sănătății promovând o educație incluzivă. 

Educația prin voluntariat contribuie la sensibilizarea membrilor comunității, la implicarea 

instituțiilor din societate în eradicarea sau diminuarea obstacolelor care îngreunează dezvoltarea. 

În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi 

poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele 

materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar și timp din timpul nostru, atunci când, de 

exemplu, ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite 

anterior de noi. 

De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, 

încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se 

întâmplă în jurul nostru. 

De ce si cum am putea să convingem elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive: 

Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; 

Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri; 

Își setează obiective realiste în viață; 

Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență 

profesională; 

Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări 

profesionale pe această linie; 

Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

Își formează prieteni noi; 

Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 

Posibilitățile de a oferi acțiuni de voluntariat sunt variate, iar beneficiile sunt multiple. 

Voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, 

deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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Importanța voluntariatului pentru educație 
 

                            Crăciun Petruța- Tatiana 

                                                 Șc. Gim. ,,Naum Râmniceanu” Corbi  

  

                          Motto: ,,Voluntarii reprezintă IUBIREA în mișcare.”   ( autor anonim) 

       Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, 

care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o 

contraprestaţie materială. 

   Deși mulți oameni definesc superficial voluntariatul spunând că acesta reprezintă muncă neplătită, 

voluntariatul este ceva mult mai profund. Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în 

ceilalți, realizându- se un schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi. 

     Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație nonformală, cât 

și informală. În Legea voluntariatului este menționat faptul că voluntariatul este un factor important în 

crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării 

profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale. Se pot identifica mai multe tipuri de 

voluntariat din perspectiva modului în care este realizat:   

(a)voluntariat direct/ spontan – activități realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor persoane; 

 (b) voluntariatul organizațional– activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană în cadrul unei 

organizații. Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizații cu scop lucrativ sau în 

cadrul unei organizații fară scop lucrativ sau în cadrul unei organizații de drept public (instituție) sau de 

drept privat (ONG, sindicat); 

 (c) formal- pe baza unui contract de voluntariat sau informal/ fără o relație contractuală explictă între 

voluntar și organizația gazdă. 

     Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile.  

    Este foarte important să le cultivăm elevilor interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat. Copiii 

obișnuiți să dăruiască de la vârste mici, fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care o 

aduce un asemenea gest. Putem încuraja tinerii să se implice în activități de protejare a mediului, pot realiza 

activități de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat. 

   Un alt domeniu unde se simte nevoia implicării voluntarilor este domeniul social. Este mai mult decât 

necesar să cultivăm copiilor, încă de la vârste fragede,  sentimental de empatie față de semenii noștri.   

     Voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 
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• Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează 

să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat.  

• Oferă o mare oportunitate de dezvoltare a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților de 

voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc la 

o schimbare în carieră, voluntariatul este o modalitate perfectă de a explora noi domenii. Totodată, în 

spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane care să le ofere suport/ consiliere 

în alegerea carierei. 

• Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin aducerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, 

abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

• Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, 

orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități 

diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a 

învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

• Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de 

conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective 

prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. 

      Voluntariatul constituie un context propice de dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin 

creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii 

față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean activ. 
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Activități de voluntariat pentru educație și formare profesională 

Prof.ing. Bandi Andrea Monica 

Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny” Baia Mare 

 

În ultimul timp voluntariatul a cunoscut o ascensiune rapidă în domenii diverse. Deși procentul este 

în creștere constantă, e nevoie de programe naționale pentru informarea și educarea tinerilor și a copiilor 

despre beneficiile implicării lor ca voluntar, dar și educarea lor în a deveni cetățeni responsabili în raport cu 

orașul, comunitatea și țara lor.Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri 

dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste.  

Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

 Potrivit unui studiu Eurostat din 2016, în România 1 din 2 copii este considerat sărac, iar 45% din 

populația țării trăiește în mediul rural, mediu în care abandonul școlar nu mai este o excepție, ci devine, din 

ce în ce mai des, un comportament încurajat de situația financiară precară. Pentru cei mai mulți copii din 

mediul rural accesul la sănătate și educație este îngreunat de condiția de viață a familiilor și de lipsa de 

informare. Cifrele care vorbesc despre rata de abandon școlar, sărăcie și cazuistică -de copii în situații de 

risc social și sărăcie  este ingrijorător 

 Rezultatele unor acţiuni voluntare nu sunt temporare sau imediate, ci, abordate pe termen lung, 

vizează dezvoltarea durabilă atȃt în spaţiul educaţional, cȃt şi în cel social a  celor implicaţi 

Privită din perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea factorilor 

principali ai educaţiei: familia, şcoala, societatea. Interdependenţa acestora descrie un exerciţiu de sprijin 

reciproc, 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 generaţii 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 comunităţii, vor contribui la rezolvarea 

problemelor actuale ale societăţii. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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ESEURI 

Prof. înv. primar Manea Claudia Maria 

Liceul Tehnologic”Crișan”,Crișcior, Hunedoara 

  
Dezvoltarea durabilă a planetei este preocuparea principală a Naţiunilor Unite pentru următorii 10 

ani şi convoacă toate ţările să acţioneze asupra problemelor sociale, economice şi de mediu. În această 

schemă, educația are un rol cheie, deoarece avem nevoie de tineri capabili să se adapteze la noile 

schimbări şi să genereze, de asemenea, schimbări pozitive. Cred că școala trebuie să îi sprijine pe tineri să se 

pregătească pentru viața de adult și să le ofere acele abilități de viață care îi ajută să se integreze mai ușor pe 

piața forței de muncă, dar și oportunități pentru a deveni membri activi ai comunității. Pentru ca tinerii să 

devină  mai buni, mai puternici și mai pregătiți pentru viață, este nevoie să îi ajutăm pe aceștia să se 

conecteze la viața reală din comunitate prin experiențe practice și să îi punem în legătură cu oameni care au 

capacitatea să îi inspire, să devină modele pentru ei. 

Am adunat câteva din lucrările elevilor mei inspirate din acțiuni desfășurate împreună sau imaginate 

de copii dornici să ajute pe cei din jurul lor.  

 

”Fii voluntar!” 

B. Sabina  

Îmi aduc aminte de o acţiune de voluntariat din clasa a IV-a, când am fost împreună cu clasa şi cu 

profesoara mea de religie la un azil de bătrâni. Era prin preajma Paştelui. Nu aveam nicio idee despre cum 

avea să fie. Toţi îmi spuneau că e emoţionant şi că, probabil, o să plâng. 

Aveam nişte emoţii când am intrat, ceva de speriat! Aveam o impresie total greşită despre bătrânii 

de la cămin. Credeam că sunt prea serioşi şi ursuzi. În schimb, au fost cei mai prietenoşi vârstnici pe care îi 

văzusem până atunci! 

Într-o cameră micuţă, întinsă într-un pat, stătea o bătrânică trecută de şaptezeci de ani, cu părul nins 

şi îndoită de povara anilor. Timidă, o fată s-a apropiat şi i-a întins o felicitare. De pe chipul bătrânicii a 

dispărut orice urmă de expresie tristă şi lacrimi mari au apărut în ochii ei albaştri. A izbucnit în plâns. Eu m-

am emoţionat şi am plecat din cameră. Spre marea mea mirare, nu am început să plâng, probabil nu 

înţelesesem pe deplin ce se întâmpla. Acum, dacă mă gândesc, a fost un moment emoţionant şi o experienţă 

minunată pe care, sincer, aş repeta-o fără să mă gândesc. 

Pentru mine, această zi nu e o simplă amintire sau „un eveniment cu şcoala" ci e ca „o vizită la 

bunici". E drept că nu am sânge din sângele lor, dar cu atâta fericire m-au primit în braţe, încât nu îi voi uita 

niciodată! 

Zâmbetul lor m-a făcut şi pe mine să zâmbesc, iar pentru mine asta înseamnă voluntariatul: faci pe 

oameni să zâmbească. Şi cred că aş fi în stare să fac orice act de voluntariat atâta timp cât oamenii pe care îi 

ajut o să aibă măcar jumătate din fericirea pe care o simt eu. 

Nu contează ce vârstă ai ca să poţi face voluntariat! 

Da, poate nu poţi face muncă fizică grea, dar nu numai asta contează, iar prezenţa ta şi o vorbă bună 

vor fi mereu primite cu un zâmbet pe buze. Dacă eşti încă în școală, poţi face oricând voluntariat, ca şi mine. 

Nu vei regreta niciodată! 
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”Să trecem la fapte!” 

M. Mihaela 

Voluntariatul, mai exact o muncă fără plată, înseamnă acumularea de cunoştinţe şi experienţe noi. 

Voluntariatul reprezintă o ajutorare necondiţionată a persoanelor, vietăţilor, mediului  care nevoie de sprijin 

sau de apărare. 

Răsplata pe care o primeşti în urma acestui ajutor pe care alegi să îl oferi nu este una materială, ci 

una sufletească, un sentiment care te ajută să te dezvolţi. Prin activitatea ta poţi inspira lumea din jurul tău să 

vadă în asta un lucru nemaipomenit şi chiar beneficiarii pot fi cei care ajută la rândul lor. 

Eu am participat la un voluntariat acordat unei case de copii. Mereu am numit asta una dintre cele 

mai frumoase experienţe din viaţă. Tot ce am făcut a fost să dansăm, iar la sfârşit am oferit haine şi dulciuri 

pe care le strânsesem din casa noastră, de la rude şi vecini. 

La sfârşit am privit în jurul meu: fericirea plutea în aer. Pe chipurile copiilor se desenase un zâmbet 

nemaiîntâlnit mie, un zâmbet sincer, de o puritate adevărată. După această zi, mi-am schimbat planurile de 

viitor. De la copila care nu înţelegea ce are de făcut în viaţă, am devenit un om cu un scop: de a ajuta. Pentru 

ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de multă responsabilitate. Responsabilitatea stă la baza 

voluntariatului. Indiferent de ce activitate alegi să faci, este nevoie de multă seriozitate, astfel încât să nu 

promitem un ajutor, iar apoi să nu-1oferim. Imaginează-ţi momentul în care, promiţând unor copilaşi un 

moment de fericire, le înşeli încrederea şi nu-1 îndeplineşti. Speranţele lor vor fi destrămate, iar încrederea 

lor în oameni se va spulbera. Asta nu suna prea bine, nu-i aşa? 

Ei bine, în acest joc se adaugă şi comunicarea. Nu trebuie să ne fie frică să vorbim în faţa oamenilor, 

indiferent de ce se va întâmpla după. Trebuie să dărâmăm zidurile emoţiilor şi să devenim un exemplu 

pentru oricine. Când ajuţi trebuie să fii comunicativ. Dacă te vei duce şi doar vei lăsa ceea ce ai hotărât să 

oferi, iar apoi vei pleca, copiii nu te vor aprecia prea mult, iar fapta ta va deveni una trecătoare. 

Te-ai gândit vreodată, în puţinele momente libere, să faci parte dintr-un proiect de voluntariat, dar 

teama că nu vei reuşi nu te lasă încerci? Fii curajos şi lasă deoparte temerile. Trebuie să investeşti timp, să 

nu renunţi niciodată, pentru a deveni persoana bună şi de succes la care visezi. Dacă ştii sa fii un bun 

conducător al acţiunilor tale, atunci cu siguranţă vei reuşi să îi mobilizezi şi pe alţii şi astfel să faci lumea să 

ajute. 

Fii voluntar, ajută, fii propriul tău proiect. Există o mulţime de familii care au nevoie de sprijinul 

tău. Sunt oamenii care speră ca soarele să iasă şi pe strada lor, iar dacă nu va apărea cineva care să le ofere 

un pas spre viitor, în viaţa lor va rămâne mereu întuneric.Dacă reuşeşti să ajuţi alte persoane, te vei ajuta şi 

pe tine. Nu vei trăi niciodată acest sentiment nemaipomenit al compasiunii şi ajutorării daca nu vei încerca. 

Este timpul să trecem la fapte, prieteni, nu să rămânem doar la vorbe şi la speranţe. Succes!  

                  

”SECRETUL LUI MOŞ CRĂCIUN” 

  I. Miruna Ileana  

  

                Era o zi foarte frumoasă de iarnă. Presurile arctice ciripeau vesel, iar fulgii de zăpadă străluceau 

cristalini.  

                Vulpiţa polară a ieşit din vizuina sa acoperită cu zăpadă. Şi-a ridicat năsucul în aer. L-a mişcat 

repede de câteva ori, apoi şi-a ciulit urechile. „Ce ciudat! Oare unde sunt toţi prietenii mei?” s-a întrebat şi a 
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pornit să-i caute. Dar nici urmă de ei: nici bufniţa polară nu se vedea pe nicăieri, nici hamsterul siberian, nici 

ursul polar şi nici măcar iepuraşul arctic. 

                De mirare, a alunecat pe ghiaţă şi a căzut direct în năsuc. S-a ridicat şi a plecat hotărâtă să-i 

găsească. 

                Mai întâi a bătut la uşa bufniţei polare: cioc! cioc! cioc! şi a intrat în cuib. Bufniţa stătea în camera 

ei, aşezată la birou şi făcea o marionetă frumoasă din pene. 

                Vulpiţa a întrebat-o: 

                - Ce faci acolo, bufniţică Bufi? 

                - Fac marionete din pene, a răspuns ea. După ce le voi termina, vreau să le dăruiesc copiilor din 

sat. 

                Vulpiţa a început să râdă: 

                - Ha, ha, ha! Tu nu ştii că vine Moş Crăciun? De ce te mai chinui să faci tu cadouri? 

                - Pentru că îmi place să fac cadouri de Crăciun. 

                - Bine! a zis vulpiţa. Mă duc să mă joc cu altcineva. A salutat-o şi a plecat mai departe. 

                După ce a coborât o mică vale, a ajuns la vizuina iepuraşului polar. El împletea un fular foarte 

colorat. 

                - Bună, iepuraşule Ţopi! Ce faci acolo? 

                - Împletesc un fular ca să-l dăruiesc de Crăciun. 

                - Asta-i bună! se supără vulpiţa. De ce să mai împleteşti un fular dacă tot ştii că vine Moşul şi 

aduce cadouri? 

                - Păi, vreau să ofer şi eu ceva de Crăciun. Nu ar fi frumos? 

                - Da, ar fi frumos, dar eu îţi spun: o să vină Moş Crăciun! De ce să te mai oboseşti tu?  

                - Nu mă obosesc. E distractiv ce fac, a zis iepuraşul Ţopi. Cei doi prieteni s-au salutat, iar vulpiţa a 

plecat mai departe, la casa hamsterului siberian. 

                Hamsterul făcea, cu ajutorul surioarei lui, nişte confetti din blăniţă argintie. Vulpea l-a salutat: 

                - Bună, hamsterule pitic! Ce faci acolo? 

                - Eu fac nişte confetti din blăniţă argintie. Îţi plac? 

                - Da, sunt foarte frumoase. Dar de ce pierzi timpul să le faci tu, când poţi să te joci? Nu ştii că vine 

Moş Crăciun şi poate el să ţi le aducă? 

                - Mie îmi place să fac lucrurile eu, pentru că îmi aleg eu singur modelul şi culoarea. Este ca un fel 

de joacă şi îmi place foarte mult. 

                - Cum vrei tu, i-a răspuns vulpiţa. Şi-au luat rămas bun şi s-a dus mai departe la cel mai bun 

prieten al ei, ursuleţul polar. 

                - Salut, ursuleţule Tică! 

                - Bine-ai venit, i-a răspuns Tică. 

                Vulpiţa l-a întrebat: 

                - Ce faci, Tică? Nu vii la joacă? 

                - Nu pot. Pictez un tablou frumos. 

                - Chiar este frumos. Foarte frumos! Un peisaj de iarnă! Dar de ce îl faci? 

                - Mă simt bine când pictez, iar tablourile mele mă înveselesc. Ai putea să încerci şi tu. 

                - Hmmm, da, răspunse vulpiţa gânditoare. Dar eu ştiu că vine Moş Crăciun şi poate el să-mi aducă 

ceva la fel de frumos. Mai bine mă joc. 

                Ursuleţul a privit-o un pic, s-a scărpinat pe ceafă, apoi a chemat-o mai aproape şi i-a spus în 

şoaptă: 

                - Aş vrea să îţi arăt ceva. Este un secret pe care-l ştiu de la mama mea. 
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                - Wow! Vreau şi eu să-l ştiu! Spune-mi-l! Spune-mi-l! insistă vulpiţa. 

                - Ai puţină răbdare! Ca să-l vezi, trebuie să mergem într-un loc special. Ar fi frumos să-i luăm şi 

pe ceilalţi prieteni cu noi. Tu te duci să-i chemi, iar eu vă aştept pe cărarea cu pietre strălucitoare. 

                Peste puţin timp, mergeau cu toţii agale, veseli şi liniştiţi. Când s-au oprit, au văzut o casă mare şi 

acoperită cu zăpadă albă şi lucitoare. În jurul ei, câţiva reni drăgălaşi scormoneau zăpada ca să găsească 

muşchi proaspeţi. 

                Au bătut de trei ori la uşă şi aceasta s-a deschis singură. Ei au intrat şi au văzut în stânga lor 

bucătăria unde stătea Crăciuniţa. De acolo venea un miros foarte frumos. Când au deschis uşa, au văzut-o 

cum făcea nişte plăcinte delicioase. Ea le-a dat şi lor puţin să guste din plăcintă. 

                Lângă masa din bucătărie era o uşă albastră. Cei cinci au deschis-o şi acolo l-au văzut pe Moş 

Crăciun. Era tare obosit. Un spiriduş îi făcea masaj, altul îi aducea ceai de măceşe aburind de la Crăciuniţa, 

dar fără folos. 

                Moşul stătea într-un fotoliu, avea faţa palidă şi era lipsit de putere. Lângă el, pe o măsuţă, era o 

carte groasă, mare, roşie, legată cu un şnur alb, pe care scria ceva cu nişte litere nemaivăzute. 

                La un moment dat, cartea a început să strălucească şi să împrăştie o lumină purpurie. Moş Crăciun 

a privit-o bucuros şi a luat-o în braţe. Cartea s-a deschis şi a umplut toată încăperea de lumină. 

                După câteva secunde, în carte a apărut o imagine mişcătoare în care se vedea o clasă mare cu 

şaptesprezece copii. Erau la un atelier de pictură, iar doamna învăţătoare îi ajuta să facă nişte felicitări cu un 

peisaj de iarnă. 

                Din vată făceau oamenii de zăpadă, iar cu melană maro conturau nişte copăcei. Zăpada o pictau, 

iar cerul era albastru şi frumos. Le plăcea să lucreze împreună şi erau fericiţi. Se ajutau unii pe alţii şi erau 

foarte săritori. 

                Cei cinci prieteni priveau foarte uimiţi. Li se părea că îi cunoşteau pe toţi acei copii. Le ştiau chiar 

şi numele. Iulia, Adelina şi Nectarie cântau un colind frumos. Melissa lipea trei năsturei pe omul de zăpadă, 

iar Flavius număra cinci boabe de piper. Elena a făcut doi norişori pufoşi, iar Dragoş a desenat un soare 

zâmbitor. 

                Alexia l-a întrebat pe Luca: 

                - Crezi c-ar trebui să mai adaug ceva? 

                - Ar fi frumos încă un norişor în colţul acesta, i-a răspuns Luca, iar Alexia i-a mulţumit. 

                - Doamna învăţătoare, eu am terminat lucrărica, a anunţat Alex. 

                - Este foarte frumoasă, l-a felicitat doamna. Să nu uiţi să scrii pe spate mesajul pentru un bunic. 

Lucrările voastre vor fi dăruite unor bunici de la casa de bătrâni, împreună cu fructele şi legumele aduse de 

voi. 

                - Denis, eu am terminat, a spus Cristi. Pot să te ajut cu ceva? 

                - Da. Ai putea să lipeşti aici trei boabe de piper ca şi când ar fi nasturi, i-a răspuns Denis. 

                Laura a văzut că lui Robert nu îi ajunge lâna şi a făcut un mic ghem pe care să i-l dea. 

                - Mulţumesc mult! i-a zis Robert zâmbind. 

                - Atentă la lucrarea ei, Anca nu a observat că i-a alunecat scăunelul. Miruna s-a oprit din lucru şi a 

ajutat-o să se ridice. 

                - Mersi, Miruna, i-a mulţumit Anca. 

                - Pentru puţin. Mă bucur că nu te-ai lovit. 

                - Şi eu am terminat, a spus un băieţel. 

                - Bravo, Sebi, l-a lăudat doamna învăţătoare. Dă-mi, te rog, puţină melană ca să-i fac o agăţătoare. 

                Lucrările celor care terminau erau expuse pe hol şi erau admirate de toţi cei care treceau pe-acolo. 

Erau foarte frumoase. Toţi copiii se simţeau mulţumiţi de ceea ce făceau şi erau foarte veseli. 
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                Când i-a văzut, lui Moş Crăciun i s-a luminat faţa. A închis cartea şi un fir de lumină a intrat în 

inima lui. Acum putea să stea mai bine pe picioare. S-a îndreptat un pic, ba chiar i-a dispărut un rid de pe 

faţă. Nu mai era obosit deloc. 

                Cei cinci prieteni au plecat emoţionaţi. Ieşind pe poartă, ursuleţul i-a zis vulpiţei: 

                - Vezi, vulpiţă? Acesta este secretul lui Moş Crăciun: de fiecare dată când cineva dăruieşte ceva, 

el prinde putere. Mama mi-a spus că Moş Crăciun trăieşte prin fiecare dintre noi şi atâta timp cât vom 

continua să dăruim în numele lui, el va exista. 

                Auzind acestea, vulpiţa se întristă. 

                - De ce eşti supărată? o întrebă ursuleţul.  

                - Pentru că eu nu am dăruit nimic. Şi mâine e Crăciunul. 

                Prietenii ei o încurajară: 

                - Nu-i nimic! Te putem ajuta noi. Mai avem timp să facem ceva. 

                Au fugit repede la căsuţa ei şi au început să lipească, să decupeze, să coloreze, să împletească şi, la 

final, a ieşit o căsuţă micuţă, acoperită cu zăpadă. Bufniţa a zburat repede să ducă cadoul. Era pentru Moş 

Crăciun. 

                Vulpiţa era fericită că e reuşit să dăruiască şi ea ceva şi nici măcar nu s-a mai gândit la ceea ce 

urma să primească a doua zi. 

                Dimineaţă, a fost mirată să vadă atâtea cadouri sub brad. În primul era un tablou pictat în cele mai 

frumoase culori de iarnă; în al doilea era o marionetă făcută din pene; în al treilea nişte confetti argintii, iar 

în al patrulea, un fular frumos şi călduros. 

                Printre ele era şi un cadou mai mititel. Îl deschise ultimul. Înăuntru era o cutie muzicală în formă 

de inimioară. Atunci când a ridicat capacul, a văzut un Moş Crăciun în miniatură. O lumină purpurie s-a 

aprins şi se auzeau sunete de clopoţei şi râsul vesel al Moşului: „Ho! Ho! Ho!”. 

                Vulpiţa s-a bucurat tare mult. A fost cel mai frumos Crăciun din viaţa ei. A strâns cadourile 

primite şi a plecat împreună cu prietenii ei să le dăruiască copiilor din sat. 

                Şi-a păstrat doar cutiuţa muzicală în formă de inimioară, ca să-i amintească mereu de secretul 

Moşului. 
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Cum șlefuiește voluntariatul  personalitatea elevilor 

 
Costin Iulia Andreea 

 Școala Gimnazială ,,Grigore Silași”, Beclean 

 

“Există două modalităţi de a împrăştia lumină: să fii lumânarea sau oglinda care o reflectă.” (Edith 

Wharton) 

 

 

 După realizarea anumitor studii asupra persoanelor fericite,  cercetătorii au identificat doi factori  ce 

se repetau, mai precis acestea erau implicate în comunitate unde au dezvoltat relații afective cu alti oameni. 

Implicarea în comunitate înseamnă să oferi o parte timpul tău şi  din tine pentru o cauză de pe urma 

căreia nu ai nici un folos material. 

În general, în școli, majoritatea educației se concentrează pe dezvoltarea competențelor academice, 

iar în acest caz școala oferă doar contextul învățării formale. 

Dacă provocăm elevii spre acțiuni de voluntariat, nu facem altceva decât să susținem dezvoltarea 

abilitaților cognitive și afective în contexte cu care acestia nu sunt familiarizați.  

În domeniul educației,putem sublinia rolul  voluntariatului care vizează dezvoltarea personalității 

elevilor. 

 Născut dintr-un spirit civic  și din dragostea și compasiune față de aproapele nostru, voluntariatul 

devine tot mai atractiv pentru tineri. În urma desfășurării unor activități la nivelul școlii, elevii au început să 

conștientizeze faptul că ei pot fi utili societății, să vadă viața dintr-o altă perspectivă și să realizeze că marea 

schimbare începe cu ,,micile” fapte bune pe care ei le pot realiza benevol. 

Prin intermediul unor activităţi de voluntariat, jocuri de rol sau dezbateri, elevii ajung să cunoască 

viaţa grea și plină de provocări  a altor copii care nu au posibilităţi financiare, reuşind să isi schimbe 

percepția față de colegii lor, empatizând  cu aceștia. Rezultatul  așteptat în urma acestor acțiuni este 

creșterea motivaţiei învăţării, descoperirea capacităţilor si a competenţelor proprii, dar si  implicarea activă 

în propria devenire. 

Cel mai remarcabil scop pentru care trebuie să fim voluntari este conform liderului politic Mahatma 

Gandhi: „dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. 

 Elevii trebuie încurajați să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor 

persoane singure, bolnave sau abandonate  si să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele 

defavorizate,. Participarea într-un cadru formal la activităţi de  voluntariat oferă elevilor  sentimentul de 

apartenenţă, ba mai mult de atât, aceștia  se simt valorificați, își formează  prieteni noi și realizează rolul lor 

în societate, participând alături de copiii defavorizaţi la diferite activităţi ce pot oferi bucurie . 

            În acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

➢ Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează să activeze  

➢ In spectul actiunilor sociale, tinerii pot intalni lideri ai comunitatii, persoane care le pot oferii 

consiliere in alegerea carierei 

➢ Chiar dacă este vorba de o persoană introvertită sau extrovertită, se pot dezvolta abilități de 

comunicare și sociale prin conctactul cu diferite persoane în  variate contexte 

➢ Munca în echipă ofera oportunitatea de a învăța multe lucruri din perspective diferite, dezvoltă 

abilitățile de colaborare și crește nivelul de toleranță. 
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➢ Voluntariatul poate crea lideri.  Managementul unei echipe implică abilități de leadership. Prin 

implicare în acțiuni de voluntariat se poate dezvolta capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, dar 

și abilitatea de a gestiona si media posibile conflicte. 

 

Prezența activităților  de voluntariat,  trebuie să fie  incontestabilă în societatea românească de astăzi . 

Asadar, “Fiecare om ar trebui să decidă dacă va merge în lumina creaţiei altruiste sau în întunericul 

egoismului distructiv.”~ Martin Luther King, Jr. 
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Importanța activității de voluntariat pentru educație și formare profesională 

Prof.Murgoci Emilia Loredana 

Scoala Gimnazială,, Gh.Pătrașcu,, Buruienești, jud. Neamț 

 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare 

și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi 

voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și 

să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 

incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari. 

Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat 

împreună cu un grup de elevi entuziaști din școala gimnazială, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe 

copiii cu dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii 

au fost reticenți, chiar puțin speriați și emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de 

legătură cu aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu 

ei, în final comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele 

întâlniri, activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești 

copii cu dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut 

oportunitatea de a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând 

lucruri noi. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Importanţa voluntariatului în şcolile din România 

Dr. Marka Kubelac 

LT „Gabriel Ţepelea“ Borod, Str. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Şerani Jud. Bihor 

 

 

 Voluntariat poate fi văzut din mai multe puncte de vedere. În România, Legea nr.339 din 17 iulie 

2006 dă următoarea definiție: „Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie 

inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de 

interes public este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția 

drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea.“ 

 „Voluntariatul înseamnă Responsabilitate. Iar simplul fapt că nu suntem remuneraţi pentru 

activităţile prestate nu trebuie să ne determine să devenim iresponsabili.” 

 În data de 2 decembrie 2010, la Bruxelles, Comisia Europeană a lansat oficial Anul European al 

Voluntariatului 2011 sub sloganul "Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!". AEV 2011 a avut patru obiective 

principale: 

  -reducerea obstacolelor din calea activităţii de  voluntariat în UE;  

  -impulsionarea organizaţiilor care implică  voluntari şi îmbunătăţirea calităţii 

 voluntariatului; 

  -recunoaşterea activităţilor de voluntariat; 

  -sensibilizarea cu privire la valoarea şi  importanţa voluntariatului.  

Pe durata Anului au fost încurajate si promovate sute de activităţi şi proiecte. 

Istoricul voluntariatului în România.  

În anul 1990 s-a lansat proiectul prin care în România au început să vină voluntari din străinătate: 

Organizaţiile internaţionale încep să plaseze voluntari străini în România. În anul 1997 apar primele centre 

de voluntariat cu sprijinul Uniunii Europene. În 2001apare primul centru de voluntariat independent 

„Centrul Naţional de Voluntariat Pro Vobis”. Are loc prima gală de decernare a premiilor pentru implicarea 

în comunitate (la Cluj Napoca). După aceea este adoptată legea voluntariatului: Se desfăşoară prima 

conferinţă naţională cu privire la voluntariat (Cluj Napoca); Se lansează pagina de web dedicată 

voluntariatului www.voluntariat.ro; Se lansează prima revistă dedicată managerilor de voluntari, 

Voluntariat.ro. 

În  anul2002 se constituie centre de voluntariat la Constanţa, Sighişoara, Zalău, Râmnicu Vâlcea, Turda, 

Iaşi, Satu Mare, Valea Jiului. În anul 2003 se constituie noi centre de voluntariat la Bacău, Bucureşti si 

Vlădeşti (jud. Vâlcea)-primul centru de voluntariat in mediul rural. Anul 2007 pentru voluntariat este 

important, deoarece se deschide Centrul de Voluntariat Bucureşti. 

Exemple de activitati de voluntariat derulate in cadrul Saptamanii Nationale a  Voluntariatului 

in diferitele sale ediţii: 

- Organizaţia Pro Vobis a marcat Ziua Pământului, 22 aprilie, plantând peste 1000 de fire de panseluţe în 

Piaţa Mihai Viteazu din Cluj Napoca. 

- La Iaşi, Centrul de Voluntariat Local, Asociatia Exploratorilor din Moldova şi Asociaţia AMICUS au 

organizat un târg de meşteşuguri, în cadrul căruia copiii au realizat obiecte care au fost mai apoi vândute 

în cadrul unei licitaţii deschise. Fondurile au fost donate. 

- La Craiova, un grup de voluntari a reabilitat un bazin de apă din oraş, promovând voluntariatul prin 

intermediul mesajelor înscrise pe peretele acestuia. 

http://www.voluntariat.ro/
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- La Bucureşti, a avut loc în cadrul SNV o colecta de cărţi pentru dotarea bibliotecii unui liceu din 

sectorul 2. 

- În 2003, mai mulţi români, printre care şi Daniel Ţecu, preşedintele Asociaţiei pentru Dezvoltarea 

Economică şi Culturală a Românilor din Spania (ADERE), şi-au petrecut concediul în Venezuela. În 

jungla venezueleană au dat de membrii unui trib, care  obişnuiau să bea, dintr-un râu, apă contaminată 

cu mercur.  

- „Mulţi dintre băştinaşi mureau din cauză că se otrăveau. Ni s-a părut foarte trist ce se întâmpla şi am 

vrut să-i ajutăm pe acei oameni. Am găsit un izvor şi am creat un sistem cu ajutorul căruia membrii 

tribului să poată dispune de apă potabilă.”-spune Daniel Ţecu 

- În anii următori, românii au făcut, pe banii lor, călătorii în Bolivia, Argentina, Namibia, Rwanda, 

Congo, Botswana şi Uganda. 

Membrii asociaţiei ADERE vor derula un proiect umanitar şi în România. Ei vor să înfiinţeze în mai multe 

oraşe din ţară o reţea de aziluri pentru bătrânii săraci şi pentru cei care nu găsesc locuri în centrele de stat. 

 Despre voluntariat în şcolile din România se vorbeşte din ce în ce mai mult în ultimii ani, în cele ce 

urmează voi prezenta pe scurt un proiect care s-a desfăşurat în ultimii doi ani sub numele de „Voluntariatul 

– oportunitate de dezvoltare personală“ cu scopul conştienztizării şi responsabilizării elevilor prin realizarea 

unor activităţi de voluntariat direcţionate atât înspre ajutorarea unor persoane vârstnice nevoiaşe cât şi spre 

ecologizarea şi protecţia mediului înconjurător.  

 Activităţile care s-au derulat au avut în vedere următoarele obiective:  

- Dezvoltarea spiritului civic al elevilor şi profesorilor implicaţi în proiect, prin desfăşurarea unor 

activităţi de voluntariat; 

- Creşterea motivaţiei elevilor din grupul ţintă pentru desfăşurarea unor acţiuni în care să îşi dăruiască 

timpul, talentul, energia, cunoştinţele şi abilităţile în folosul comunităţii şi pentru protecţia mediului, pe 

parcursul delurării proiectului; 

- Dezvoltarea simţului estetic şi a conduitei epatice, prin asumarea de responsabilităţi şi implicarea 

tinerilor voluntari înrealizarea cadourilor pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu probleme sociale 

identificate în comunitate, cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 

- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor şi profesorilor din grupul ţintă, prin dezbateri şi 

redactarea revistei „Voluntariatul, oportunitate de dezvoltare personală“ pe perioada derulării 

proiectului; 

- Formarea unui comportament civic faţă de natură, prin antrenarea elevilor în acţiuni practice de 

ecologizare spaţii verzi sau plantarea puieţi, pentru înfrumuseţarea peisajului apelor şi prevenirea 

poluării lor; 

- Mobilizarea tuturor paticipanţilor la proiect în elaborarea de materiale reprezentative pentru conceperea 

revistei proectului, de la momentul demarării proiectului; 

- Popularizarea rezultatelor proectului şi a exempleor autentice de bună practică. 

La sfârşitul acestui scurt istoric despre voluntariat şi prezentarea unui proiect de educaţie despre 

voluntariat ne punem întrebarea de ce voluntariat în educaţie? Este o întrebare care îşi găseşte răspunsul în 

chiar definirea conceptului: ca acţiune cu motivaţie intrisecă şi fără aşteptări de recompensă, de a veni în 

sprijinului celui care se află într-o situaţie de criză, o situaţie – problemă. A fi voluntar este un lucru foarte 

important pentru fiecare dintre nou. Învăţăm lucruri care ne vor ajuta în toate aspectele vieţii, lucruri ca 

munca în echipă sau responsabilitatea dar şi compasiunea şi răbdarea în tot ceea ce facem. 

Voluntariatul înseamnă de fapt acumularea unei experienţe profesionale într-un anumit domeniu care să 

te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. Responsabilitatea este principiul care stă la 

baza voluntariatului, un al doilea element definitoriu fiind comunicarea. 
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Putem spune că, voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiţie, investiţia în propria persoană. Tu 

te ajuţi pe tine, ceea ce este comparabil cu şcoala vieţii. Toate situaţiile care pot intervenii în finalizarea 

proiectului de voluntaiat înseamnă acumularea de experienţă profesională şi învăţarea gestionării crizelor de 

orice fel.  
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Educație și realitate - Firma de exercițiu 

 

Prof. Georgescu Otilia  

 Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ,,Gheorghe Airinei”, București   

 

Educaţia antreprenorială accentuează dimensiunea acţională în formarea personalităţii elevului. 

Consecinţă a acestui fapt, Firma de exerciţiu este un prim pas în dezvoltarea mediului de afaceri. Firma de 

exercițiu este o metodă didactică modernă și interactivă de succes în România, care are drept scop 

dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor prin simularea proceselor dintr-o firmă reală. Instruit într-un 

cadru atractiv, creativ și interactiv, tânărul va participa voluntar și motivat la propria formare, dobândind 

competențe esențiale ce îi vor ușura inserția pe piața muncii. Înțelegerea și aplicarea în mod optim a 

conceptului ”firmă de exercițiu” îi va putea oferi elevului o învățare activă, bazată pe practică, facilitându-i 

acestuia trecerea de la școală la viața activă. 

Educația antreprenorială din cadrul firmelor de exercițiu stimulează creativitatea elevilor, spiritul de 

inițiativă, capacitatea de asumare a riscurilor, precum și alte atribute și aptitudini general aplicabile care 

reprezintă bazele antreprenoriatului. Pentru cariera antreprenorială, aceste activităţi desfăşurate încă din 

învăţământul liceal contribuie la dezvoltarea conştiinţei de sine, a stimei pozitive, la încurajarea 

independenţei elevilor şi la dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziei ale acestora; cresc şansele ca aceştia să 

manifeste activism, independenţă financiară şi să se integreze optim din punct de vedere socioprofesional. 

Este important ca educația antreprenorială să fie dezvoltată pe întreg parcursul învățământului și ca 

atitudinile antreprenoriale să fie cultivate prin întregul sistem de învâţământ. Obiectivele urmărite sunt:  

• valorificarea oportunităților;  

• transpunerea unei idei de afaceri în produse sau servicii; 

• curajul de a înfrunta problemele și de a le soluționa; 

• crearea de rețele cu alți elevi și adulți; 

• acceptarea implicațiilor propriilor alegeri; 

• perceperea activităților independente drept o alegere profesională valoroasă; 

• gestionarea responsabilă a resurselor și a banilor; 

• înțelegerea modului în care organizațiile funcționează în societate.  

Pentru elevii care își vor înființa propria afacere la un moment dat după încheierea studiilor, vor fi necesare 

abilități specifice, precum:  

• capacitatea de a elabora un plan de afaceri; 

• cunoașterea procedurilor administrative pentru înființarea unei întreprinderi; 

• înțelegerea principiilor contabile, de drept comercial și de drept fiscal; cunoașterea eticii comerciale 

și a responsabilității sociale; 

• înțelegerea clară a mecanismelor pieței; 

• cunoașterea tehnicilor de vânzare etc. 

Educația orientată către promovarea spiritului antreprenorial și al dezvoltării de competenţele 

antreprenoriale care urmează a fi formate prin procesul de învăţare în cadrul educaţiei antreprenoriale din 

firmele de exercițiu are la bază şi promovează valori şi atitudini precum: independenţă în gândire şi în 

acţiune, relaţionare pozitivă cu ceilalţi, responsabilitate în activitatea antreprenorială, libera iniţiativă.  

Metodele de învățare sunt: simulările computerizate și jocurile de afaceri, firmele de exercițiu 

inființate de elevi, activitatea în cadrul firmelor și lucrul în echipă, vizitarea firmelor reale, îndrumare, 

consiliere și orientare profesională, jocuri de rol, discuții și schimb de idei, etc. Metodele practice includ 
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constituirea și administrarea firmelor de exercițiu create de elevi. Capacitatea coordonatorilor firmelor de 

exercițiu este de a încuraja învățarea prin punere în practică, prin schimb de experiență, prin experimente, 

prin asumarea riscurilor și prin comiterea greșelilor, prin soluționarea problemelor în mod creativ, prin 

feedback-ul obținut în urma interacțiunii sociale, prin punerea în scenă și jucarea unui rol, prin analizarea 

modelelor și prin interacțiunea cu lumea exterioară a mediului de afaceri/profesiilor; oferirea de 

recomandări și îndrumarea elevilor (mai mult decât transmiterea de instrucțiuni) , adresarea unor întrebări 

deschise, învățarea alături de elevi, ajutând la negocierea conflictelor și rezolvarea dificultăților de către 

elevi. Competențele coordonatorilor firmelor de exercițiu vor asigura succesul procesului de facilitare a 

tranziției de la școală la viața activă prin: competențe de comunicare, inclusiv cea de ascultare activă, 

capacitatea de a negocia și de a lucra în echipe cu alți colegi și capacitatea de a crea un mediu de studiu în 

care elevii pot avea o atitudine directă și deschisă și în care se pot simți încrezători și în siguranță.  

Educaţia antreprenorială urmăreşte formarea competenţelor specifice elevilor, care să le permită 

orientarea profesională spre a deveni antreprenori, iar prin valorificarea potenţialului să acţioneze eficient în 

orice domeniu. Acţiunea educaţională este concepută astfel ca să formeze competenţe proprii gândirii 

critice, capacităţi de inserţie socială activă, precum şi un set de valori şi atitudini personalizate, care permit 

adecvarea acţiunii la o realitate în schimbare, competenţele antreprenoriale se pot forma prin intermediul 

activităţilor din firmele de exercițiu. Pentru o abordare metodologică a formării competenţelor 

antreprenoriale ale elevilor, sunt competenţele antreprenoriale generale (capacitatea de a elabora şi 

implementa un proiect, capacitatea de a lucra în cadrul unei echipe, capacitatea de iniţiativă şi de a răspunde 

pozitiv la schimbări, capacitatea de a evalua şi de asumare de riscuri în anumite situaţii), competenţele 

antreprenoriale specifice (să recunoască acţiunile, procesele şi conceptele antreprenoriale, să descopere 

traseul profesional, să identifice calităţile şi competenţele întreprinzătorului, să analizeze aptitudinile proprii, 

să identifice prevederile legislative referitoare la activitatea antreprenorială, să utilizeze instrumentele 

necesare studierii pieţii, să identifice resursele necesare derulării unei afaceri, să elaboreze planul de afaceri, 

să aplice aptitudinile specifice în derularea planului de afaceri, să elaboreze strategii de promovare a 

produsului, să evalueze rezultatele afacerii, să exemplifice formele de răspundere în afaceri, să identifice şi 

analizeze principiile etice în relaţiile de afaceri, să interpreteze consecinţele activităţii antreprenoriale asupra 

consumatorului şi asupra mediului, să definească şi expună tipurile de risc în afaceri, să recunoască 

modalităţile de minimizare a riscurilor, să investigheze elementele comune şi specifice pentru reuşita în 

afaceri). 

În concluzie „Firma de exercițiu” reprezintă legătura dintre școală și locul de muncă făcând trecerea 

de la modelul de simulare al activităților la întreprinderea economică reală. 

 

Bibliografie: 
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DESCOPERĂ-TE PRIN ACȚIUNI DE VOLUNTARIAT! 

LOREDANA MARILENA IRIMICIUC 

Coordonator SNAC, Colegiul Tehnic ”Al. I. Cuza” Suceava 

De ce ar vrea cineva să facă voluntariat? Care ar fi motivația și beneficiile acestei acțiuni? Cu siguranță că 

cei care au decis să devină voluntari, indiferent de domeniul ales, au simțit imboldul de a-și oferi parte din  

timpul și experiența lor de viață pentru a ajuta, pentru a fi aproape de semenii lor, pentru ca în ultimă 

instanță să se dezvolte personal. A face voluntariat înseamnă să înveți mereu să te adaptezi la ceva nou, sa îți 

lărgești orizontul de cunoaștere,  să te descoperi în ipostaze care să te scoată din zona ta de confort, să fii 

provocat să îți identifici și să îți dezvolți anumite abilități, să experimentezi trăiri care să te facă să te simți 

împlinit sufletește.  

Unul din motivele evidente pentru care ai deveni voluntar este dat de faptul că vrei să te implici în a te dărui 

celui de lângă tine, că faci o activitate din pură pasiune, din iubire pentru celălalt, dar mai ales din respect 

față de propria-ți persoană. Și da, pentru că poți să ajuți, pentru că preferi să oferi decât să primești! Este un 

sentiment atât de minunat să știi că puținul pe care tu consideri că l-ai dăruit altora reprezintă pentru aceștia 

atât de mult, iar pentru unii chiar tot ceea ce aveau ei nevoie! 

Voluntarul este persoana care face diferența în lumea în care trăim: este cel care face lucruri fără să aștepte 

vreo recompensă, fără să aștepte vreo laudă…un simplu ”Mulțumesc!” și un zâmbet sincer sunt de cele mai 

multe ori suficiente pentru a umple de bucurie inima voluntarului care ti-a oferit parte din ceea ce este el!  

La prima vedere s-ar putea spune ca de voluntariat beneficiază doar cel care primește ajutorul din partea 

voluntarului. Lucrurile nu stau chiar așa: prin acțiunile desfășurate voluntarul învață cât de valoroasă este 

contribuția sa adusă societății în care trăiește, ceea ce, fără îndoială, determină creșterea încrederii și a stimei 

de sine. Atunci când la sfârșitul unei activități se face o analiză a ceea ce ai realizat și a impactului pe care 

acțiunea ta, ca și voluntar, a avut-o în cadrul    programului de voluntariat, se constată că toată dedicarea, 

toată munca ta te-a transformat într-o persoană (mai) sociabilă, tolerantă, pregătită să facă față cu mai multă 

ușurință provocărilor vieții.  

Trebuie sa nu uităm că astfel ai reușit să te pregătești pentru viața de după studii și din acest motiv 

voluntariatul este încadrat ca practică de inițiere sau ca vechime în câmpul muncii, ca experiență care este 

solicitată la angajare (dacă ai activat în același domeniu cu specialitatea sau jobul solicitat)! În funcție de 

calitatea activității pe care ai desfășurat-o, ți se eliberează un certificat nominal de voluntariat, precum și 

scrisori de recomandare care să confirme numărul de ore pe care le-ai alocat pentru activități (minim 40 de 

ore), experiența și abilitățile dobândite.  

Așa cum și Mahatma Gandhi afirma ”cel mai bun mod de a te descoperi este prin a te pierde, servind 

altora” – oferind astfel una dintre cele mai frumoase definiții ale voluntariatului. A-i ajuta pe alții înseamnă 

să te ajuți pe tine să crești intelectual, social, spiritual, emoțional, să devii cea mai bună variantă a ta ca OM.  
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              SIMPOZION INTERNATIONAL “EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”                

                                                    “EDUCATION FOR VOLUNTEERING WORK" 

                                                                         PAVEL ANA  

                                          COLEGIUL DOBROGEAN “SPIRU HARET”TULCEA 

      The role of the teacher in modern society is no longer solely to teach and develop academic skills but try 

and develop social and moral skills as well as empathy in their students, preparing the young generations for 

adult life as informed, committed and resourceful citizens in the current and future society. 

      Some years ago, an English teacher with a golden heart wanted to get his energetic, positive and well-

intended students involved in activities meant to help and bring joy to the less fortunate children, but not 

only, as well as to themselves. This is how the notion of Community Action first appeared, a concept which 

brings together people who live in the same community but have different needs and different resources, 

learning from each other, discovering each other and rediscovering themselves, while finding out how easy 

it is to bring joy to others. 

      In Romania, Community action has been  implemented within a national program called National 

Strategy Community Action and, in each school, it is organized by a teacher, who has the role of coordinator 

and is responsible for recruiting volunteers and carrying out the program along the academic year. Each 

coordinator supports and encourages a group of volunteers, with support from other form teachers in school, 

organizing and carrying out together different activities with different beneficiaries in need. 

      These activities are performed regularly so that the interaction between volunteers and beneficiaries can 

become a continuous, durable and long-lasting one.  

      Needless to say that nobody can force anybody to become a volunteer, it is just a contradiction in terms, 

for volunteering 

is any activity of public interest carried out on one’s own initiative by any natural person for the benefit of 

others without receiving any reward. By activity of public interest we understand any activity performed in 

areas such as educational assistance, social assistance, medical assistance, helping the disabled, the elderly 

in need or protection of human rights. 

      Volunteering is a responsible job which requires time, effort and commitment, which grants exciting and 

long-lasting impressions, creates opportunities to meet new people and gives the opportunity to help those in 

need. As they get older, people get busier and busier so it can be hard to find time to volunteer later in life. 

This is the reason why people should start getting involved at a young age.  

      In the modern world we live in, the idea of doing something for free might sound strange. The society 

has oriented itself on success and profit, people possessing honed professional skills, and being able to 

“sell” these skills. Therefore, the idea of working for free does not fit into such an outlook. However, it 

strongly depends on how you look at it. Volunteering, which has become popular in recent decades, is one 

of the greatest examples of how a job can pay off not just with money. It can be said that everyone should at 

least once in their lifetime try volunteering, if not for the obvious reasons then just for the sake of it, to see 

how it feels like to do good without expecting anything in return.  

       Many people think that volunteering is a waste of time. My belief is that everyone should regard this as 

an oportunity to gain experience for their course of life. Teens especially could take advantage of these 

oportunities to practice before they actually get a paid job.For example, during the summer, when they have 

a lot of spare time, students can join different volunteering causes: helping poor people or sick people, 

saving animals in danger of disappearing, helping people in the aftermath of natural disaters, or elderly 

people who are abandoned by their children,  by visiting them, communicating with them, offering them 
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food supplies,  in this way helping them forget for a moment about their miserable  life,or it can simply be 

about community in general. Organizers of festivals, concerts,fund raising or charity events are also in need 

of volunteers during summer, which is also a productive and enjoyable  way for teens to spend their 

summer. 

      It does not matter what kind of volunteering event you take part in, What is most important is that 

afterwards  you will feel better with yourself. Many people look for confidence boost, developing academic 

or work skills or even making friends, so volunteering is an ocassion with multiple benefits. Meeting people 

that are interested in the same things as you, and building friendships with them,sharing experiences,gaining 

skills in a lot of fields can all lead to a better mental health,better image of yourself and it can give you the 

feeling of belonging, making you feel like you matter and all your actions are a blessing for someone or 

something else.   

      It is said that giving some of one’s time to others is the best gift one can give. Time can be seen, by 

some people, as being more valuable than anything else. Volunteering is a way of giving back to your 

community while developing important social skills and gaining valuable work experience all at the same 

time. Not only is volunteering a rewarding experience, but it helps teenagers' reputations and their growing 

up process. By giving up a few hours of your day or week to help others or help a cause may bring a lifetime 

of happiness in some people's lives. For example, providing shelter and assistance  to a family who lives on 

the streets by volunteering to help build them a home or  helping clean the local parks, woods, river banks or 

green space could be an unforgettable experience. 

      Furthermore,because volunteering involves a lot of people,it encourages socializing and making friends. 

People who help others are most likely to meet others that share the same interests and concepts.This way 

they will create friendships and connections that can last very long or even for a lifetime.  This helps with 

career networking, too, or meeting other people who know others who can provide job openings, 

opportunities for consultants, or with curiosities in doing business or building partnerships.  

       Doing good for others and the community helps create a natural sense of accomplishment. And working 

as a volunteer can also give one a sense of pride and identity, helping to boost self-confidence by taking 

people out of their natural comfort zone and familiar environment. Besides, for those who have just 

graduated and are looking for their first job, volunteering is an important and relatively easy way to get a 

foot in the door of a company one would like to work for. Even if there is no immediate chance of 

employment afterwards, volunteering can help one make connections for the future.Volunteering brings 

people who are different together, as well as similar people together.  

      The reasons why one takes up volunteer work are many: whether feeling lonely, isolated, or simply want 

to widen social circle, volunteering in the local community is rewarding, and often fun, a way to meet new 

people and make new bonds.  In fact, one of the best ways to make new friends and strengthen existing 

relationships is to commit to a shared activity together, and volunteering allows people to do just that.  

      In most cases, volunteering means doing a favour to the community one is a member of,  so this will 

give them  a feeling of belonging , a feeling of doing good, a  feeling of productivity which  will increase 

optimism and self-esteem Going to a place where people come together for a common goal creates a feeling 

of ownership among the volunteers like they are part of the same social group. Volunteering does not give a 

person material rewards, but it can give someone knowledge of other people’s life experiences and troubles 

with the time spent with people in need, who can teach volunteers important lessons about life.  

      Volunteering is fundamentally about helping others and having an impact on people’s wellbeing. It is 

about giving your time, energy and skills freely. Unlike many things in life, there is choice involved in it. As 
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a volunteer you have made a decision to help on your own agreement or will, free from pressure to act from 

others. What better way is there to connect with the community and give a little back?   

      Sometimes, volunteering experiences can lead one to become aware of something they have never even 

thought about or help them discover a hobby or interest they were unaware of.  They can strengthen their 

professional position or vision as well as career prospects by exploring new opportunities. There are so 

many! 

      Volunteers predominantly express a sense of achievement and satisfaction, and this is ultimately 

generated by enthusiasm and the desire to help. Most people assume that one person can never make a 

difference, while it may be true that no person can solve all the world’s problems, but what you could do is 

make that little corner of the world a little bit better. 

      People must know that the benefits of volunteering are manifold. It helps develop the ability to work in a 

team, imagination, creativity, commitment and involvement, a better understanding of the needs and 

difficulties people in the community face, it will help one see social problems from a different perspective, it 

helps one develop on an educational and professional level, it changes behaviours and attitudes, it will help 

the volunteers and the others understand and promote  the values of volunteering: mutual support, tolerance 

and non-discrimination, to mention the least.  

      Last but not least, volunteering contributes to personal development and helps one discover themselves. 

The volunteer sees new things every day, faces various problems and is put in exceptional situations. Like 

any other type of activity it involves time, effort and commitment. Once a certain objective is set, it must be 

accomplished, even if there is no sanction if you do not, as in the case of people working with a labour 

contract. 

      Volunteering is not only effective, but it is a good way to meet people, learn, experience and develop 

social skills. Not only does it bring hope and happiness to people, but it also leads to spiritual and personal 

growth. It is an experience that cannot be bought with any amount of money.    

     I believe that what you acquire is something more important and more valuable than money.You get to 

feel joy, pure happiness, self esteem, you become proud of yourself  and satisfied with your actions. 

Spreading care and helping the ones in need turns out to be an important source of happiness, confidence, 

giving you a genuine feeling of accomplishment.This kind of charity is actually beneficial to  people 

because the more you give,  the more you receive. Therefore, investing time and dedication in volunteering 

actions is actually investing time in yourself, your development and in the process of growing into a kinder 

human being.  

      What is the most beautiful thing to do for the humanity? It is, indeed helping it without expecting 

anything in return. Helping means caring and it means unity, and this is what we need for the earth to be a 

better place. Volunteering is one of the ways people use to express their kindness and love towards 

everything that is around them: people, wildlife, the environment. Volunteering implies acting for the 

benefit of others, which makes the people involved proud of themselves and happy with their endeavours. 

      All things considered, volunteering is a beneficial activity in which, by helping others you actually help 

yourself. Any voluteer, whether young or mature,  can make a difference not only to the community they 

live in, but also the whole world. 
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   Acţiunile de voluntariat cu preşcolarii 

Ghenţ Ioana Flolrina 

Grădiniţa PP1, Arad 

 

 Grădiniţa are rolul de a forma copiii, ca oameni activi pentru societate. De la vârstă timpurile trebuie 

să formăm, să dezvoltăm şi să consolidăm ideea de voluntariat. Activităţile de voluntariat sunt primite cu 

mult entuziasm de cei mici. Mai mult decât atât, se observă o tot mai multă implicare din partea părinţilor în 

aceste tipuri de activităţi.  

 A desfăşura activităţi de voluntariat, înseamnă a învăţa să dăruieşti. Copilăria mică , este etapa 

propice de la care se porneşte cu ideea de a dărui. Copiii sunt reticenţi când vine vorba de a da din mâna lui , 

altuia. Însă, modul în care i se explică în ce constă acţiunea îl determină să aleagă ceea e este mai bun şi mai 

motivant. 

 Educatoarea are rolul, foarte important, de a organiza sistematic aceste acţiuni, fie în colaborare cu 

alte instituţii, fie acţiuni doar în  grădiniţă cu un impact social mare. Scopul acţiunilor este acelaşi de fiecare 

dată, şi anume, a învăţa să ajuţi, să empatizezi şi să te alături oamenilor care au nevoie de tine. Prin 

activităţile de voluntariat am ajutat o mulţime de oameni. 

 Motivaţia acestor acţiuni a fost mereu una bine stabilită. Părinţii au sărit întotdeauna în ajutor şi s-au 

implicat.  

 De exemplu, în fiecare an am colectat zeci de kilograme de legume şi fructe neperisabile pe cât 

posibil, pentru a le dona unei case de bătrâni din judeţul Arad. Am asigurat împreună cei mici masa pe două, 

trei luni, unor bătrâni. De asemnea, am participat la acţiuni de voluntariat organizate în municipiu, atât de 

Crăciun, cât şi de Paşte, unde am donat îmbrăcăminte, încălţăminte, şi alimente pentru familii nevoiaşe din 

judeţ şi din ţară. 

 În cadrul grădiniţei noastre, ne-am alăturat unei fetiţe din altă grupă, ce suferea de o bolă rară 

donând în urma unei expoziţii cu vânzare o sumă importantă de bani. Fiecare grupă a realizat împreună cu 

cei mici, obiecte de decor cu specific Pascal. Părinţii au oferit cât au considerat, în momentul în care au 

cumpărat. Preşcolarii au avut stand cu produse şi fiecare şi-a vândut produsul. Cei mici au negocciat, pentru 

a obţine cât mai mult pe munca lor, au descris ceea ce au confecţionat, la ce e de folos, unde se ăoate păstra, 

în ce condiţii, au fost cei mai buni vânzători de fapte bune. Impactul asupra părinţilor, a fost pe măsura 

aşteptărilor noastre. Familia fetiţei din grădiniţă a fost foarte fericită, mai ales că munca copiilor au acoperit 

o parte din tratament. 

 Întotdeauna, am răspuns provocărilor de a ajuta, solicitate de organizaţii non-guvernamentale. Am 

participat la activităţi artistice pentru diferite cazuri sociale. S-a desfăşurat un spectacol de mare amploare în 

cadrul Filarmonicii de Stat, Arad, pentru a dona banii de pe bilete, unui băieţel ce suferea de un sindrom. Nu 

am rămas indiferenţi, nici faţă de bebeluşii de la Spitalul Matern ,Arad, unde am donat în cadrul unei 

campanii, scutece.  

 În concluzie, aceste activităţi de voluntariat sunt acţiuni cu multă încărcare emoţională. Ideea de a 

ajuta, de a dărui, de a fi alătuir de oameni aflaţi în impas sau suferinţă, îi determină atât pe cei mici cât şi pe 

părinţii acestora să fie mai buni, mai veseli, mai darnici. Am reuşit doar alături de părinţii copiilor să 

aducem multe zâmbete şi bucurii pe faţa oamenilor de lângă noi. Se observă o schimbare esenţială, în 

comportaamentul copiilor, după fiecare acţiune de voluntariat. Sunt mult m ai atenţi cu ce se întâmplă în 

jurul lor, mult mai atenţi la nevoile celor de lîngă ei. De asemenea, sunt foarte responsabili şi interesaţi de 

ceea ce urmează să se întâmple după fiecare acţiune de a dărui. 

 Aşadar, un om este om, indiferent cât este de mic ( Elefantul Horton- Dr. Seuss) şi felul în care le 

vorbim copiilor noştri devine vocea lor interioară ( Peggy  O Mara). 
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VOLUNTARIATUL – între oportunitate și necesitate 

 

ONACA IULIANA CARMEN 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Pinochio”Zalău, Jud. Sălaj 

  

MOTTO:  ,,O civilizaţie înfloreşte atunci când oamenii          

plantează copaci în umbra cărora nu vor sta niciodată.”  

                                                                      (proverb grec) 
 

Termenul de voluntariat definește ,,activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de 

orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public 

este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, 

medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățamânt, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de 

protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea.” (definiția din Legea Voluntariatului 2006) 

”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, dar care poate deconta 

cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată.” (definiția Pro Vobis) 

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, făra a primi o contraprestație materială.” (Definiție adoptată de Consiliul National al Voluntariatului, 

iunie 2002) 

”Orice acțiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.” (Tracker) 

”Orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenția de a ajuta și fără a urmări 

un câștig financiar imediat.” (Scheier)  

Acestea sunt câteva definiții ale voluntariatului, dar mai presus de orice definiție voluntariatul este 

atitudinea fiecăruia față de societate. Vorbind despre atitudini ne gândim desigur la respectul pentru oameni, 

punctualitate, credibilitate, cinste, persevenență, consecvență, răbdare...tot ceea ce oamenii ar trebui să 

învețe încă de mici – o relație sănătoasă cu oamenii și cu mediul înconjurător. 

Voluntarii sunt implicaţi într-o mare varietate de activităţi, cum ar fi furnizarea de activităţi 

educative şi servicii, ajutor reciproc sau auto-ajutor, campanii, acţiune comunitară şi pentru mediul 

înconjurător. Voluntariatul este unul dintre modurile în care persoane cu orice tip de abilităţi şi profil, pot 

contribui la schimbări pozitive.  

Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei societăţi 

coerente, cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, şi prin aceasta, la crearea de capital social. 

 Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. 

Voluntarii şi organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, a da 
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voce şi a răspunde nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută la îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii 

de servicii şi la dezvoltarea creativă de noi servicii. 

Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare un 

instrument esenţial în formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează 

abilităţi şi îşi extind reţelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea şi îmbunătăţirea ofertelor 

de angajare la dezvoltare personală şi socială. În timp ce unii participă cu interes la acțiunile de voluntariat, 

alții nu fac voluntariat. Aceasta se întâmplă pentru că întâmpină bariere în ceea ce priveşte activităţile 

voluntare, cum ar fi lipsa informaţiilor, contrângeri legate de timp; resurse economice precare şi sentimentul 

că “nu îşi pot permite” să facă voluntariat; o imagine negativă a voluntariatului; discriminare; lipsa unui 

cadru legal; lipsa protecţiei împotriva riscurilor pe care le implică. Voluntariatul este oferit gratuit, dar nu 

este lipsit de costuri – are nevoie şi merită sprijin adresat din partea tuturor celor implicaţi – organizaţii, 

guvern, sectorul de afaceri şi un mediu politic favorabil, inclusiv infrastructuri pentru voluntariat. Ceea ce 

trebuie să știm este că oricine poate să devină voluntar și să aducă o contribuție, oricât de mică, la lumea 

care ne înconjoară. Important este doar să iți dorești acest lucru! "Faptul că nu poți să faci totul nu e o scuză 

pentru a nu face nimic." (Ashleigh Brilliant)  

Toți avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine; așadar, toți avem ceva de pus în 

folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau orașului în care trăim sau 

în folosul comunității în general. Important este să ne dorim acest lucru și să găsim organizația care să ne 

ofere oportunitatea de a face acest lucru.Tinerii își pot construi un CV atractiv, testează o posibilă carieră, își 

fac contacte care le vor fi utile în viitor, dar mai presus ajută la crearea unei societăți mai bune în care să 

trăiască în viitor. Cei de vârsta a treia au posibilitatea să-și împărtășească experiența și au satisfacția că sunt 

încă utili. Pentru copii și adolescenți e distractiv să facă lucruri bune împreună cu prietenii, ei își formează 

astfel deprinderi și abilități adăpostindu-se de tentațiile periculoase ca drogurile, tutunul, violența. Ei au 

astfel șansa de a deveni adulți responsabili.Oricine poate fi voluntar "Pentru că dacă așteptăm 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). Așadar, de ce să fii voluntar? Pentru că e distractiv; pentru a câștiga experiență; pentru a 

nu irosi timp prețios făcând lucruri lipsite de importanță sau chiar dăunătoare; pentru a-ți face noi prieteni 

din toată lumea; pentru a învăța lucruri noi; pentru a da înapoi ceva din ceea ce ai fost norocos să primești de 

la viață; pentru a ajuta pe cineva care n-a fost la fel de norocos ca tine; pentru a-ți face datoria de om; pentru 

a ajuta la crearea unei lumi mai bune. 

Noi, educatoarele avem rolul de a forma copiilor gustul pentru activităţi  care să le facă bine din 

punct de vedere sufletesc şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. 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. Un proverb albanez spune:”De la omul bun niciodată 

nu vezi rele”.                                                                                                           Dacă fiecare dintre noi am 

face cât de puţin pentru schimbare, intr-adevăr lumea ar fi mai bună, 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 îţi dă posibilitatea să schimbi vieţile oamenilor , în bine, chiar şi pe a ta. Dacă vrei să susţii o 

cauză şi nu ai bani să donezi , poţi să donezi puţin din timpul tău. Persoanele care se implică în voluntariate  

tebuie să fie înainte de toate , răbdătoare. Aceasta e o calitate care ar trebui să stea lângă altruism, empatie şi 
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implicare în viaţa comunităţii. Acţiunile voluntare pot ajuta foarte multe persoane să se realizeze  şi să-şi 

găsească astfel, un drum. Voluntariatul reprezintă o cale prin care oricine capătă experienţă, se poate 

exprima , se poate implica în problemele comunităţii din care face parte. Toţi avem cel puţin un lucru la care 

ne pricepem suficient de bine, aşadar toţi avem ceva de spus în folosul unei persoane care are nevoie de 

ajutor , în folosul străzii, al cartierului sau oraşului în care trăim. Important este să ne dorim acest lucru şi s-

o facem din tot sufletul. Ceea ce trebiue să ştim este că oricine poate să devină voluntar şi să aducă o 

contribuţie, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară.  

Chiar dacă sunt foarte mici , încă de la grupa mică,  copiii din  grădiniţă învaţă în cadrul 

DOS(Educaţie pentru societate) să accepte şi să respecte regulile de convieţuire în grup,să trăiască în 

relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, să înţeleagă binele, 

adevărul şi frumosul din faptele proprii şi a celor din jur.                                                                                                                                              

Intr-o societate în tranzitie, afectată de criză, implicarea societății civile în activități de voluntariat în 

sprijinul persoanelor aflate în dificultate este o necesitate. 

 Implicarea elevilor, studentilor, cadrelor didactice în domenii precum integrarea persoanelor cu 

dizabilitati în sociatate, prevenirea abandonului școlar, combaterea exploatării prin muncă, îmbunătățirea 

situației copiilor și sprijinul copiilor cu părinți plecati în străinătate poate conduce la ameliorarea efectelor 

acestor probleme. 

 O comunitate puternică și unită, care își respectă membrii și nevoile acestora și care găsește 

modalități eficiente de răspuns la aceste  nevoi , va putea asigura cu succes protecția și promovarea 

persoanelor aflate în dificultate. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

➢ www. Împarte.ro     

➢ www.evoluntar.ro                                                  

➢ www.voluntar.ro 

http://www.voluntar.ro/
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Educaţie pentru voluntariat la vârsta şcolară mică 

Prof. înv. primar Petre Ana-Manuela 

Şcoala Gimnazială, comuna Măgureni 

  

 

Familia, elevul, profesorul, clasa, şcoala formează un sistem în care dinamica unei componente le 

antrenează pe celelalte. 

Profesorul, prin locul şi rolul pe care îl ocupă în ochii elevilor săi, este o persoană importantă pentu 

copil şi familia lui. Prin exemplul personal, profesorul face un prim pas în formarea unui viitor cetăţean 

activ, având format un set de valori umane: solidaritate, cinste, responsabilitate, altruism, toleranţă.  

Implicarea in proiecte de voluntariat are o mare importanţă în formarea acestui set de valori morale 

esenţiale în viaţă. Voluntariatul are extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune 

practică, care poate genera dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi. 

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfășurată în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea." (definiția din Legea Voluntariatului 2006) 

Ziua Internațională a Voluntarilor (International Volunteer Day) este celebrată în fiecare an, la data 

de 5 decembrie și oferă voluntarilor și organizațiilor ocazia de celebra munca în folosul celorlalți, de a 

împărtăși valorile voluntariatului și de a le promova în cadrul comunităților, al organizațiilor 

neguvernamentale, al agențiilor ONU, al autorităților guvernamentale sau al sectorului privat. 

În cadrul şcolii, elevii de vârstă mică sunt implicaţi în diverse actiuni de caritate. Elevii învaţă să fie 

solidari cu persoanele aflate în situaţii de criză, să empatizeze cu cel aflat la necaz, care se află într-o situaţie 

materială precară. Îşi apleacă privirea asupra acestor probleme şi face ceva util în acest sens. Apreciază 

bunurile, bucuriile pe care le-au făcut celor din jur, îşi setează obiective mai realiste în viaţă. De asemenea, 

îşi formează abilităţi de comunicare şi relaţionare socială, pot descoperi prieteni noi cu scopuri comune. 

Un alt beneficiu al implicării în proiectele de voluntariat este libertatea iniţiativei. Atât timp cât 

elevii vor simţi că sunt partenerii profesorului în acest demers civic, că părerea lor contează, că au o 

responsabilitate faţă de semenii lor, atitudinea lor va fi deschisă, iar motivaţia de a participa activ va fi una 

extrinsecă. 

La nivelul claselor primare am desfăşurat proiecte de volunariat, în perioada sărbătorilor creştine 

Crăciun, Paşte. 

 Un exemplu este proiectul “În aşteptarea Moşului, alături de semenii noştri”, desfăşurat în 

parteneriat cu colegele de şcoală, cu profesorul de religie, cu biserica, reperezentată de preotul paroh. 

Scopul a fost sprijinirea persoanelor cu nevoi materiale sau sociale speciale, prin implicarea elevilor 

în acţiuni de caritate, formarea şi dezvoltarea de capacităţi şi atitudini menite să contribuie la optimizarea 

dezvoltării personale a elevilor. 

Obiectivele specifice ale proiectelor au fost:  

- Formarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de solidaritate, 

generozitate; 

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

-  Ameliorarea  comunicării şi colaborării efective  elevi- părinţi- cadre didactice-comunitatea 

locală. 
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-  Cunoaşterea şi descrierea tradiţiilor şi obiceiurilor creştine; 

- Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de asumare a 

responsabilităților. 

Rezultate aşteptate au fost:  dezvoltarea unui set de valori morale, creşterea stimei de sine în rândul 

elevilor, întărirea parteneriatului şcoală- comunitate locală. 

Indicatori de evaluare : 

-  Participarea elevilor şi a cadrelor didactice  la acţiuni pentru realizarea a unor produse specific 

sărbătorilor de iarnă; 

- Strângerea de alimente greu perisabile, rechizite, haine, în scopul dăruirii copiilor din familii 

defavorizate din comună; 

- Organizarea de activităţii artistice specifice Crăciunului. 

Modalităţi de monitorizare şi evaluare  

-  expozitii cu lucrări ale  copiilor 

-  programul artistic (serbări de Crăciun fotografiate şi/sau filmate) 

-  album foto cu poze din timpul serbărilor 

-  prin număr de participanţi;                                   

-  impactul asupra elevilor şi cadrelor didactice; 

-  calitatea activităţilor. 

Impactul proiectului 

- Atitudini pozitive ale copiilor pentru pastrarea datinilor crestine, pentru respectarea a tot ce este 

etic, moral si frumos pentru om;                    

- Dezvoltarea unor sentimente de afectiune, ataşament faţă de celelalte persoane din comunitatea 

locală; 

- Creșterea stimei de sine 

- Responsabilizarea elevilor și a cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni comunitare ; 

- Promovarea imaginii școlii în comunitate ; 

- Întărirea parteneriatului cu alte instituții din comunitate. 

Participând cu mic, cu mare la activităţile de voluntariat demonstrăm că ne pasă de cei de lângă noi. 

Elevii de vârstă şcolară mică învaţă din modelul oferit de adulţi, profesori, părinţi, membrii comunităţii, să 

dea dovadă de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi 

sprijinim, învaţă că pot fi utili, indiferent de vârstă, că pot fi demni de încredere. De asemenea învaţă că 

fiecare copil are drepturi., este unic şi frumos în felul său. 
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Beneficiile voluntariatului 

 

Husa Stăncuța 

Grădinița P.P. 1 Arad 
 

             Prin voluntariat te asiguri personal că lumea se așază pe un făgaș mai bun dar investești și în tine, 

deoarece atunci când ești voluntar acumulezi o serie de competențe care te ajută atât în relația cu cei din 

jurul tău, dar şi la facultate sau la locul de muncă. În toată lumea sunt milioane de oameni care au nevoie de 

ajutor: sunt forțați să muncească, nu au acces la educație, sunt exploatați, nu au adăpost sau nu au ce mânca. 

Resursele autorităților și organizațiilor neguvernamentale sunt limitate atât din punct de vedere financiar cât 

și în ceea ce privește personalul. Și aici intervin voluntarii. Ei sunt cei care fac o anumită activitate pentru că 

așa își doresc, în folosul altcuiva, fără a primi bani. Voluntarii sunt indispensabili într-o organizație 

neguvernamentală. 

        Oricine poate fi voluntar atât timp cât există voinţă şi entuziasm, orice persoană poate să aducă în acest 

mod o contribuţie lumii. Sunt zeci de motive pentru care ar trebui să faci voluntariat, dar ne-am concentrat 

pe şase ca să petreci mai puţin timp citind şi mai mult timp făcând voluntariat. 

          Unul dintre cele mai bune moduri de a cunoaşte noi persoane şi de a crea o relaţie de prietenie 

durabilă este prin voluntariat. În funcţie de organizaţia în care alegi să faci voluntariat, vei cunoaşte 

persoane care au aceleaşi interese, care luptă alături de tine pentru o cauză comună. De asemenea, 

voluntariatul te poate ajuta să-ţi depăşeşti timiditatea şi să îţi dezvolţi abilităţile de socializare. 

Fie că ai sau nu deja un loc de muncă, voluntariatul te responsabilizează, te învaţă cum să îţi gestionezi 

timpul, îţi dă anumite competenţe care te vor ajuta la un moment dat în carieră.  

            Atunci când eşti voluntar trebuie să dedici un anumit interval de timp organizaţiei în care activezi, 

trebuie să lucrezi în echipă şi să înveţi să comunici deschis şi calm cu colegii tăi, trebuie să ajuţi la 

soluţionarea diverselor probleme, să contribui la un anumit proiect de la început până la final, ceea ce 

înseamnă că trebuie să fii organizat şi să ştii să gestionezi eficient sarcinile care îţi revin.Toate aceste 

competenţe sunt absolut necesare la locul de muncă şi te pot ajuta chiar să obţii jobul pe care ţi-l doreai sau 

să avansezi în carieră. 

              Nimic nu se compară cu sentimentul că ai contribuit la comunitatea din care faci parte sau că ai 

ajutat nişte persoane mai puţin norocoase. 

              Mai mult, oamenii de ştiinţă au demonstrat că voluntariatul te face mai fericit pentru că reduce 

stresul şi te face mai sănătos. Potrivit helpguide.org, atunci când îţi canalizezi energia pentru a ajuta pe 

altcineva eşti mai puţin tensionat, îţi dă un sentiment al apartenenţei şi te face mai încrezător în forţele 

proprii. De asemenea, voluntariatul te face şi mai sănătos. Stările şi emoţiile noastre întăresc sistemul 

imunitar. Munca unui voluntar este indispensabilă şi contribuie cu adevărat la o cauză care poate depăşeşte 

comunitatea în care trăieşti. 

           Este uşor să trăieşti într-o bulă, deconectat de ce se întâmplă în lume, însă mai devreme sau mai 

târziu tot ne vom lovi pe părţile urâte ale lumii în care trăim. Şi nu putem aştepta ca lumea să devină mai 

bună de la sine, trebuie să ne implicăm. Atunci când eşti voluntar descoperi punctele vulnerabile ale lumii în 

care trăim şi putem ajuta să le fortificăm. De asemenea, voluntariatul te ajută să înţelegi de ce deşi o 

problemă nu te afectează pe tine personal, afectează societatea ca întreg şi este nevoie de toate eforturile 

noastre să o găsim soluţie. La eLiberare voluntarii află toate formele pe care le ia traficul de persoane, cine 

poate cădea victimă traficanților, cât de importantă este prevenția și unde trebuie îmbunătățit sistemul pentru 

a combate traficul de persoane și pentru a proteja persoanele vulnerabile. 

http://www.helpguide.org/articles/work-career/volunteering-and-its-surprising-benefits.htm
https://www.eliberare.com/voluntari/
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          De câte ori ai fost ajutat de cineva atunci când îţi era greu? Poate că a fost vorba de cineva cunoscut, 

dar simplu fapt că a fost cineva alături de tine, într-un moment în care aveai probleme, a fost suficient ca să 

te ajute să te pui din nou pe picioare.  

          Atunci când eşti voluntar oferi înapoi o parte din bunătatea care ţi s-a arătat unor persoane care au 

mare nevoie de acest lucru. De asemenea, voluntarul contribuie la corectarea unor probleme ale societăţii 

care afectează multe persoane. România este țara europeană cu cel mai mare număr de victime ale traficului 

de persoane, iar 38% dintre persoanele care ajunge pe mâinile traficanţilor sunt minore. La eLiberare 

voluntarii ajută la prevenirea şi combaterea traficul de persoane din România prin campaniile în care își 

dedică timpul. 

           Nu putem să avem pretenţia ca lucrurile să se rezolve de la sine, sau că autorităţile să fie atât de 

eficiente încât să rezolve toate problemele lumii fără ajutor. Singurul mod de a te asigura că se lucrează la 

soluţii pentru cauza care te preocupă e să îţi sufleci mânecile şi să te implici personal. La finalul zilei, vei 

adormi cu gândul că ai contribuit la soluţionarea unei probleme care afectează mii de oamenii. Sunt sute de 

cauze sociale care merită timpul tău, fie că este vorba despre persoane care nu au adăpost, victime ale 

violenţei domestice sau persoane care sunt forţate să cerşească. Iar voluntarii sunt o parte esenţială a 

mecanismului de corectare a acestor nedreptăţi.   

            Timpul este poate cel mai preţios lucru pe care îl putem oferi unei cauze. De aceea este foarte 

important să îţi gestionezi timpul cu atenţie şi să dedici o parte din el unei cauze care ţi se potriveşte. 

Însă, doar pentru că îţi rezervi un anumit interval de timp pentru a contribui la o cauză, asta nu 

înseamnă că acel timp nu este şi pentru dezoltarea ta personală. 

 

 

 

 

 

 

https://www.eliberare.com/voluntari/
https://www.eliberare.com/voluntari/
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VOLUNTARII ÎN EDUCAȚIE 

Morgovan Corina  

Grădinița cu P.P.Toldi Salonta 

 

Privită din perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea factorilor 

principali ai educaţiei: familia, şcoala, societatea. Interdependenţa acestora descrie un exerciţiu de sprijin 

reciproc, 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 generaţii de profesionişti, de 

actori sociali implicaţi, activi şi capabili de schimbare; pe de altă parteacţiunile de voluntariat ale instituţiilor 

şcolare şi reprezentanţilor lor de a răspunde nevoilor comunităţii, 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. 

De ce voluntariat în educaţie? – o întrebare care îşi găseşte răspunsul în chiar definirea conceptului: 

ca acţiune cu motivaţie intrinsecă şi fără aşteptări de recompensă, de a veni în sprijinul celui care se află 

într-o situaţie de criză, o situaţie-problemă. În domeniul educaţiei pot fi identificate anumite crize, limite şi 

blocaje care intervin (generate de probleme economice sau de ordin social ce apar de-a lungul timpului) în 

vastul proces instructiv-educativ din şcoli şi care, în mod implicit, au rezonanţă în viaţa socială şi 

profesională a comunităţii de mai tȃrziu. Rata mare a absenteismului şi abandonului şcolar, situaţii materiale 

precare şi imposibilitatea familiei de a susţine pregătirea educaţională a copilului, lipsa unor condiţii şi 

dotări materiale şi tehnice moderne în unităţile şcolare, lipsa de informare şi consilire parentală, posibilităţi 

limitate ale comunităţilor locale de a spijini actul educaţional, de a stimula şi recompensa eforturile celor 

implicaţi, etc – sunt doar cȃteva exemple de factori/probleme care frȃnează succesul în educaţie. Odată 

identificate aceste situaţii-problemă, putem contura şi formula şi ţintele pe care voluntariatul şi le propune: 

susţinerea egalităţii şanselor educaţionale a tuturor copiilor, sprijin în educarea şi consilierea familiei, 

dezvoltarea instituţională a unităţilor furnizoare de educaţie, susţinerea educaţiei pe tot parcursul vieţii 

pentru o dezvoltare integrală a personalităţii individului, promovarea şi susţinerea educaţiei de tip incluziv 

ş.a. Pentru a soluţiona problemele la care se raportează şi a-şi realiza scopurile fixate, voluntariatul trebuie 

să funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de către toţi factorii implicaţi în educaţie, şi anume 

familie-şcoală-comunitate. “într-o comunitate, mediul educaţional nu se rezumă la mediul şcolar (...) mediul 

educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să se coalizeze în procesul de educaţie continuă a 

cetăţenilor”. Aşadar, cine sunt voluntarii şi cine sunt beneficiarii? Pentru a răspunde nevoilor şi cerinţelor 

educaţiei şi pentru a obţine succesul, acest demers de voluntariat trebuie să realizeze permanent schimbul de 

roluri astfel ca fiecare să îşi asume atȃt rolul de voluntar, cȃt şi pe cel de beneficiar. Familia şi comunitatea 

îşi vor asuma responsabilităţi de susţinere (ca voluntari) a educaţiei din şcoală şi sprijin în soluţionarea şi 

depăşirea limitelor procesului instuctiv-educativ desfăşurat aici (şcoala= beneficiar), şi, invers, şcoala(ca 

voluntar) trebuie să răspundă şi să susţină nevoile societăţii (=beneficiar) de dezvoltare durabilă.În urma 

unor asemenea interacţiuni şi forme de voluntariat exersate pe rȃnd de actanţii principali din educaţie, 

rezultatele nu pot fi altele decȃt de un real cȃştig pentru toate părţile implicate. Dacă educaţia în spiritul 

voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) şi este complementată apoi de 

demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin educaţia de tip nonformal), în 

mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul responsabil, capabil de 

acţiune şi schimbare. În primul rȃnd subliniem, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul 

http://bogdan-chiriac.ro/blog/2016/03/16/voluntariat-in-educatie-reteta-unui-viitor-mai-bun/
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educaţional al copiilor, întrucȃt plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolară a copilului, se 

asigură baza pe care va interveni ulterior şcoala. S-a demonstrat prin riguroase studii de cercetare 

că reuşita şcolară a copilului este strȃns legată de concepţia asupra educaţiei a părinţilor, aşa cum şi 

insuccesul copilului, care creşte într-o familie ai cărei membri nu au beneficiat de servicii educaţionale şi 

prin urmare nu acordă interes nici în cazul educaţiei copilului. Şi într-un caz şi în altul, şcoala se alfă în 

obligaţia de a lansa părinţilor invitaţia la cooperare, la implicare în educaţie, oferind şanse egale tuturor: o 

bună informare, o strategie de consiliere a părinţilor inactivi iniţial, un program de sprijin alături de fundaţii 

sau organizaţii non-profit, şedinţe, întȃlniri, ateliere de lucru în comun etc., toate acestea pot aduce alături, 

ca parteneri şi voluntari părinţii. Amintim aici formula celor şapte modalităţi de implicare a părinţilor în 

spaţiul educaţional, elaborată de Joiyse Epstein , între care se regăseşte voluntariatul, ca manieră de 

implicare productivă a familiei în activităţile şcolii. Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul 

beneficiază de primele experienţe educative – iar dacă nu este aşa, şcoala şi comunitatea trebuie să intervină 

ca voluntari în acţiuni de educaţie a părinţilor şi consiliere – , şcoala are, apoi, rolul de a forma la elevi 

spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, angajarea responsabilă în indentificarea problemelor 

comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru soluţionarea acestora. Iar cadrele didactice, ca 

“facilitatori”/ “moderatori”, “ trebuie să manifeste foarte multă receptivitate, îngăduinţă şi să ofere mereu un 

răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii” . Aşadar, profesorii sunt cei care conduc şi orientează 

actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii 

prin atragerea de sponsori/ parteneri, demararea de proiecte educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, 

atragere de fonduri de la comunitatea locală, implicarea ONG-urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele 

didactice primele practici de sprijin, de voluntariat, elevii/tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă 

activă socială. Ca voluntari pentru obţinerea succesului şcolar, factorii sociali de bază – administraţia locală, 

instituţiile de cultură, ONG-urile, agenţii economici – pot susţine eforturile şcolii de dezvoltare prin acţiuni 

de amenajare/dotări cu materiale, echipamente tehnice moderne, extinderi ale spaţiilor şcolare, finanţarea de 

programe after-school, înfiinţarea unor centre de recreere, cluburi de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor 

copiilor. De asemenea pot fi aplicate programe de finanţare prin atragere de fonduri, sponsorizări, prin care 

să fie promovată educaţia incluzivă, soluţionȃnd o parte din problemele identificate la nivelul grupurilor 

vulnerabile: grupuri dezavantajate din punct de vedere material şi social, copii cu nevoi speciale de educaţie, 

a căror integrare în învăţămȃntul de masă este necesară, şi de multe ori condiţionată de prezenţa şi sprijinul 

permanent al unei persoane specializate în acest domeniu, care să lucreze alături de profesorul de la clasă. 

Pentru a asigura un mediu cu condiţii optime de formare a abilităţilor elevilor şi care să răspundă intereselor 

lor de dezvoltare, este necesară o implicare din partea reprezentanţilor comunităţii. De exemplu, învăţarea şi 

exersarea rolurilor profesionale poate fi realizată în cadrul unor activităţi la care să participe şi să 

impărtăşească impresii specialişti din diverse domenii de activitate: cadre din domeniul medical, ingineri, 

manageri de companii. O astfel de experienţă va fi un punct de referinţă în orientarea profesională a elevilor, 

iar activităţile extraşcolare, şi parteneriatele educaţionale, răspund cu succes acestor nevoi. 

La rȃndul lor, elevii/tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze 

pe cont propriu, pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia chiar 

de la vȃrstele şcolarilor mici – problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi 

de voluntariat mai ample, elevii/tinerii sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea 

într-un spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi 

respnsabili, să-l poată gestiona şi dezvolta. Un exemplu de acţiune voluntară, care dă răspuns, pe de altă 

parte şi provocărilor educaţiei intergeneraţionale, este sprijinul acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a 

înţelege şi învăţa să utitlizeze mijlocele şi tehnologiile moderne de comunicare din prezent. Sunt vizate 

astfel două grupuri ţintă: tinerii, care se implică în probleme actuale ale societăţii şi vȃrstnicii, care sunt 
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reintegraţi în viaţa comunităţii moderne. Astfel de exemple pot completate de numeroase alte oportunităţi pe 

care atȃt şcoala cȃt şi societatea trebuie să le promoveze. Prin toate aspectele pe care le-am pus în discuţie, 

putem concluziona că posibilităţile de interacţiuni şi exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot fi 

multiple şi variate. Iar dacă aplicăm o abordare pe termen lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem 

observa că, deşi vorbim de voluntariat – acţiune care nu urmăreşte un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o 

şcoală care investeşte voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi 

care îi va garanta condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa cum, o societate care este partener 

voluntar în educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de 

muncă în raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială. 

 Astfel, avȃnd aceeaşi ţintă – “education as a Local Public Good” – şcoala, familia şi comunitatea 

acţionează, în acelaşi spaţiu de comunicare, “camera comunităţii”, una în favoarea celeilalte, exersȃnd şi 

aplicȃnd practica voluntariatului.  
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Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile 

sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc).  

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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare 

și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi 

voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și 

să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 

incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari. 

Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat 

împreună cu un grup de copii, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii cu dizabilități de aici. 

Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii au fost reticenți, chiar puțin 

speriați și emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu aceștia prin atitudine, 

fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final comunicând prin 

gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, activitățile s-au 

desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu dizabilități s-au 

bucurat de prezența noastră, iar copiii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe 

semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, 

copiii învățând astfel  să  își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în 

care trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât 

https://iteach.ro/profesor/ruxandra.brebeanu
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prin memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel copiii învață să dăruiască, la rândul lor, o 

parte din ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. 

În calitate de profesor, am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet 

pentru cei din jurul lor, dar și pe cel al copiilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu 

mare mulțumire schimbarea radicală care s-a produs când un asemenea copil a devenit voluntar, personaj 

principal al propriei vieți; cei din jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce 

l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă rezultate mult mai bune la învățătură. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine 

să ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: 

„dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar 

să pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Copiii 

învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, 

să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru 

formal la activităţi de acest fel conferă copiilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, 

tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de 

copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

 

 

 

Bibliografie ׃ 

Mara D., 2004 – ,,Strategii didactice în educaţia incluzivă”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

821 
 

ROLUL VOLUNTARIATULUI  ÎN  DEZVOLTAREA  PERSONALITĂȚII  COPIILOR 

Prof. înv.preșcolar Morgovan Larisa  

Grădinița cu P.P.Toldi Salonta 

 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi.Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă 

neplătită a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective lumea în mijlocul 

căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi 

poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele 

materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când de 

exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să 

oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. 

Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fimvoluntari și în perioada copilăriei, 

adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de posibilitățile, 

disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este 

oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm 

că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să 

dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de 

gest o aduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată. 

Pentru incurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul 

constientizării necesitătii efectuării acestui tip de activităti și desigur și prezentarea 

unor modalităti concrete de realizare a acestor activităti, individual dar și în grupuri organizate. 

Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se implice în activităti de protecție a mediului, pot efectua activităti 

propriu zise sau de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete 

sănătoase, mentorat. 

Deasemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul 

social. Este necesară activarea sentimentului de empatie fată de semenii noștri și încurajarea 

tinerilor și a copiilor incă din grădinită să se implice în activităti destinate ajutorării semenilor aflați în 

nevoie. 

Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un 

confort psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort 

în spiritul voluntariatului. Totodată , în urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență 

la grup, atât de necesar pentru asigurarea unei bune colaborări între 

indivizi pentru evoluția societății. 

În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt 

implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un impact major 

asupra evoluției societății. 

Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi 

desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. 

Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real 

la asigurarea unei lumi mai bune. 
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 Fără îndoială, voluntariatul se naște din dorința de a dărui dezinteresat, din noblețea inimii fiecăruia 

dintre noi și bucuria sinceră de a răspândi în jurul nostru o rază de speranță.  

 Este regretabil că pe plan național, acesta este adesea perceput în mod eronat, ca o reminescență a 

muncii patriotice, fapt ce generează reticență în implicarea multora dintre cei care ar putea întreprinde acest 

gen de activități. 

 Voluntariatul reprezintă participarea constantă în acțiuni altruiste, determinarea noastră de a 

demonstra că, în pofida egocentrismului atât de accentuat al generației noastre, există încă  acea urmă 

magică de umanitate care ne mobilizează să luăm atitudine, să producem schimbare în jurul nostru, să 

construim o  lume mai caldă și mai primitoare. 

 Principalul beneficiu generat de acțiunile de voluntariat este îmbunătățirea conexiunilor noastre 

sociale, eliminarea singurătății și a izolării sociale, factori cu un puternic efect depresiv în zilele noastre. Dr. 

Dawn Carr, de la Centrul Social pentru Longevitate Stanford, sublinia într-un articol modul extraordinar de 

eficient prin care această formă de dedicare în slujba comunității întărește legăturile interumane: Lucrând 

alături de oameni care sunt la fel de puternic legați de sprijinirea unei anumite cauze creează o cale de 

dezvoltare a relațiilor puternice cu ceilalți. Astfel, voluntariatul constituie o oportunitate extrem de eficientă 

pentru a întâlni oameni care ne împărtășesc idealurile, persoane cu care putem lega prietenii puternice, 

consolidate de obiectivele comune, trăsăturile similare de caracter și o paradigm comună asupra existenței. 

Lucrând împreună, ne dezvoltăm abilitatea de a empatiza, cunoaștem oameni noi și, poate cel mai important, 

ne descoperim pe noi înșine. 

 Când te dedici unei cauze nobile, descoperi ce resorturi interioare te motivează, te analizezi și afli, 

uneori fără a avea acest lucru ca obiectiv, ce fel de persoană ești, care este viziunea ta asupra vieții, ce 

anume te  ajută să simți că orice zi trăită este un câștig.  

 Un om care se implică în acțiuni de voluntariat, care își consumă timpul liber și energia luptând 

pentru o cauză în care crede cu adevărat, schimbă colțul său de univers și își oferă implicit un sens vieții. 

Indiferent de domeniul în care activăm, ori cel în care alegem să ne facem utili desfășurând activități de 

voluntariat, vom învăța negreșit lecții valoroase, care ne vor ajuta atât pe plan profesional cât și în sfera 

profesională. Să lucrezi în echipă, să îl pui întotdeauna pe celălalt pe primul plan îți dezvoltă abilitățile de 

socializare și te ajută să înveți despre oamenii de lângă tine, despre tine și lumea în care trăiești. Acest fapt 

îți va crește implicit stima de sine, vei fi mulțumit de realizările tale și încrezător în forțele proprii vei păși 

pe drumul către maturizare. 
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 Voluntariatul se constituie, înainte de orice, ca un stil de viață. Depinde de fiecare din noi să facem 

alegerile potrivite care să ne deschidă sufletul și mintea înlesnindu-ne hotărârea de a împărți cu ceilalți tot 

ceea ce avem, de a oferi un sprijin real și practic celor care sunt mai puțin privilegiați decât noi. Astfel, el 

are la bază recunoștința pentru lucrurile primite, conștientizarea părților pozitive ale existenței noastre, 

elementele ce ne impulsionează să fim mai împliniți, mai fericiți.  

 Se remarcă o interdependență evidentă între starea noastră de sănătate mentală și obiceiul de a dărui. 

Implicarea continuă, în astfel de demersuri, ne îmbunătățește starea de bine și are un impact benefic în toate 

spectrele vieții noastre. Un gest de altruism poate face o diferență infinit mai mare decât am putea bănui căci 

satisfacția interioară născută din recunoștința omului simplu pentru care într-o zi tu poți reprezenta 

providența este incomensurabilă. 

 Voluntariatul este modalitatea concretă, desfășurată însă sub diverse forme, de a realiza o punte care 

poate duce actorul social către o lume normală, în care oamenii responsabili luptă activ pentru bunăstarea 

societății sau a comunității în care își desfășoară activitatea socio-profesională pe o perioadă lungă sau 

scurtă de timp, fără a pretinde nimic material în schimbul implicărrii lor. Totodată, acesta poate fi văzut ca o 

posibilitate de a ne dezvolta descoperind în noi înșine resursele necesare pentru a progresa pe plan spiritual 

și psihic și chiar fizic. 

 Voluntariatul este practicat de persoanele care cred că singura modalitatea de a dobândi fericirea 

adevărată este dăruind talentele, înzestrările și timpul lor celor vulnerabili, care au cu adevărat nevoie să ne 

îndreptăm privirile către ei, căutând sa le alinăm suferința și să îi susținem în momentele dificile. Implicarea 

în activități benevole nu este limitată de vârstă, de pregătirea profesională sau de statutul social. Oameni din 

toate categoriile își canalizează energia pentru a schimba viața celor de lângă ei într-un mod constructiv și, 

în demersul lor, realizează că principalii beneficiar sunt ei înșiși. 

 Domeniile în care ne putem implica sunt variate și ofertante: cultural/educativ, juridic, social-

umanitar, filantropic, protecția mediului, protecția animalelor. Trebuie să alegem în funcție de afinitățile 

fiecăruia dintre noi, de talentele pe care, odată primite, vrem să le punem în slujba comunității pentru un 

viitor mai bun, pentru o lume mai frumoasă, ce depinde doar de noi să fie mai bună cu fiecare zi.  
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Importanța voluntariatului în rândul copiilor 

                                                                                                      Voinea-Ignat Iulia Violeta 

                                    Școala Gimnazială „Alexandru Rădulescu”  Marculești,Ialomița 

 

În statele dezvoltate ale lumii voluntariatul face parte, la scara largă, din viața oamenilor.Acest lucru se 

datorează dorinței acestora de a-și ajuta semenii, de a experimenta un nou mod de viață,de a cunoaște cat 

mai mulți oameni. Din păcate in România acest tip de bine, mai exact voluntariatul, beneficiază de a slabă 

informare ți de o minimă atenție din partea tuturor. 

În rândul tinerilor și mai ales in domeniul educației,voluntariatul ar avea un rol extrem de important,vizând 

dezvoltarea personalitățiielevilor.Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit 

civic, voluntariatul devine din ce în ce mai atractiv pentru tineri.  

Activitățile care se desfașoară in școli au rol benefic asupra psihicului copiilor,pentru că îi ajută să vadă 

viața dintr-o altfel de perspectivă, conștientizând că pot fi utili societății. 

De ce consider că un rol primordial îl are școala? Principalul factor educativ cu care elevul intră în contact 

este școala și dacă acesta provine dintr-un mediu defavorizat, cu atat mai mult, școala este cea care ajută la 

dezvoltarea acestui sentiment civic. Odată insuflate aceste valori, copilul învață inca de mic importanta 

ajutorului dat semenilor nostri.  

Sentimentul de a fi util societatii este o rampa de lansare catre un viitor adult constient de cat de util poate fi 

el societatii sub diverse forme. 

Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea 

elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona 

școala. Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa 

grea a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni 

duc la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în 

comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, elevii 

învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care 

trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin 

memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte 

din ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În 

calitate de profesor, am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru 

cei din jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive.  

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să ne 

învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă 

vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. 

 Pentru aceasta este necesar să pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin 

toleranță și prin iubire. Elevii învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi 
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dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau 

abandonate. Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare 

sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și 

realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi 

bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 
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Rolul voluntariatului în educație 

Jeler Cristina 

Școala Gimnazială Iernut-Structura Sălcud 

 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că 

aceasta reprezintă muncă neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective, lumea în mijlocul 

căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi 

poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele 

materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când, de 

exemplu, ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite 

anterior de noi. 

Voluntariatul , în statele lumii civilizate,   reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de 

categorii diverse de oameni și din diferite motive: de a se experimenta într-un anumit domeniu, de a ajuta 

semenii, , de a cunoaște oameni sau chiar de a se distra, în sensul bun al cuvântului.  

În România, voluntariatul beneficiază de o minimă atenție și de o slabă informare. Vizând 

dezvoltarea personalității elevilor,în domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, 

devinând  din ce în ce mai atractiv pentru tineri. Acest aspect la copiii  l-am descoperit in școala noastră, 

urmărindu-le evoluția și celor care și-au luat deja „au trecut prin școala noastrăˮ. Activitățile realizate de noi 

la nivelul școlii i-a ajutat să vadă viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi 

utili societății, că marea schimbare poate începe cu ei Crearea  de şanse egale pentru copiii defavorizaţi este 

un aspect important, care  poate reprezenta sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în 

situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Jocurle de rol, activităţile de voluntariat,sunt  

dezbateri prin intermediul cărora elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor copii care nu au posibilităţi 

financiare , reuşind să empatizeze cu ei. Astfel de acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, schimbarea 

statutului personal în comunitatea din care provine elevul, implicarea activă în propria devenire,  

competenţelor proprii, descoperirea capacităţilor. 

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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

De ce si cum am putea să convingem elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive: 

✓ Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; 

✓ Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri; 

✓ Își setează obiective mai realiste în viață; 

✓ Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

✓ Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență 

profesională; 

✓ Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări 

profesionale pe această linie; 
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✓ Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

✓ Își formează prieteni noi; 

✓ Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

✓ Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să 

ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: 

„dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar 

să pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii 

învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, 

să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru 

formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă.  

Mai mult decât atât, tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în 

societate, participând alături de copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin 

sensibilitatea exprimării. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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IMPORTANȚA  VOLUNTARIATULUI ȘI  CUM  OCROTIM  NATURA 

                                                                                    GHEORGHIȚĂ  CAMELIA 

                                                                                      ȘCOALA  GIMNAZIALĂ NR.88  

 

  

         Mediul  ne oferă cu bucurie şi simplitate, din belsug, necondiţionat, toate bunurile sale. 

Ecologia, - ca ştiinţă - s-a dezvoltat foarte mult în ultimul sfert de veac, începe să intereseze 

pături tot mai largi de cititori din domeniul ştiinţelor naturii cât şi al ştiinţelor sociale.  

În cadrul epocii contemporane, caracterizate prin creştere demografică, industrializare şi prin 

acţiunea deseori necontrolată a omului asupra mediului, apare tot mai des problema protecţiei 

mediului înconjurător. În această problemă latura educativă are un rol determinant. Educaţia 

pentru mediu ne priveşte în egală măsură pe toţi, adulţi sau copii, iar problema , deşi nu e nouă, 

se pune tot mai acut, devenind obiect de studiu la nivel de invatamant primar/gimnazial/liceal, 

sau obiectiv în cadrul unor activitati desfasurate pe centre de interes si domenii experientiale la 

nivel de invatamant prescolar (Stiinte, Joc de rol, Biblioteca, Arta/DS, DOS, DLC,DEC).   

 Educaţia ecologică este criteriul principal al stilului de viaţă durabil şi unica modalitate de 

supravieţuire a omenirii în viitor.Pentru realizarea cu succes a educaţiei ecologice este esenţială 

îmbinarea efectivă a formelor de “educaţie alternativă” cu formele de educaţie instituţionalizată.  

         Educaţia ecologică presupune nu numai formarea unui comportament corect faţă de mediul 

inconjurator, dar şi implicarea activă şi chibzuită,realizarea unor actiuni de voluntariat, în 

procesul de adoptare a deciziilor de mediu. Dacă ne întrebăm ce şansă are educatia pentru mediu 

într-o lume condusa de interese materiale şi ce efecte ar avea, nu trebuie să fim părăsiţi de 

optimism, să fim convinşi că, începută de la vârstele cele mai mici, va reuşi în timp  să conducă 

la formarea unei conduite adecvate, iar omul de mâine va fi capabil să discearnă asupra binelui şi 

a răului, să acţioneze benevol în folosul naturii.  

         Scopul esenţial al educaţiei privind protecţia mediului înconjurător este de a oferi 

posibilitatea fiecăruia să-şi manifeste atitudinea personală, responsabilitatea faţă de mediul în 

care trăieşte. Acest lucru începe cu mediul familial, unde importante şi relevante sunt puterea 

exemplului şi cea a cuvântului .  

         În școală, învăţarea trebuie să se dezvolte în mod natural, pornind de la ce ştie elevul în 

sensul descoperirii varietăţii formelor şi a fenomenelor naturii, pe cale experimentală. O învăţare 

eficientă va da copilului posibilitatea să redescopere natura printr-un contact direct cu aceasta, în 

care profesorul joacă rolul unui ghid. A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face 

ceva pentru salvarea naturii atât de ameninţată astăzi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii, 

iar aceste aspecte fac trimitere directa spre actiuni de voluntariat.  

         Educaţia ecologică accentuează  cinci mari obiective:  

        Conştientizarea: ajută copiii să capete înţelegere şi sensibilitate faţă de întreg mediul şi 

problemele lui; dezvoltă abilitatea de a pricepe şi de a deosebi stimulentele, de a procesa, rafina 

şi extinde aceste percepţii; contribuie la folosirea acestor abilităţi noi în mai multe contexte.  
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      Cunoaşterea: ajută copiii să capete o înţelegere de bază privind funcţionarea mediului, 

interacţiunea oamenilor cu mediul şi despre cum apar şi cum pot fi rezolvate problemele legate 

de mediu.  

      Atitudinea: ajută copiii să capete un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu, 

motivaţia şi devotamentul de a participa la menţinerea calităţii mediului.  

     Deprinderi: ajută copiii să capete abilităţile necesare identificării şi investigării problemelor 

mediului şi să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia.  

         Participarea: ajută copiii să capete experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor 

dobândite, în vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la rezolvarea 

problemelor mediului.  

Scoaterea școlarilor în mediul înconjurător în mod regulat este o parte importantă a unui program 

conştient de educaţie a mediului. Nimic nu poate înlocui propriile experienţe care îi ajută pe 

copii să-şi înţeleagă propria comunitate, sistemele naturale şi problemele mediului.  

         Proiectele educative de educaţie pentru mediu se înscriu în coordonatele unor preocupări 

organizate,coordonate ,sistematizate de abordare ecologică a problematicii lumii contemporane; 

ele sunt o cale de modernizare a învăţământului ,de care depinde posibilitatea de a alege ,în 

viitor, între un mediu curat şi sănătos ,între un public informat ,educat care conştientizează 

gravele probleme de mediu şi un public care ignoră şi este indiferent  la aceste probleme.  

                   Exemple de bună practică  

      Proiectul de educaţie ecologică “Ne cheamă natura, dragi voluntari!” derulat cu școlarii 

clasei a III-a C de la  Școala  Gimnazială Nr. 88,a avut ca scop  sensibilizarea copilului faţă de 

mediul natural, sensibilizare ce are în vedere cultivarea respectului faţă de mediul natural ,a 

folosirii raţionale a  resurselor, a responsabilizării în legătură cu protecţia şi ocrotirea  acestuia , a 

estetizării mediului ,a sporirii resurselor şi nu în ultimul rând a optimizării relaţiei dintre copil şi 

natură.  

         Școlarii se află în perioada de formare si dezvoltare a personalităţii şi a sistemului propriu 

de valori, de formare a imaginii de sine şi faţă de ceilalţi precum şi a conduitelor şi a modului de 

viaţă. Ei au nevoie de sprijin, de un mediu informativ care să fie alături de ei, pentru a putea trece 

cu succes de la dependenţa din perioada anteprescolara la autonomia si responsabilităţile 

scolarilor de maine.     În acest sens, proiectul “ Ne cheamă natura, dragi voluntari!” a fost o 

adevarata provocare atat pentru mine, ca dascal, cat si pentru copii, dar a avut o influenta 

benefică prin formarea generaţiei actuale şi viitoare în spiritul educaţiei ecologice.  

         Prin desfăşurarea acestui proiect am urmărit încurajarea activitaţilor de protecţie a mediului 

înconjurător, sensibilizarea copiilor pentru păstrarea curaţeniei, formarea unui spirit critic faţă de 

problemele actuale de mediu, formarea unor abilităţi necesare investigării, identificării, precum 

şi rezolvării unor probleme de mediu. Nimic nu poate înlocui propriile experienţe care îi ajută pe 

elevi să creeze o imagine obiectivă a realităţilor ce îi înconjoară.  

         “ Ne cheamă natura, dragi voluntari!“ este  proiectul care  a antrenat şi implicat copiiii într-

o gamă variată de activităţi: informare despre pădure; ecologizare a parcului din  apropierea 

școlii; activităţi creative, recreative, artistico-plastice; activităţi practice. Aceste activităţi au fost  

îmbinate cu drumeţii, plimbări şi jocuri în aer liber.  
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       Cu toţii dorim ca educatia ecologică în şcoală să se poată realiza prin orice tip de activitate: 

şcolară, extraşcolară, activităţi ştiinţifice , literare, artistice, plastice, sportive, sub forma unor 

unor observaţii şi experimente în natură, desene, lucrări practice, drumeţii, orientări turistice, 

colecţii, scenete ecologice, concursuri.  

         Poate cel mai important rezultat al proiectului a fost acela că școlarii au fost stimulaţi să 

gândească atât critic, cât şi creativ. Un copil poate şi trebuie să poată cântări bine opţiunile, să 

identifice alternativele pentru o problemă dată, să comunice, să prezinte corect problemele 

comunităţii, să analizeze sugestiile cetăţenilor şi să ia decizii. Cu alte cuvinte, un proiect bun de 

educaţie ecologică îi ajută pe actualii  şi viitorii cetăţeni să se implice în rezolvarea unei 

probleme ce afectează atât mediul, cât  şi sănătatea comunităţii în care trăiesc.   

         Şcoala de azi , şcoala de mâine are sacra misiune ,printre altele, să-i înveţe pe elevi să 

trăiască frumos şi sănătos. Dreptul de a avea un mediu sănătos este un drept fundamental al 

fiecărei fiinţe umane. Înscriindu-se în registrul bogat al “noilor educaţii”, educaţia ecologică 

permite deschiderea şcolii spre problematica lumii contemporane. Se conturează, din ce în ce mai 

mult, ideea că şcoala trebuie considerată în ansamblul modalităţilor sociale de educaţie care 

constituie, de fapt, sistemul social de educaţie. Multe dintre noile modalităţi de educaţie satisfac 

nevoia de educaţie permanentă a individului.  

         Într-o societate tot mai grăbită şi artificializată, această educaţie vine  să   propună ca 

finalitate  dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a aptitudinilor necesare pentru ca oricare cetăţean 

să joace un rol activ şi constructiv în conservarea resurselor naturale, în activităţile de prevenire a 

poluării şi protecţie a mediului perceput ca suport al vieţii.  
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Voluntariatul – o cale spre educația tinerilor 

 

Prof. Popa Eleonora 

Școala Gimnazială Crușeț, Gorj 

 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este oportun să 

le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm că povara unei 

lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva în 

schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai mult decât 

orice altă posibilă răsplată.  

Fiecare dintre noi poate găsi scuze pentru a nu face nimic dar în acelaşi timp fiecare poate găsi ceva de 

făcut. Ca voluntar, poţi să te implici într-o varietate de proiecte şi domenii, printre care: 

- Social: consiliere si informare pe diferite teme; meditarea unor elevi cu probleme; campanii pe teme legate de 

profilul organizatiei (drepturile copilului, prevenire SIDA, etc.); pregatirea şi distribuirea unor pachete pentru 

beneficiarii comunității locale (de exemplu hrană, îmbrăcăminte). 

- Ecologic: igienizarea unor zone din apropierea școlii sau zone de joaca pentru copii; campanii de  promovare 

a reciclarii diferitelor materiale; 

- Civic strangere de semnături pentru diferite iniţiative; promovarea principiilor democratice în comunitate; 

trimiterea de scrisori in sprijinul unor iniţiative; semnalarea oricăror abuzuri 

- Cultural realizarea de publicatii specifice;ore de dirigentie pe teme culturale; secretariat, îndosariere; activitate 

de relaţii cu publicul; organizarea de evenimente. 

- Sănătate campanii de promovare a sănătaţii (educaţie sexuală, alimentaţie sănătoasă, prevenirea  fumatului sau 

a utilizării drogurilor şi alcoolului);  

Rolul cel mai important în educarea copiilor si tinerilor pentru voluntariat îl are şcoala şi marile şcoli cu renume 

din Europa sunt un exemplu bun în acest sens. Elevii acestor şcoli sunt îndrumaţi să realizeze activități de voluntariat 

şi activitatea de voluntar ocupă un loc important în CV-ul lor. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de a lega 

tot felul de relații cu aceștia. 

Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada copilăriei, adolescenței și la 

vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și 

voință. De asemenea unele persoane publice oferă un exemplu în ceea ce priveşte implicarea prin voluntariat la 

viaţa societăţii. 

În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în 

proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției 

societății.  

Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii 

și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică.      

 Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la 

asigurarea unei lumi mai bune. 

Voluntariatul este extraordinar prin modul în care poți contribui în societate, în țara ta sau în altă țară, 

dezvoltându-ți în același timp noi abilități și făcându-ți noi prieteni. Conceptul de voluntariat este înțeles diferit în 

U.E. Cu toate astea, există câteva caracteristici comune: 

-Reprezintă voința liberă a unei persoane; 

-Nu implică un câștig financiar; 
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-Este în beneficiul voluntarului, al comunității și al societății; 

-Adesea în sprijinul organizațiilor neguvernamentale sau al inițiativelor comunitare; 

-Constă în activități formale sau informale; 

-Nu înlocuiește munca plătită profesională. 

Tipologia voluntarilor în funcție de timp și profil sunt: 

- Voluntari ocazionali De exemplu, ei se pot implica într-un proiect pe timpul verii sau în organizarea unui 

eveniment. 

- Voluntari constanți Se implică constant în activitățile unei organizații, un anumit număr de ore pe săptămână. 

- Voluntari specifici Un astfel de voluntar poate fi, de exemplu, președintele organizației sau poate avea o altă 

funcție de răspundere. În acest caz, voluntarii au fost, de regulă, aleși/recrutați conform abilităților, intereselor 

și experienței. 

Voluntariatul vă permite nu doar să dobândiți și să dezvoltați noi abilități care să vă ajute în cariera 

profesională, ci și să vă cunoașteți mai bine și să vă cultivați valorile și identitatea. 

Voluntariatul poate fi o sursa foarte bogata de invatare, atunci cand exista atat dorinta de a invata 

din partea voluntarului, cat si preocupare pentru motivatia voluntarului din partea organizatiei la care 

acesta activeaza. Implicandu-se in diverse proiecte si activitati, lucrand in echipa sau de unii singuri, 

confruntandu-se cu diverse situatii si probleme, voluntarii dobandesc implicit noi abilitati, noi cunostinte, 

noi atitudini - intr-un cuvant, noi competente. 

În timp ce altruismul, preocuparea pentru cei din jur si pentru diverse subiecte cu impact comunitar 

este cea mai evidenta motivatie pentru a devei voluntari, pentru multi tineri este deosebit de motivanta 

oportunitatea de a dobandi noi abilitati utile pentru a-si gasi un loc de munca sau posibilitatea de a explora 

diferite optiuni de cariera. Activitatile de voluntariat pot avea un impact puternic asupra traiectoriei 

profesionale a unui tanar. Dintre toate tipurile de invatare informala si non-formala, voluntariatul este cea 

mai complexa modalitate de a invata, de a te dezvolta si de a impartasi cele invatate. 
Prin intermediul voluntariatului, puteți, de asemenea, să vă sporiți încrederea, capacitatea și puterea 

de sine. Întâlnirea cu noi oameni și construirea de relații de susținere în comunitate sunt un câștig major al 

voluntariatului. 

În plus, voluntariatul vă permite să vă angajați în activități noi pe care nu le-ați încercat încă, într-o 

atmosferă distractivă și plăcută. Vă oferă posibilitatea de a asculta și de a petrece timp de calitate cu persoane noi 

și de a aduce o contribuție pozitivă la viața lor. 

Nu în ultimul rând, voluntariatul poate fi o bună șansă de a: 

- Ajuta pe alții 

- Fi activ în comunitate 

- Te implica în cauze comune 

- Contribui la provocările globale, cum ar fi schimbările climatice sau eradicarea sărăciei 

- Învăța culturi și limbi noi 

- Afla lucruri noi și de a descoperi lumea 
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EDUCAȚIA ELEVILOR PRIN ACTIUNI DE VOLUNTARIAT 

Prof. Godeanu Maria Irina 

Școala Gimnazială Crușeț, Gorj 

 
Voluntariatul este activitatea destinată să promoveze şi să îmbunătăţească calitatea vieţii, elevilor. Acesta 

este considerat ca un serviciu în interesul societăţii prin renunţarea la interesele proprii şi dedicarea aptitudinilor 

personale sau experienţei căpătate, care în schimb, în locul banilor, redau un sentiment de auto-realizare şi 

respect.  

Potrivit Legii voluntariatului, voluntariatul este participarea benevolă la oferirea de servicii, cunoştinţe şi 

abilităţi sau la prestarea unor activităţi în domenii de utilitate publică, din proprie iniţiativă, a persoanei denumită 

voluntar.  

Voluntariatul poate fi desfăşurat în baza contractului de voluntariat sau în afara acestuia. Implicându-se în 

activităţi de voluntariat formale, elevii pot obţine următoarele beneficii:  

• voluntariatul le oferă elevilor care abandonează şcoala un mediu şi activităţi favorabile incluziunii;  

• voluntariatul este recunoscut ca fiind vectorul unor noi posibilităţi de învăţare pentru elevii cu CES;  

• oferă stimulente de ordin educaţional cum ar fi cursurile de instruire, traning-urile, seminarele şi alte măsuri 

componente ale educaţiei non formale;  

• oferă şansa de a învăţa cum se lucrează efectiv în proiecte;  

• învaţă copiii să-şi gestioneze timpul, să fie utili şi demni de încredere;  

• formează abilităţi de lider şi capacitate mai bună de a lua decizii;  

• oferă orientare în alegerea domeniului studiilor superioare;  

• asigură pregătirea pentru angajare în câmpul muncii, setând obiective mai realiste în viaţă.  

Voluntariatul promovează un șir de principii și valori fundamentale: datoria, solidaritatea, credinţa în 

acţiunea colectivă pentru binele tuturor, credinţa în drepturile omului şi egalitatea de şanse.  

Pentru ca munca voluntarului să aibă rezultate pozitive, să contribuie la dezvoltarea capacităţii 

organizaţionale colective, ea trebuie să se bazeze pe respect şi empatie între membrii comunităţii, iar acţiunea de 

voluntariat – pe un număr suficient de voluntari proveniţi din comunităţile în care lucrează, pe menţinerea 

contactului cu comunităţile implicate, pe schimburi reciproce de atitudini, practici şi experienţe 

Un aspect important ține de sprijinirea acțiunilor de voluntariat prin cooptarea specialiștilor din diverse 

domenii. Aceasta poate fi realizată pe mai multe căi: 

– recompensarea/aprecierea eforturilor voluntarilor: acordarea de premii, de certificate pentru acţiuni de 

voluntariat; acordarea unor „medalii pentru serviciu voluntar”;  

- crearea şi mediatizarea unei liste de servicii care nu ar exista fără contribuţia voluntarilor etc.; 

– facilitarea organizării de activităţi de voluntariat şi recrutarea de persoane:  

- lansarea unui centru pentru promovarea voluntariatului; 

- desfășurarea campaniilor de recrutare de voluntari; 

– obţinerea sprijinului autorităţilor pentru activităţi de voluntariat:  

- organizarea unui cadru legislativ de promovare a cooperării între organizaţiile neguvernamentale şi autorităţi;  

- semnarea de protocoale de colaborare între autorităţi şi organizaţiile care desfăşoară programe de voluntariat;  

- publicarea de articole referitoare la voluntariat;  

– colaborarea şi schimburile de experienţă: planificarea și desfășurarea unor dezbateri despre voluntariat cu 

participarea organizaţiilor neguvernamentale, a reprezentanţilor autorităţilor, a persoanelor interesate;  

- organizarea unor prezentări cu caracter informal în cadrul comunităţii, pentru împărtăşirea succeselor;  

- realizarea de link-uri pe Internet între diferite site-uri de/despre voluntariat etc.;  
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– promovarea voluntariatului: transmiterea, diseminarea materialelor audiovizuale despre voluntariat;  

- includerea de ştiri cu privire la activitatea voluntarilor în jurnalele informative;  

Acţiunea de voluntariat reprezintă un model de colaborare între elevii din instituţiile de învățământ 

preuniversitar (licee, şcoli generale, gimnazii) şi comunitatea locală sau alte organizații nonguvernamentale. 

Această abordare presupune alcătuirea unui program care implică atât elevii, cât şi membrii comunității şi include 

o gamă largă de activităţi creative, bazate pe imaginaţie şi expresivitate, folosite ca mijloace de integrare socială.  

Activitatea voluntarilor este o dimensiune importantă într-o societate modernă, în măsură să influenţeze 

politicile publice şi să contribuie la diversificarea serviciilor sociale, la rezolvarea diferitelor probleme care fac 

obiectul serviciilor de asistenţă şi de intervenţie ale organizaţiilor specializate, la identificarea domeniilor de 

interes şi a nevoilor din cadrul comunităţii, la îmbunătăţirea activităţilor, la extinderea serviciilor în comunitate, 

astfel încât să beneficieze cât mai multe persoane, la asigurarea și mobilizarea resurselor umane pentru activităţile 

derulate.  
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ISTORIA VOLUNTARIATULUI 

 

PROF. NICOLIN MARINELA EUGENIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRUȘEȚ-GORJ 

 

 

De-a lungul istoriei întâlnim o serie de activităţi care pot fi clasificate ca aparţinând incredibilului spaţiu 

al voluntarilor. Peste tot în lume oamenii s-au oferit în a-i ajuta pe semenii lor. Motivaţia, contextul, activităţile, 

obiectivele care-l conduc pe voluntar în implicarea socială sunt diferite de la caz la caz, dar ceea ce e evident e că 

participarea voluntarilor la diverse activităţi, are un rol important. Odată cu apariţia unei comunităţi umane, a 

apărut şi s-a manifestat şi acel spirit altruist care există în fiecare şi care ne îndeamnă să ne ajutăm semenii, fără a 

aştepta nimic în schimb. 

 Originile muncii de voluntariat se găsesc în special în religie, aceasta a fost principala sursă de motivaţie 

individuală şi interioară a voluntarului. Una din îndatoririle religioase şi morale ale cetăţeanului este aceea de a-şi 

ajuta semenii, tradiţia religioasă a voluntariatului a existat în toate ţările. În ţările cu o religie predominant 

catolică, rolul bisericii în organizarea voluntariatului a fost pronunţat (exemplu Irlanda şi Franţa). 

Termenul de voluntariat a fost folosit pentru prima dată în secolul al XVII-lea în domeniul militar. 

Pesoanele care erau înrolate în serviciul militar de urgenţă se numeau voluntari deoarece acestea nu erau 

recompensate sau plătite pentru serviciile lor. Voluntariatul a existat în Europa de secole, multe ţări au evidenţiat 

o lungă tradiţie în munca de voluntariat (de exemplu în Danemarca, familia, organizaţiile de voluntariat, biserica 

şi statul şi-au împărţit responsabilităţile pentru a asigura un stat al bunăstării, iar Irlanda a dobândit o puternică 

tradiţie a activităţii de voluntariat, tocmai prin faptul că cetăţenii au acceptat să-şi ajute semenii prin dezvoltarea 

unor organizaţii care aveau ca scop principal promovarea bunăstării comunităţii prin implicarea voluntarilor în 

viaţa socială). În Germania şi Danemarca datoria de a-i ajuta pe cei săraci a revenit Bisericii, până în momentul în 

care a avut loc Reformaţiunea (secolul al XVI-lea), de atunci responsabilităţile au fost împărţite cu autorităţile 

locale, începând totodată să se dezvolte şi ONG-urile. În Marea Britanie activitatea de voluntariat a început să se 

dezvolte odată cu secolul al XVI-lea. Slovacia a raportat o dezvoltare a organizaţiilor de voluntariat în secolul al 

XVII-lea şi a avut loc o creştere rapidă a numărului de organizaţii voluntare în cea de-a doua parte a secolului al 

XIX-lea şi începutul secolului XX. În multe state ale Europei, în secolul al XIX-lea s-a înregistrat o creştere 

considerabilă a implicării voluntarilor în comunitate şi a dezvoltării rapide a sistemului de tip voluntariat. Au luat 

fiinţă tot mai multe centre de voluntariat, ca răspuns la schimbările sociale şi la suferinţele oamenilor. S-au 

promulgat o serie de legi referitoare la activitatea de voluntariat, la drepturile şi responsabilităţile voluntarilor. 

Istoria voluntariatului este asociată cu începutul de secol XIX, când s-au format primele asociații 

caritabile pentru a-i ajuta pe cei în nevoie. Dar exemple de activități caritabile au existat cu mult înainte. Pentru că 

bogații nu erau obligați să-i ajute pe cei săraci, în Marea Britanie, în perioada dinastiei Tudor, proprietarii de teren 

plăteau o taxă prin care se finanța desfășurarea de acțiuni de întrajutorare a celor săraci. Se consideră, însă, că 

acest concept de voluntariat a luat naștere după Primul Razboi Mondial, ca un răspuns la ororile războiului și ca 

o alternativă la serviciul militar obligatoriu.  

În anul 1920 a fost organizată prima tabără de voluntariat în Esnes, sat de lângă localitatea franceză 

Verdun (regiune devenită celebră datorită masacrului petrecut în al II-lea Război Mondial), voluntarii au ajutat la 

reconstrucţia infrastructurii acestui sat. Primele organizaţii internaţionale de voluntari au fost Peace Corps şi 

Voluntary Services Overseas. Aceste organizaţii internaţionale au pregătit membrii organizaţiilor naţionale în 

legătură cu o serie de probleme legate de managementul organizaţional, oferindu-le consultanţă şi sfaturi. 

Beneficiind de ajutorul lor centrele de voluntariat au început să progreseze. 
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Peace Corps a început să funcţioneze ca şi organizaţie din anul 1960, când senatorul John F. Kennedy le-a 

propus studenţilor de la Universitatea Michigan să fie utili patriei prestând servicii de voluntariat. Le-a propus să 

militeze pentru pace la nivel mondial. Acest lucru îl puteau realiza deplasându-se în ţările în curs de dezvoltare 

care aveau nevoie de munca voluntarilor. Studenţii trebuiau să meargă în aceste ţări şi să locuiască aici pentru o 

perioadă pentru a-i ajuta pe oameni prin activităţile lor. Din acel an aproape 182.000 de voluntari ai Peace Corps 

au fost invitaţi în peste 138 de state ale lumii pentru a le ajuta să rezolve diverse probleme cum ar fi cele legate de 

mediu, educaţie sanitară, şi dezvoltarea sistemului de informaţii. În zilele noastre organizaţia joacă un rol vital în 

dezvoltarea voluntariatului la nivel mondial. Ei se deplasează în ţările care le solicită ajutorul, învăţându-i pe 

oameni cum pot să-şi îmbunătăţească viaţa lor şi a copiilor lor şi de asemenea să dezvolte comunitatea în care 

locuiesc. Cele trei direcţii pe care le urmăreşte Peace Corps sunt următoarele: voluntarii au datoria să-i instruiască 

pe locuitorii ţărilor unde se deplasează să devină la rândul lor voluntari pentru a-şi rezolva singuri problemele 

după plecarea membrilor Peace Corps; promovarea valorilor americane pe înţelesul tuturor cetăţenilor ţărilor pe 

care le ajută; promovarea valorilor altor culturi pe înţelesul tuturor americanilor. În momentul de faţă Peace Corps 

s-a dezvoltat foarte mult fiind cea mai mare plasatoare de voluntari în toată lumea. 

Părintele spiritual al voluntariatului  este considerat a fi istoricul și sociologul german Eugen 

Rosenstock-Huessy. El a propus crearea unui „Serviciu Voluntar pentru Pace”. 

În România, activitatea de voluntariat a renăscut după 1989 odată cu sosirea primilor voluntari 

internaţionali prin intermediul organizațiilor Peace Corps și Voluntary Service Overseas. Ulterior, organizații 

internaţionale recunoscute (World Vision, Habitat for Humanity) și-au creat filiale în România aducând 

experiența și expertiza în managementul voluntarilor. Dar voluntariatul a început să prindă cu adevărat contur 

atunci când organizațiile au început să dezvolte centre locale, permițându-le astfel oamenilor interesați să 

desfășoare activități de voluntariat să păstreze mai uşor legătura.   Începând cu anul 2000, în România se 

aniversează Ziua Internaţională a Voluntarilor pe 5 Decembrie. Pro Vobis (pe atunci centru local de 

voluntariat in Cluj-Napoca) a organizat în 2001 prima Gala județeană de decernare a premiilor de implicare în 

comunitate, eveniment dedicat recunoașterii voluntarilor și celor care sprijină mișcarea de voluntariat în România 

(organizații, sponsori, finanțatori, presa etc.). Modelul s-a extins ulterior în alte localități din țară unde există 

centre de voluntariat.  

Ştiai că anul 2011 a fost Anul European al Voluntariatului? În urma unei campanii intense de doi ani şi 

jumătate condusă de o alianţă a principalelor reţele europene ale organizaţiilor societăţii civile active în domeniul 

voluntariatului, coordonată de Centrul European de Voluntariat, pentru a marca cei 10 ani trecuţi de la Anul 

Internaţional al Voluntariatului 2001. Scopul a fost de a recunoaşte contribuţia voluntariatului la dezvoltarea 

comunităţilor şi a cetăţenilor pentru a îndemna la sporirea spiritului civic. 
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Importanta voluntariatului in unitățile de învățământ 

Prof. înv. preșcolar: Purcel Andreea Daiana 

Grădinița Nr. 216 București 

 
O formă actuală, frecvent utilizată în diverse domenii, privind dezvoltarea atitudinilor faţă de anumite 

aspecte o reprezintă voluntariatul, un element important al tuturor societăţilor, caracterizat de acţiuni concrete ale 

voluntarilor la nivel global.   

Activităţile de voluntariat joacă un rol important în dezvoltarea durabilă a comunităţii, deoarece sunt 

benefice atât pentru voluntar ca individ, pentru comunitate, cât şi pentru întreaga societate, reprezentând un mod 

de abordare a nevoilor şi provocărilor umane, sociale şi de mediu. Sectorul de voluntariat este şi un factor 

economic, deoarece contribuie cu o anumită valoare la creşterea economiei naţionale.  

Voluntariatul este definit în surse legislative şi în alte surse în funcţie de unghiul de abordare, fără a 

pretinde, în acest sens, la o „mulare” perfectă în calitate de concept. În România, Legea nr. 339 din 17 iulie 2006 

propune următoarea definiţie [9]: „voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie iniţiativă 

de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială; activitatea de interes public este 

activitatea desfășurată în domenii cum sunt: asistenţă și serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-

sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţământ, știinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea”.   

Abordată din perspectiva educaţiei ecologice, această formă de participare este numită voluntariat 

ecologic, fiind caracterizat de activităţi ecoeducaţionale realizate din proprie iniţiativă, cu scopul valorificării 

calităţilor ecologice personale şi a contribuţiei în identificarea/soluţionarea problemelor de protecţie a mediului 

comunităţii. Voluntariatul ecologic reprezintă unul dintre contextele cele mai favorabile exprimării componentei 

valorice ale personalităţii, dezvoltând capacitatea de a recepţiona problemele mediului prin prisma respectului de 

sine şi a respectului faţă de alţii. 

Voluntariatul poate fi o sursă foarte bogata de învăţare, atunci când există atât dorința de a învăţa din 

partea voluntarului, cât şi susţinerea din partea coordonatorului de voluntariat. Implicându-se in diverse proiecte și 

activități ecologice, lucrând în echipă sau individual, confruntându-se cu diverse situaţii şi probleme, voluntarii 

ecologi dobândesc, implicit, noi capacităţi, noi cunoştinţe, noi atitudini; într-un cuvânt, competenţe ecologice. În 

condiţiile în care elevii nu au beneficiat direct de formare pe dimensiunea educaţiei ecologice, voluntariatul 

ecologic le va oferi oportunitatea de a-şi completa cunoştinţele şi experimenta activităţi noi din domeniul 

prevenirii şi combaterii poluării mediului, de a stabili cauzele degradării ecosistemelor, cu reliefarea legislaţiei în 

vigoare, a preocupărilor şi acţiunilor concrete de protecţie a mediului, a interrelaţiilor pozitive şi negative dintre 

om și natură, aspectele demografice, de prognoză ecologică etc. 

Deseori avem impresia că problemele comunităţii în care trăim sunt mai mari decât puterea autorităţilor 

publice de-a le rezolva, precum fenomenul migraţiei şi îmbătrânirii populaţiei. O soluţie ar fi implicarea 

cetăţenilor şi şomerilor în activităţi de voluntariat, care au un sens clar şi un impact pe măsură în dezvoltarea 

comunitară. Inima acţiunilor de voluntariat este o echipă consolidată de oameni valoroşi, care conştientizează 

problemele, le analizează, propun idei de îmbunătăţire şi propulsează proiecte ce influenţează pozitiv dezvoltarea 

locală şi asigură garanţia satisfacţiei personale cât şi a locuitorilor. Liderul sau coordonatorul echipei de voluntari 

este unul veritabil şi capabil, care are unelte potrivite ca să-şi modeleze echipa, să distribuie cât mai clar sarcinile 

între membrii grupului.  
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În concluzie, din cele relatate mai sus, ne convingem că promovarea voluntariatului este o resursă viabilă 

pentru soluţionarea problemelor comunităţii, îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor, economia de resurse şi 

reducerea de costuri, graţie interacţiunii între actori. Dezvoltarea sustenabilă a voluntariatului a luat amploare prin 

activităţi de instruire, consultanţă, cercetare şi facilitarea colaborării tuturor factorilor interesaţi.  

Deducem că voluntariatul este puternic influenţat de identitatea, istoria, cultura şi tradiţiile unei 

comunităţi, dar încurajarea implicării în acţiuni de voluntariat este o formă de comunicare ce contribuie la 

edificarea societăţii active şi participative, prin obţinerea de noi abilităţi, cunoştinţe, calităţi, experienţe, aptitudini 

şi atitudini oneste.  
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Voluntariatul – cale de dezvoltare 

personală 

Prof. Botoroagă Radu 

 Școala Gimnazială „Aurel Decei” Gura Râului, jud. Sibiu 

 

 
 

Ca în multe alte situații în viață, e foarte ușor să spui că îți propui să faci tinerii să realizeze că 

ar fi bine să se implice în activități de voluntariat. În realitate însă, pare că nu este așa simplu. Tinerii 

au tendința să respingă tot mai mult ceea ce li se pare impus, ceea ce este obligatoriu, astfel încât 

reușita constă în a îi face să gândească singuri că voluntariatul îi poate ajuta să se dezvolte. Pentru 

aceasta, este nevoie de a le pune în față, încă din primii ani școlari, de contexte diverse în care elevul 

poate alege să se implice, având și puterea de a alege potrivit dorințelor și plăcerilor lui. În timp, 

această strategie poate conduce la dezvoltarea în spirit civic, voluntariatul devenind o oportunitate de a 

intra în lumea cunoașterii, o șansă de afirmare, lucru care evident va face ca elevul să se dezvolte 

armonios, fiind tot mai pregătit de a se confrunta cu lumea adultă. 

Apare întrebarea: Ce poate face o școală pentru a reuși să imprime elevilor ei spiritul voluntar 

de a ajuta, de a se implica în comunitate? Evident că nu există o rețetă perfectă pentru aceasta! Dar 

totodată, este evident că este nevoie de o strategie bazată pe cunoașterea realităților locale, pe 

valorificarea potențialului uman și a resurselor comunității. La fel de evident este că nu se poate 

implementa o strategie de succes peste noapte, este nevoie de muncă de echipă, este nevoie de 

continuitate. Este nevoie chiar ca și familia să își înțeleagă rolul în acest sens, de multe ori e nevoie ca 

familia să înțeleagă rostul voluntariatului înainte ca elevul să o facă. Fiecare actor din triunghiul cadru 

didactic – elev – familie are un rol în orice direcție educativă, iar reușita ține și de colaborarea în acest 

triunghi. Dacă fiecare își aduce contribuția, atunci orice progres educativ poate surveni, indiferent de 

piedicile societății actuale. 

Foarte des gândim că un copil realizează ceea ce este obișnuit să facă, ceea ce ne conduce să 

considerăm că este necesar să i se introducă într-o rutină zilnică noțiunea de implicare voluntară, atât 

în activități școlare, cât și în cele de acasă. Astfel, consider că se poate depăși acea tendință de a refuza 

propunerile adulților, copilului oferindu-i-se alternative, având chiar dreptul de a alege luând în 

considerare diverse aspecte. Cred că judecând așa, copilul va ajunge să ia la un moment dat inițiativa, 

să caute el alternative, să identifice activități atrăgătoare și care să îl ajute în direcția pe care o dorește. 

Totul este un proces de descoperire și autocunoaștere, iar adulții din viața copilului trebuie să realizeze 

că totul trebuie raportat la cine este tânărul cu adevărat și la ce potențial poate ajunge. Consider că sunt 

prea multe situațiile când părinții sau profesorii doresc prea multe pentru tânăr, forțându-l să se 

implice în prea multe activități și astfel făcându-l să se inhibe poate. 

La nivel școlar, se pot face pași mărunți, plecând de la o simplă ridicare voluntară a mâinii, la 

o implicare voluntară într-o echipă, într-un proiect. Evident că sistemul educației poate să implice 

tinerii și în proiecte mai mari, o școală inteligentă trebuie să profite de orice colaborare cu alte 

instituții pentru a implica elevii în fel și fel de activități. Sunt de părere că dacă o activitate inspiră și 

ajută măcar un elev dintr-un grup, atunci merită realizată. În școala unde activez, elevilor li se propun 

diverse activități școlare sau extrașcolare prin intermediul cărora își pot dezvolta diverse abilități sau 

competențe: poate cânta în corul școlii sau să facă parte dintr-o echipă sportivă, poate face parte dintr- 

o trupă de teatru sau în ansamblul de dansuri populare, poate învăța tâmplărie sau pictură pe sticlă. De 

asemenea, școala se implică în activități de reciclare, de protejare a naturii prin plantare de pomi, în 

activități artistice sau religioase. S-ar găsi astfel un context pentru fiecare elev să se implice în orice 
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activitate îi place sau îl ajută se dezvolte. Trebuie doar să fie încurajat, orientat, și să își înțeleagă 

personalitatea și potențialul. 

Educația în spiritul voluntariatului trebuie să crească la nivel de percepție în țara noastră astfel 

încât tinerii să crească în mentalitatea că beneficiile implicării într-o activitate nu trebuie să fie doar 

materiale. Tânărului trebuie să i se imprime dorința de cunoaștere, de descoperire a lumii, trebuie să 

realizeze că orice lucru poate să îi aducă un plus sau un minus, că trebuie să fie capabil să distingă 

între ceea ce îi face bine sau rău. Iar când un lucru îi poate aduce lucruri pozitive, trebuie să învețe să 

se dedice acelui lucru, să pună suflet, muncă, interes și timp în acel lucru. 

Prin implicarea în activități de voluntariat, tânărul poate descoperi multe lucruri valoroase la 

nivel socio-uman, devenind astfel un om mai bun. De asemenea, poate acumula cunoștințe valoroase, 

care să îl conducă pe drumul vieții, putând să le folosească fie în viața privată ori profesională. Elevul 

trebuie învățat să profite de orice ocazie pentru a se dezvolta, indiferent de cantitatea de muncă sau 

timp. Dacă într-adevăr implicarea voluntară aduce beneficii pe termen scurt, mediu sau lung, atunci 

merită tot efortul. Educația în spiritul voluntariatului nu este deocamdată suficient de dezvoltată în țara 

noastră, dar consider că este necesar ca acest lucru să se schimbe, pentru că toată țara va avea de 

câștigat dacă din rândul ei vor crește tot mai mulți tineri educați în acest spirit. 
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Târgul de Paşti – Festival de artă şi creaţie decorativă. 
 

 Prof. Crișan Anca 
                                                                                       Școala Gimnazială “Aurel Vlaicu“ Arad 

Prof. Vlaicu Hergane Aurica 
Școala Gimnazială “Aurel Vlaicu“ Arad 

 

Dezvoltarea personală prin voluntariat include activităţi şi experienţe prin intermediul cărora îţi 

vei îmbunătăţi calitatea vieţii şi contribui într-o mică sau mare măsură la schimbarea vieţii altor persoane, 

prin implicare.  

Voluntariatul este, prin definiție, o activitate derulată benevol de către individ, fără să aștepte în 

mod direct și implicit o recompensă financiară sau în bunuri. Elevul trebuie obișnuit cu acest tip de 

activități încă din adolescență, o perioadă altfel dominată de egoism și egocentrism, pentru a-i insufla 

câteva din valorile și obiceiurile ce îl vor ajuta enorm în viitor:    

• lucrul în echipă; 

• altruismul; 

• atașamentul față de cauze și oameni; 

• alternative la recompensele material; 

• prietenia; 

Dincolo de activitățile școlare și educația de bază, este de responsabilitatea părinților și 

profesorilor să orienteze tinerii, încă din adolescență, spre voluntariat. Astfel le vor oferi posibilitatea să 

descopere procesul conștient de dezvoltare personală și, în același timp, un sentiment de acceptare și 

înțelegere din partea colegilor voluntari, la rândul lor.  

Cu ocazia sărbătorilor pascale, Școala Gimnazială ‘Aurel Vlaicu’ a organizat de-a lungul timpului 

un eveniment caritabil în cadrul căruia toți să ne adunăm forțele și puterile pentru a face o faptă bună, 

numit: Târgul de Paşti – Festival de artă şi creaţie decorativă. Manifestările din cadrul proiectului „Târg 

de Paşti” sunt în concordanţă cu cei patru piloni strategici ai învăţării, propuşi de Comisia Internaţională 

pentru Educaţie în sec. XXI, în raportul pentru UNESCO: a învăţa să trăieşti împreună cu alţii, a învăţa 

să cunoşti, a învăţa să faci, a învăţa să fii. 

Şcoala noastră manifestă o largă deschidere către comunitate, dând posibilitatea stabilirii relaţiilor 

de parteneriat cu specialişti, dar şi cu alte organizaţii şi instituţii care doresc să se implice activ în educaţie.  

Activităţile trans-şi crosscurriculare subsumate proiectului „Târg de Paşti” oferă prilejul formării/ 

autoformării cadrelor didactice şi dezvoltării/ valorificării competenţelor elevilor, reunind mai multe 

instituţii de învăţământ şi specialişti în educaţie şi dezvoltând relaţii de cooperare, colaborare, socializare, 

comunicare, inter-relaţionare umană. 

„Târg de Paşti” reuneşte manifestări cultural-artistice, ateliere de lucru, expoziţii cu vânzare şi un 

incubator de bune practici, acestea acoperă întreaga gamă de competenţe şi abilităţi ale elevilor implicaţi. 

Proiectul presupune şase tipuri de activităţi, după cum urmează:  

• Activitate organizatorică – care constă în  stabilirea echipei de lucru 

• Moment cultural artistic 

• Ateliere de lucru – toţi participanţii la Târg vor avea posibilitatea de a confecţiona 

ornamente şi obiecte specifice sărbătorilor pascale/ anotimpului primăvara 

• Expoziţii cu vânzare – sumele obţinute din vânzarea respectivelor obiecte vor fi donate 

în scopuri caritabile 

• Incubator de bune practice – diseminarea exemplelor de bună practică 

• Activităţi de feed-back  



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

842 
 

      Prin acestă activitate școala noastră dorește să valorifice într-un cadru organizat, obiectele 

confecționate de elevi, dezvoltarea competențelor antreprenoriale și sociale, și responsabilizarea elevilor, 

profesorilor și părinților în activități caritabile. 

 

                               

Standuri cu vânzare 

          

 

 Obiecte confecționate 
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EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT 

FII VOLUNTAR! 

 

 Prof. Crișan Ionuț Octavian 
                                                                                    Școala Gimnazială “Virgil 

Iovănaș“Șofronea 
Prof. Pantin Angelica 

                                             Școala Gimnazială “Aurel Vlaicu“ Arad 

 
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. Participând la această activitate, înveți să promovezi într-o formă 

creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat se 

poț dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, 

toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Voluntariatul este timpul oferit din liberă alegere pentru binele comun, al societății și fără vreun 

câștig financiar. Voluntariatul aduce beneficii atât voluntarului, cât și comunității, voluntariatul este una 

din activitățile ce aduc cele mai mari satisfacții personale. 

Beneficiile voluntariatului: 

Câștigi încredere în tine - voluntariatul te poate ajuta să câștigi încredere în tine pentru că îți 

oferă șansa de a încerca ceva nou și de a dobândi satisfacția lucrului dus la bun sfârșit. 

Întâlnești oameni noi - voluntariatul te ajută să întâlnești diferite tipuri de persoane și să îți faci 

noi prieteni. 

Devii parte dintr-o comunitate - voluntariatul te poate ajuta să te simți parte dintr-o comunitate, 

alta decât prietenii tăi sau familia ta. 

Înveți deprinderi noi - voluntariatul te poate ajuta să îți dezvolți deprinderi noi, să dobândești 

experiență și abilități noi, punând în practică ceea ce înveți în teorie la cursuri. 

Îți asumi o provocare -  prin activitățile de voluntariat îți asumi provocarea de a încerca lucruri 

noi, să îți atingi obiective personale, să îți pui în practică deprinderile și abilitățile și chiar să îți descoperi 

talente ascunse. 

Să ai un impact pozitiv - voluntariatul poate avea un impact real și pozitiv asupra ta personal, 

asupra oamenilor, asupra comunităților și a societății în general. 

În concluzie, întreaga personalitate, toată formația profesională și stilul de viață sunt produsul 

învățării, în cadrul celor două procese la fel de importante educația și instrucția, realizate prin intermediul 

școlii și al competențelor de profil. 

La cele două școli s-au desfăşurat câteva acţiuni de voluntariat  - „Expoziţii cu vânzare”,   „Cutia 

cu suflet”, „Dar din dar”, – prilej de a dezvolta la elevi atât competenţe şi abilităţi antreprenoriale, cât şi 

sentimente caritabile. Obiectele destinate vânzării au fost confecţionate în cadrul orelor de abilităţi practice 

şi educaţie plastică, iar sumele obţinute din vânzarea respectivelor obiecte au  fost donate în scopuri 

caritabile copiilor care provin dim medii dezavantajate. 

În cadrul proiectul de parteneriat dintre cele două școli „ÎMPREUNĂ PENTRU DEZVOLTAREA 

ABILITĂŢILOR ANTREPRENORIALE” - Schimb de experienţă, s-au prezentat rezultatele acestor 

activități, elevii fiind foarte încântați de munca lor și de feedback-ul obținut. 
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                                        VOLUNTARIATUL SE NAȘTE  ÎN SUFLETELE TUTUROR 

                                                                                     BUTUM GABRIELA  

G.P.P.Albinuța Nr:1 Zărnești 

    

           A fi voluntar înseamnă să-ți ajuți semenii necondiționat și să dai dovadă de compasiune,înțelegere 

și dragoste.Prin aceste acțiuni putem obține abilități și competențe sociale.Activitatea de voluntariat  

rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită și în mediul școlar. 

         Și în România activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă începând de 

la nivel local,național  până la nivel internațional în domenii extrem de diferite.Participând la activități de 

voluntariat  înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru  realizarea lor 

până  la final.Această activitate înseamnă să te conectezi la nevoile comunității din care faci parte. 

          Activitatea de voluntariat îți dă  posibilitatea  să cunoști  oameni din domenii variate,șă colaborezi  

și să închei relații de prietenie pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. 

        În acest context la nivelul unității noastre de învățământ de câțiva ani în luna noimbrie organizăm 

acțiuni de voluntariat  și anume :,,Săptămâna fructelor și legumelor donate.,,.Timp de o săptămână 

cadrele didactice,părinții preșcolarilor și preșcolarii sunt implicați în acțiuni de colectare de fructe și 

legume.După ce se termină activitatea de colectare se identifică familiile nevoiașe din comunitate care 

vor beneficia de aceste fructe și legume. 

        De asemenea și cu prilejul Sărbătorilor de iarnă și a celo Pascale ,copiii sunt încurajați să facă 

pachete cu rechizite și dulciuri pentru  copiii mai puțin norocoși. 

       A fi voluntar este o mândrie atât pentru  copil  cât și pentru părinte.Prin aceste activități arătăm că ne 

pasă de aproapele  nostru aflat în lipsuri. 

       Cu siguranță activitățile de voluntariat desfășurate lanivelul grădiniței noastre vor continua și vor 

dezvolta copiilor spiritul civic. 

         Activitatea de voluntariat are o valoare incontestabilă în societatea românească. 
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EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT 

                                                                             Mîndrean Daniela  

GPP,,Maria”Lechința  

  

      Voluntariatul este una dintre sursele în care iți poți dezvolta abilitățile conversaționale, poți cunoaște 

oameni noi și, în plus, poți participa la diferite evenimente care te vor ajuta să îți îmbogățești cultura 

generală.  Deși nu este un job plătit, voluntariatul îți aduce numeroase beneficii și poți mereu să găsești o 

acțiune în care să te implici, întrucât voluntari se caută mereu în toate domeniile posibile. Grație 

implicării tale în diverse proiecte și activități împreună cu alți voluntari te vei confrunta cu situații și 

probleme care te vor ajuta să dobândești noi abilități. În plus, vei învăța cum să reacționezi când ești pus 

în fața unor întîmplări mai puțin obișnuite. Dezvoltarea personală prin voluntariat include activități și 

experiențe prin intermediul cărora îți vei îmbunătăți calitatea vieții și vei contribui într-o mică sau mare 

măsură la schimbarea vieții altor persoane, prin implicarea ta în proiectele desfășurate. Prin intermediul 

voluntariatului vei învăța tehnici de negociere, de cooperare și vei învăța să îți asumi responsabilități, să 

gestionezi conflicte și să lucrezi contra timp. In plus, voluntariatul te învață ce înseamnă munca în echipă 

și comunicarea interculturală. Întrucât vei intra în permanență în contact cu oameni din diverse medii 

sociale, vei reuși să te adaptezi și să dezvolți noi atitudini față de cei din jur, dar și față de mediul 

înconjurător. Implicarea într-un program de voluntariat  te poate ajuta să te descoperi pe tine, să tinzi 

către idealuri, să te dedici şi să progresezi. Pare că sunt motive luate dintr-o carte de dezvoltare 

personală, însă există temeiuri sigure care să demonstreze aceste fapte. Spun din experienţa unei 

persoane timide, care, intrată în febra voluntariatului a ajuns să iasă din zona de confort şi să încerce să 

experimenteze. Experimentând, ajungi să te construieşti în cel mai frumos mod!  Voluntariatul, în toate 

formele sale trebuie să fie „practicat” măcar o dată în viaţă. De ce spun asta? Pentru că experienţa 

voluntariatului e de departe o întâmplare de care îţi vei aminti cu drag mulţi ani de aici înainte. Te bucuri 

de oportunitatea de a-ţi pune în practică propriile proiecte, ai ocazia de a-i sprijini pe cei din jurul tău, 

interacţionezi cu persoane cu care vei putea să dezbaţi teme de interes şi participi la evenimente 

importante. În plus, îţi creezi relaţii, conexiuni şi asta te va ajuta enorm. Pe lângă asta, colecţionezi 

amintiri, zâmbete şi clipe memorabile. Voluntariatul, în schimb, îți oferă oportunitatea de a îmbina 

munca într-un proiect concret, aplicat în comunitate, și deci de a dobândi experiența practică de care ai 

nevoie, cu socializarea și relaționarea cu persoane și situații deosebit de diverse. Experiențele de lucru și 

de relaționare pe care le vei trăi pe parcursul implicării tale ca voluntar se pot dovedi o excelentă sursă 

pentru atunci când vei fi pus în fața faptului de a-ți dovedi într-un fel sau altul valoarea, competențele, 

atitudinile.Cel mai mare merit al voluntariatului este pentru mine faptul că îţi oferă un scop, o direcţie şi 

că sădeşte în tine dorinţa de a deveni mereu mai bună, de a-ţi depăşi limitele. Voluntariaul m-a inspirat să 

devin o membră activă şi o forţă de schimbare pozitivă în comunitatea mea. Mai mult, m-a inspirat să am 

iniţiativă personală, mi-a dat curaj şi m-a ajutat să descopăr faţete ale personaliăţii mele şi abilităţi de 

care nu aveam habar că există. Sentimentul de realizare, de creare a ceva prin forţele proprii, pe care le 

dobândeşti prin implicarea în activităţi de voluntariat este pur şi simplu imposibil de egalat. Nimic nu 

este mai satisfăcător decât atunci când un plan sau un proiect în care te-ai implicat prinde viaţă şi are 

succes.Participând la acţiuni de voluntariat, un cetăţean activ este provocat să devină mai deschis spre 

învăţarea şi transmiterea cunoştinţelor şi a deprinderilor formate către alte persoane: astfel, va înţelege 

mai bine cum poate să îşi pună în aplicare propriul demers.Orice activitate proiectată, desfăşurată 

calitativ, din suflet şi cu pasiune, creează condiţii şi constituie un imbold pentru a iniţia şi alte activităţi, 

la nivel mult mai înalt şi cu mai multă implicare.Este adevărat că nu primim bani pentru voluntariat, dar 

aceasta nu înseamnă că voluntariatul este muncă ”pe degeaba”, pentru că voluntariatul ne oferă emoții 

pozitive de o intensitate majoră prin creșterea autoaprecierii, oferă sentimentul de valoare prin aportul pe 

care îl aducem pentru societate. Voluntariatul însă nu înseamnă doar dăruire și altruism, dar și 
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responsabilitate și angajament. Atunci când ne asumăm conștient și cu seriozitate această activitate, 

voluntariatul ne ajută să creștem intelectual, să ne dezvoltăm spiritual și să investim în inteligența noastră 

emoțională. Voluntariatul este o manifestare necesară, firească şi oamenii îl practică fără să își dea seama 

atunci când hrănesc un câine abandonat, când ajută un bătrân să traverseze strada, când curăţim fântâna 

din mahala, sau când învăţăm copiii vecinilor să meargă cu bicicleta, sau atunci când faci un filmuleț cu 

telefonul mobil pentru a susține o cauză nobilă. Voluntariatul oferă oportunităţi pentru oricine inclusiv 

pentru cei care doresc să susţină activitățile de voluntariat prin caritate şi donaţii.Voluntariatul este o 

activitate prin care unii oameni simt că se pot apropia de divin. Dorința de a face voluntariat este de fapt 

dorința de a dărui, de a fi alături de cel ce are nevoie de tine, de a deveni un tot întreg cu această lume.  

Pentru ca munca voluntarului să aibă rezultate pozitive, să contribuie la dezvoltarea capacităţii 

organizaţionale colective, ea trebuie să se bazeze pe respect şi empatie între membrii comunităţii, iar 

acţiunea de voluntariat – pe un număr suficient de voluntari proveniţi din comunităţile în care lucrează, 

pe menţinerea contactului cu comunităţile implicate, pe schimburi reciproce de atitudini, practici şi 

experienţe. Voluntariatul  poate fi considerat un fel de “educaţie nonformală”. În calitate de cadru 

didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le facă bine din punct de 

vedere sufleteşte şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii  

Motto:“Voluntarii sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care reflectă compasiune, grijă nemasurată, 

răbdare şi dragostea adevărată pentru naţiune.” (Erma Bombeck ) 

 

 

Bibliografie:  

- „Legea voluntariatului 195/2001”, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 276 din 

25 aprilie 2007. – 

  „Ghid pentru măsurarea efectelor și impactul voluntariatului asupra organizației gazdă”, Asociația 

VOLUM, 2016; 

Godfrey, C., Parteneriat şcoală-familie-comunitate. Ghid pentru cadrele didactice, Proiect PHARE 2004. 

Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate, Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2007 
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,,ROLUL VOLUNTARIATULUI ÎN 

DEZVOLTAREA PERSONALA A COPILULUI/ELEVULUI 

VLAD MARIANA DORINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COȚOFENII DIN DOS-DOLJ 

 

MOTTO : 

 ,,VOLUNTARII  

              sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care reflectă compasiune,grijă nemăsurată, răbdare, 

voinţă şi dragoste adevărată pentru OM,COMUNITATE,NATURĂ” 

                                       (Erma Bombeck)  

 

             Succesul, indiferent de intensitatea sau de complexitatea lui, este ceva ce fiecare dintre noi îl 

dorim, materializat în lucruri realizabile sau irealizabile. Însă de fiecare dată când ne gândim  la succes,  

în mintea noastră se crează o analogie cu o dorință aprinsă: un vis.  

             Este o certitudine faptul că fiecare dintre noi visează și își dorește să-și depășească condiția 

actuală. Însă cum facem asta, în termeni cât se poate de concreți și reali ?  

                             Simplu: trecem la acțiune!  

           Cea mai metodă este crearea unui plan de promovare a propriei persoane. În noi, trebuie să 

investim timp, răbdare și dorințe realizabile, care în final să ducă la ceea ce definim ca succes. Nimic nu 

este greu dacă vrem cu adevărat să avem succes. Și succesul nu-l putem dobândi decât prin muncă.  

           Aici intervine voluntariatul. 

         CE ESTE VOLUNTARIATUL? 

            Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată de persoane fizice, denumite voluntari, 

în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă și raportul juridic civil de prestare 

a unei activități remunerate; (Legea voluntariatului- Legea nr. 195/2001)  

            Voluntariatul este o activitate de interes public care se desfășoară din proprie  inițiativă de orice 

persoană fizică și se derulează în folosul altora fără a primi o contraprestație materială.Își face simțită 

prezența în domenii cum sunt : asistența și serviciile  sociale, protecția drepturilor omului,  medico-

sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de 

protecție a mediului, social si comunitar. ( Legea Voluntariatului 2006)  

               Voluntariatul  înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit 

domeniu care te ajută să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Practic, a voluntaria 

înseamnă a ajuta necondiționat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul lor, pe principiul dă mai 

departe: voluntariez într-o organizație ecologică (curăţ pet-urile dintr-o pădure) ca mai departe, pădurea 

să poată produce oxigen atât pentru mine, cât și pentru comunitatea din care fac parte sau ajut niște copii, 

cu sau fără dizabilități, pentru ca peste câțiva ani, ajutorul dat de mine să se materializeze în 

transformarea  lor în niște adulți responsabili, pe care societatea să-i accepte și să-i integreze pe piața 

muncii ca persoană.                           

          Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în 

direcția dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă 

muncă neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. Voluntariatul  înseamnă de fapt 

acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care te ajută să experimentezi lucruri 

noi, să te dezvolți și să ajuți. Practic, a voluntaria înseamnă a ajuta necondiționat, astfel încât beneficiarii 

să ajute la rândul lor, pe principiul dă mai departe: voluntariez într-o organizație ecologică (curăţ pet-

urile dintr-o pădure) ca mai departe, pădurea să poată produce oxigen atât pentru mine, cât și pentru 

comunitatea din care fac parte sau ajut niște copii, cu sau fără dizabilități, pentru ca peste câțiva ani, 

ajutorul dat de mine să se materializeze în transformarea  lor în niște adulți responsabili, pe care 

societatea să-i accepte și să-i integreze pe piața muncii ca persoană.                           

           Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv, lumea în mijlocul 

căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre 
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noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește 

resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci 

când, de exemplu, ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe 

dobândite anterior de noi. 

            Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni 

noi și de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim 

voluntari și în perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura 

limită fiind impusă de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

           Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

             În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând 

de la nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistență și 

serviciile sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc). 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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se 

întâmplă în jurul nostru. 

           De ce și cum am putea să convingem elevul să facă voluntariat? 

           Iată câteva motive: 

Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; 

Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri; 

Își setează obiective mai realiste în viață; 

Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională; 

Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări 

profesionale pe această linie; 

Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

Își formează prieteni noi; 

Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 

          Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

Bibliografie: 
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Rolul filosofiei pentru copii în stimularea implicării în activități de 

voluntariat 
Pădeanu Luciana  

Mladin Ionuț  

Centrul de Resurse și Asistență Educațională ”Speranța” Timișoara 
 

1. Introducere  

 

În a doua jumătate a secolului XX s-a dezvoltat în SUA o disciplină inedită cu misiunea de a 

dezvolta gândirea autonomă a copiilor, inițiativa și printre altele, pregătirea pentru cetățenia globală. 

Aceasta este filosofia pentru copii, având acronimul P4C (Philosophy for Children). În general, P4C își 

încadrează activitățile în jurul a două întrebări fundamentale: ”Ce fel de persoană aș dori să fiu?” și ”În 

ce lume aș dori să trăiesc?”. Prima întrebare vizează preocupări personale de natură etică, iar cea de-a 

două chestiuni politice globale adaptate pentru vârsta și nivelul de educație al copiilor; ambele ating și 

dimensiuni estetice legate de sentimente, gânduri și acțiuni orientate spre o lume plăcută și frumoasă 

pentru a trăi.  

 

2. Aspecte metodologice ale filosofiei pentru copii 

 

În ceea ce privește dezvoltarea abilităților sociale și cetățenești în general, sunt avute în vedere: 

stimularea gândirii critice, a gândi și a răspunde la chestiuni legate de individ și comunități, reflecții 

asupra unor idei precum ”democrație”, ”justiție”, ”drepturi și responsabilități”, ”identitate și diversitate”, 

”explorarea opiniilor și valorilor semenilor”, ”a face conexiuni între concepte legate de buna cetățenie, 

experiențe și acțiuni individuale”. Aceste abilități se dezvoltă într-un cadru special de desfășurare a 

lecțiilor P4C, așa-numita comunitate de investigare (community of enquiry) care are ca scop printre 

altele educarea civică și o bună practică în viața cetățenească ulterioară. Grupurile de copii de la 

grădiniță și clasele primare sunt organizate în cerc (până la 15 copii), o lecție având durata de 1.30 h. Se 

prezintă un stimul care poate fi o poveste, o imagine, un filmuleț etc, prezentarea având o durată de cel 

mult 10 minute. Din punct de vedere metodologic, fiecare lecție P4C este organizată în jurul unor teme 

(prietenie, libertate, dreptate etc), cu seturi specifice de întrebări pentru a stimula dezvoltarea unei 

comunități de investigare. Copiii sunt încurajați să-și exprime opiniile, să pună întrebări relevante în 

raport cu temele puse în discuție, să se asculte reciproc, să-și dezvolte ideile pe baza ideilor celorlalți; 

copiii votează conceptele care au cea mai mare importanță pentru lecție, întrebările cele mai interesante, 

ideile exprimate de aceștia se scriu pe tablă împreună cu numele fiecăruia în scopul valorizării 

individuale; se dă timp de gândire individual și de grup, iar la final se trag concluzii care pot fi și sub 

formă de întrebări deschise.  

Conceptele cheie cu implicații filosofice ale cetățeniei globale sunt: corectitudine / justiție 

socială, preocupări legate de mediu, empatie, aprecierea diversității legată de etnie, gen, religie, 

dizabilitate etc, identitate și stimă de sine, rezolvarea conflictelor în mod pașnic, locul fiecăruia în lume, 

drepturi și responsabilități, puterea de a schimba lucruri prin acțiune, reflecție / gândire critică, 

responsabilitate, participarea la comunitatea locală și globală. Cei care pun în practică disciplina P4C se 

numesc facilitatori, iar pe lângă dezvoltarea unor competențe civice își propun și stimularea unor valori 

estetice legate de artă și natură, fiind folosite ca materiale-stimul piese muzicale, cărți cu picturi etc. 

De regulă, în clasele de elevi evaluarea este axată pe răspunsuri corecte și modul în care elevii 

ajung la acestea, ceea ce duce la o evaluare de sine negativă a copiilor în unele situații, scăzând 

încrederea în sine a acestora. În cadrul comunităților de investigare P4C, copiii nu sunt obligați să ofere 

răspunsuri, pot chiar să spună că nu doresc să răspundă. De multe ori, cei care sunt foarte buni la învățare 

sunt mai puțini implicați în primele sesiuni P4C. Printre obiectivele principale ale unei astfel de lecții 
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este și acela de a angaja întreg grupul în discuție, investigarea de tip întrebare-răspuns-întrebare fiind o 

modalitate benefică de dezvoltare a inteligenței.  

Pentru o implicare cât mai bună a copiilor în activitățile P4C se adaptează conținuturile în 

funcție de nivelurile de vârstă, efort intelectual și colaborare, se folosește reîntărirea pozitivă privind 

atenția, întrebările de final sau comentariile apreciative, se admite existența incertitudinii și a îndoielilor 

personale.  

Fiecare copil este unic și învață în felul său, de accea, trebuie abordat într-un mod particular și 

analizat în privința modului de achiziționare a cunoștințelor în pași mărunți, cum anume identifică ceea 

ce este esențial din conținuturile de învățare și abilitatea de a progresa pe principiul că însușirea unei 

deprinderi atrage după sine o altă deprindere. Această viziune se poate aplica în mod eficient și la copiii 

cu nevoi speciale integrați în școala de masă. Pentru copiii cu tulburare de spectru autist (TSA) este 

important să vadă viața din perspectiva semenilor printr-o comunicare structurată și suportivă, să învețe 

întelegerea acestui proces, să deprindă ascultarea celorlalți. Aceste aspecte îi pot ajuta pe acești copii să 

dezvolte o conduită independentă și spontană pe cât posibil.  

 

3. Valori promovate în cadrul filosofiei pentru copii 

 

Facilitatorul se adaptează la dificultățile de învățare pe care le au unii copii și modelează 

activitățile P4C în funcție de nivelul abilităților pe care le au în ceea ce privește implicarea. Acești pași 

sunt importanți în derularea lecțiilor P4C. Avem o abordare holistică prin care se urmărește dezvoltarea a 

patru dimensiuni:  

• a avea grijă și a-i păsa de ceilalți prin ascultare și apreciere, considerare a experiențelor și valorilor 

diverse 

• colaborare – a răspunde și a folosi ideile celorlalți ca suport în dezvoltarea propriilor opinii 

• gândire critică – a pune întrebări și a oferi argumente, a atribui semnificații, a face distincții și 

comparații etc. 

• gândire creativă – a face conexiuni și sugestii, a oferi exemple, explicații alternative 

În special, primele două dimensiuni sunt utile pentru dezvoltarea unor abilități sociale precum ajutorul 

acordat celor în nevoie, inițiativa și implicarea în activități în activități de voluntariat.  

În cadrul P4C sunt promovate valori precum: 

• incluziunea - membrii comunității pot fi diferiți în ceea ce privește religia sau naționalitatea, vârsta 

etc, dar participă împreună la activități sociale 

• participarea - elevii participă verbal la activitățile de grup și se consideră egali unii în raport cu 

ceilalți 

• împărtășirea cunoștințelor - după timpul individual de gândire din cadrul unei lecții P4C, copiii se 

angajează în punerea de întrebări, elaborarea de supoziții, fac distincții, definesc, fiind angajați în 

grup ca persoane unice 

• încurajarea relațiilor față în față - prin care se observă expresivitatea limbajului nonverbal ceea ce 

stimulează interpretarea gândurilor și a acțiunilor prin situarea directă în proximitatea unuia față de 

celălalt 

• căutarea sensului - copiii sunt foarte curioși să înțeleagă ce se află în spatele unei propoziții, obiect 

sau experiență 

• solidaritate socială - prin formarea unor prietenii la nivel de grup și oferirea de ajutor reciproc 

• deliberare - examinarea diferitelor alternative și a argumentelor care le susțim 

• imparțialitate - capacitatea de a se autocorecta în funcție de context 

• modelarea - copiii mai degrabă decât facilitatorii devin modele unii pentru alții 

• dezvoltarea gândirii independente 

• provocarea pozitivă prin argumente care susțin opinii  
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• a fi rezonabil adică a folosi proceduri raționale într-o manieră corectă 

• angajarea în citire reflexivă, punere de întrebări și discuție reflexivă în scopul căutării a ceea ce este 

semnificativ 

• formularea de întrebări în funcție de perspective și interese diferite pe care copiii le au 

 

4. Beneficiile individuale și sociale ale voluntariatului 

 

Educația cetățenească include comportamente ca voluntariatul în mod individual sau prin intermediul 

unor organizații civice sau mișcări sociale. Se consideră că voluntariatul dezvoltă caractere și îi ajută pe 

copii în prevenirea apariției și manifestări unor comportamente deviante. Prin voluntariat se înțelege 

contribuția cuiva care-și dedică timpul spre a-i ajuta pe ceilalți fără a aștepta să fie plătit sau să aibă alte 

beneficii materiale pentru sine, fiind vorba mai degrabă de o împlinire de sine. În activitățile P4C sunt 

promovate valori care stimulează implicarea în misiuni de voluntariat. Se are în vedere încrederea 

reciprocă, toleranța și empatia, respectul pentru bunurile comune. Anumite cercetări subliniază faptul că 

prin ajutorul oferit celor în nevoie crește și potențialul sănătății fizice a celor implicați în integrare 

socială și suport civic. De asemenea, sentimentul că un individ este conectat la ceilalți contribuie la 

menținerea sănătății mentale. De regulă, voluntarii au și alte ocupații, dar practicând acest tip de 

comportament civic îi ajută să avanseze pe plan profesional. S-a constatat că și elevii care participă la 

proiecte sociale obțin rezultate mai bune la învățătură cu o probabilitate mai mare.  

Beneficiile voluntariatului duc la o motivație intrinsecă a celor implicați și la o exprimare a propriilor 

lor identități, a valorilor în care cred, fiind și un demers al descoperirii de sine. Înteresul pentru 

implicarea pentru activități de voluntariat crește pe măsură ce acestea se extind. Dacă voluntariatul se 

dovedește a fi bun și de dorit pentru anumite persoane atunci mai multe persoane se vor alătura. Din 

punct de vedere civic, voluntariatul promovează idealul cetățeniei democratice, de accea, încurajarea 

copiilor de a fi voluntari este în același timp o educație civică pentru ca aceștia să devină cetățeni model. 

 

5. Concluzii  

 

Promovarea disciplinei P4C ca disciplină opțională la clasele primare contribuie la dezvoltarea 

autonomiei copiilor în privința luării deciziilor, a gândirii în general, și la o educație civică prin care 

copiii să devină cetățeni activi în mediul social din care fac parte. Activitățile P4C pot influența 

angajamente sociale particulare precum voluntariatul prin valorile și competențele generale stimulate în 

cadrul acestora.  
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Rolul voluntariatului în societate 

                                                               Vlad Monica, Școala Gimnazială ”Elena Farago”, Craiova 

                                                               Vlad Marian, Școala Gimnazială ”Elena Farago”, Craiova 

 

Voluntariatul este activitatea desfasurata din proprie initiativa, prin care o persoana fizica îsi 

ofera timpul, talentele si energia în sprijinul altora fara sprijinul altora o recompensa de natura financiara, 

dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicata. 

Pro Vobis a introdus in Romania conceptul de “centru de voluntariat” in 1997 in urma unor 

colaborari externe, devenind primul astfel de centru din tara cu sprijinul financiar al UE prin programul 

PHARE. Am promovat si sustinut raspandirea acestui mecanism comunitar in Romania prin numeroase 

proiecte, resurse si sesiuni de instruire si consultanta. In viziunea Pro Vobis, centrul de voluntariat 

reprezinta interfata si mecanismul necesar pentru implicarea voluntarilor in cadrul comunitatii, oferind 

servicii legate de voluntariat persoanelor interesate sa devina voluntari, organizatiilor sau institutiilor 

care implica voluntari in activitatile lor si comunitatii locale, in conformitate cu un set de standarde 

minime.  

Un centru de voluntariat recruteaza si formeaza voluntari, le prezinta oportunitatile de 

voluntariat disponibile, recomanda voluntari institutiilor si organizatiilor care au oportunitati de 

voluntariat disponibile si care solicita voluntari, organizeaza cursuri de formare in managementul 

voluntarilor, promoveaza conceptul de voluntariat si principiile de buna practica in lucrul cu voluntarii si 

se implica in organizarea evenimentelor de recunoastere a meritelor voluntarilor. 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în 

direcția dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă 

muncă neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund.Prin voluntariat investim întâi 

în propria persoană și apoi în ceilalți, respective lumea în mijlocul căreia trăim. În lume sunt milioane de 

oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să 

dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să dăruim 

deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să petrecem 

timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. Voluntariatul 

presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de a lega tot felul 

de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada 

copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este 

oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu 

uităm că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă 

fragedă , fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori 

un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată. Pentru inscurajarea tinerilor către 

activitătile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul constientizării necesitătii efectuării acestui tip 

de activităti și desigur și prezentarea unor modalităti concrete de realizare a acestor activităti, individual 

dar și în grupuri organizate. Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se implice în activităti de protecție a 

mediului, pot efectua activităti propriu zise sau de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui 

mediu curat și implicit a unei planete sănătoase, mentorat. De asemenea un alt domeniu unde există mare 

nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul social. Este necesară activareasentimentului de 
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empatie fată de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a copiilor incă din grădinită să se implice în 

activităti destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. 

Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un confort 

psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de effort în spiritul voluntariatului. Totodată , în 

urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar pentru 

asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății. 

În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților 

sunt implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un 

impact major asupra evoluției societății. Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și 

pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună 

practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-

un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 
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Voluntariatul în învăţământul preşcolar 
                               

                Profesor învățământ preșcolar Pisculungeanu Mariana                                

                             G.P.P. Castelul Fermecat, Pitești 

    

         ,,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. " 

 

   În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să 

le facă bine din punct de vedere sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre 

de copii sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate şi evenimente organizate la care se pot face donaţii pot 

fi ocaziile potrivite pentru a-i implica pe adolescenţi şi a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari. 

Prezintă-i toate beneficiile pe care le poate obţine de pe urma activităţilor de voluntariat. De asemenea, 

gândeşte-te la faptul ca eşti un model pentru el. Cu cât observă şi este 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 va tinde mai mult să introducă voluntariatul în viaţa lui de adolescent. Cu cât începe 

mai repede să facă astfel de activităţi de voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. 

Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc pentru viaţa de adult. 

 În  noul mileniu, voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor. Voluntariatul 

transformă în acţiune declaraţia Naţiunilor Unite conform căreia „Noi, oamenii, avem puterea de a 

schimba lumea”. Această declaraţie promovează dreptul fiecărei femei, al fiecărui bărbat sau copil de a 

se asocia în mod liber şi de a activa ca voluntar fără deosebire de originea culturală sau etnică, religie, 

vârstă, sex, şi condiţia fizică, socială sau economică. Toate persoanele din lume trebuie să aibă dreptul de 

a-şi oferi în mod liber timpul, talentul şi energia în beneficiul altora sau al comunităţii lor prin acţiuni 

individuale sau colective, şi fără a aştepta recompense financiare.                                                                                                                   

 Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă, de fapt acumularea unei experienţe 

profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să 

ajuţi. Practic, prin voluntariat înseamnă a ajuta necondiţionat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul 

lor, pe principiul dă mai departe.                                                                                     

 Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană 

eşti, care îţi sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti 

prin muncă. Respectul faţă de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite 

decizii, indiferent de natura lor.                                                                                                   Al 

doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se dezvoltă 

abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile întâmpinate 

în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. Prin voluntariat înseamnă, de asemenea apartenenţa 

la un grup, un grup care devine în scurt timp o familie, iar relaţiile deşi sunt de natură profesională,devin 

şi personale. Sub marea umbrelă a comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte important. 

Voluntariatul creează punţi între oameni şi comunităţi. Fără să vrem,suntem nevoiţi să socializăm în 

viaţa de zi cu zi pentru a putea exista. Însă, voluntariatul te învaţă tehnici şi metode de socializare, astfel 

încât timiditatea, teama şi frica să dispară, toate acestea ajutând la crearea ta din punct de vedere 

profesional. 

 În Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă sunt prevăzute o serie de obiective a 

căror transpunere în activităţi specifice conduc copiii spre descoperirea şi înţelegerea tainelor naturii. 

Activităţile pe domenii experenţiale (cunoaşterea mediului, educarea limbajului, activităţi artistico-

plastice şi practice, activităţi muzicale), dar şi activităţile extracurriculare (excursii, drumeţii, activităţi 

practic-gospodăreşti, acţiuni de ecologizare) contribuie la atingerea obiectivelor educaţiei ecologice. 

Acestea vizează aspecte de natură cognitivă, intelectuală, moral-civică, estetică, afectivă, practică:                                                                                                
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           - să cunoască fiinţe şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;                           

 - să-şi însuşească cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi 

demonstrativ şi antrenarea copiilor în îndeplinirea acestora;                                                                     

 - educaţia capacităţii de a ocroti, de a proteja şi respecta natura;                                                     

 - cultivarea dragostei pentru Terra cu tot ce intră în componenţa acestuia: apă, aer, plante, 

animale;                                                                                                                                                          

 - conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică şi toate resursele naturale;       

 - educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăieşte;                            

 - formarea unui comportament civic, a dorinţei de a contribui la păstrarea frumosului prin 

antrenarea în activităţi de îngrijire a unor arbori, a spaţiilor verzi;                                                                

 La nivelul educaţiei preşcolare putem desfăşura activităţi de educaţie ecologică care, pe de o 

parte formează deprinderi, dezvoltă capacităţi şi cultivă interesul copiilor pentru conduite ecologice, iar 

pe de altă parte contribuie direct la menţinerea unui mediu echilibrat, curat, benefic unei dezvoltări fizice 

şi mentale sănătoase a copiilor. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a participa la acţiuni de 

protecţie a mediului în interesul sănătăţii noastre. Educaţia ecologică presupune dezvoltarea abilităţilor 

de a acţiona concret, de a ne implica activ în identificarea problemelor de mediu, capacitatea de a găsi 

soluţii pentru remedierea problemelor de mediu. 

 Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să 

implice copiii chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Formarea 

voluntarilor pe probleme de mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia 

mediului, în funcţie de diversitatea situaţiilor, impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o 

gândire constructivă, integrată care să faciliteze educarea populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de 

problemele mediului. 

 Iniţierea copiilor mici în ABC - ul voluntariatului de mediu începe cu: 

 - identificarea problemelor de mediu în grădiniţă, în familie, în comunitatea locală şi intervenţia 

în schimbarea comportamentului şi atitudinii faţă de mediu; 

 - furnizarea de informaţii şi instrucţiuni pe înţelesul tuturor;                                                                      

 - identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediu şi anihilarea lor prin asumarea 

de responsabilităţi de ecologizare, de plantare, de informare cu obţinerea de performanţe pentru sănătatea 

mediului;                                                                                                                             - găsirea 

soluţiilor de rezolvare a problemelor de mediu şi conştientizarea rolului pe care îl au voluntarii în 

transmiterea valorilor: respectul faţă de mediu, iubire faţă de natură, cooperare pentru rezolvarea 

problemelor.                                                                                                                  În scopul 

formării conduitei ecologice am implicat preşcolarii în desfăşurarea unor activităţi de ecologizare a 

mediului din curtea grădiniţei sub îndemnul ,,Pentru un mediu mai curat”. În familie, părinţii transmit 

copiilor cele mai elementare norme de comportament ecologic, care să constituie fundamentul acţiunilor 

unui cetăţean preocupat de mediul în care trăieşte. De aceea, preşcolarii, alături de părinţi au participat la 

acţiuni de îngrijire a pomilor, dar şi de plantare de flori în curtea grădiniţei. 

 Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste 

acţiuni, voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi 

alături de comunitate şi problemele ei. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii 

copiilor, a unor valori şi atitudini morale, a unor modele de implicare socială exprimate prin: 

 - cunoaşterea şi utilizarea conceptelor cu privire la voluntariat; 

 - exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 - conştientizarea impactului social şi moral al acţiunilor de voluntariat; 

 - dobândirea unor comportamente responsabile faţă de mediu şi implicit faţă de viaţa omului; 

 - manifestarea spiritului de iniţiativă în acţiunile de voluntariat; 

 Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat 

necesităţii de a acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea 
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voluntariatului în unităţile de învăţământ, în familiile copiilor, în comunitate solicită calităţi legate de 

comunicare, spiritul de echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din 

proprie iniţiativă în scopul cultivării normalităţii în comunitate şi contribuie la creşterea gradului de 

sensibilizare a populaţiei cu privire la valorile şi importanţa voluntariatului. 

A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, a cultiva valorile lui înseamnă a te ridica la cerinţele unei şcoli 

europene, în care se respectă normele europene, în care se realizează un învăţământ de calitate. 

Voluntariatul reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin 

faptele lor voluntarii dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, 

dar şi pentru semeni, grijă şi sensibilitate. De aceea, Victor Hugo afirma: ,,Fiecare copil pe care-l 

instruim este un om pe care-l câştigăm”.                              
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Voluntariatul – o șansă pentru viitor 

Prof. Teleagă Andreea-Mihaela 

Prof. Constantin Cristina 

G.P.P. nr 24 Iași 

 

”Cea mai largă şi poate că definiţia cea mai semnificativă a voluntariatului: Faci mai mult decât 

trebuie, pentru că vrei să ajuţi într-o cauză în care crezi şi pe care o consideri importantă.” 

 (Ivan Scheier) 

Voluntariatul este șansa pe care individul, respectiv societatea, o primesc deopotrivă. Individul 

primește șansa de a căpăta un sens (de lipsa căruia suferă întreaga societate a zilelor noastre), de a fi 

parte dintr-un grup de oameni care au aceleași valori și promovează aceleași lucruri. Primește șansa de a 

fi recunoscuți pentru munca pe care o desfășoară, posibilitatea de a socializa, de a-și face noi prieteni 

dar și pe aceea de a se forma personal și profesional. Deși societatea este beneficiarul direct al acțiunilor 

de voluntariat, cel mai mare plus pe care acesta i-l aduce este reprezentat de faptul că prin voluntariat, se 

formează frumos oameni, tineri care devin o parte valoroasă a societății. 

Acțiunile de voluntariat se desfășoară adesea sub tutela unei asociații sau a unei instituții și pot 

fi, în funcție de specificul furnizorului, foarte variate, de la asistență socială, educație, cultură până la 

ecologie, caritate etc. Prin muncă voluntară s-au construit case pentru familii nevoiașe, s-au organizat 

ateliere artistice și târguri caritabile pentru a susține anumite cauze sociale; conferințe pe anumite teme 

de interes după necesitățile resimțite în societate; s-au desfășurat acțiuni care au facilitat accesul 

oamenilor de la sat la servicii medicale sau de stomatologie (prin medici și studenți voluntari) și multe 

altele. Practic, prin voluntariat poți avea acces la aproximativ orice domeniu care te interesează. 

Cine sunt voluntarii? Aceștia sunt oameni de orice vârstă care își doresc să ofere din timpul, 

priceperea, dragostea  lor anumitor cauze fără a fi remunerați. Totuși să nu cădem în capcana de a crede 

că fiind voluntar, doar oferi și atât. Deși recompensa acestui tip de muncă nu este una materială, ea nu 

este cu nimic mai puțin importantă. Ea aduce recunoaștere, confortul acela de a te simți parte utilă 

necesară și uneori chiar indispensabilă a unui proces, cu atât mai mult cu cât ești acolo benevol. Tot 

recompense a muncii voluntare o reprezintă socializarea precum și sentimentul de apartenență la un 

grup, condiție necesară unei formări armonioase mai ales în cazul adolescenților.  Să nu uităm și faptul 

că tinerii au nevoie să-și petreacă timpul într-un mod util, fiind astfel mai puțin predispuși la 

comportamente periculoase.  

Un adolescent care va face voluntariat, nu va fi niciodată un agresor în mediile în care va intra. 

Asta pentru că I se vor cultiva valori precum toleranță, încredere, speranța, altruism. Va intra în contact 

cu victime ale violenței în școală sau în familie, societate, din postura de apărător al celui vulnerabil sau 

a persoanei care acționează pentru a îndrepta anumite lucruri care nu merg bine. Ca să explic mai bine, 

voi da exemplul profesorului meu de geografie care, în clasa a V-a ne-a implicat pe toți într-o acțiune de 

ecologizare a unui anumit areal. Am fost împreună cu toți colegii mei, ne-am simțit bine, am strâns 

deșeurile din zona pe care am vizat-o și am plecat acasă alți oameni, unii care au remediat o problema 

generată de neglijența altora și care (cel puțin eu) nu a mai aruncat niciodată gunoaiele în altă parte 

decât la coș. 
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Experiența mi-a demonstrat până acum că, tinerii vin cu ușurință în programe de voluntariat, 

animați de avântul tinereții, de experiența colegilor, a prietenilor,  din dorința de a petrece timpul și 

altfel sau în în urma unor experiențe personale prin care au fost ajutați de către voluntari. Ceea ce-i face 

să rămână în astfel de programe  este felul cum se simt făcând voluntariat. Aici au parte de socializare, 

timp frumos petrecut împreună cu alți tineri, se leagă prietenii și se crează amintiri. Pentru a se simți 

integrați mai ușor îi putem ajuta implicând grupuri de tineri care deja se cunosc (spre exemplu, din 

aceeași clasă) întrucât atunci când se vor întoarce în mediul lor vor avea ”un ceva” împreună care este 

doar al lor, îl vor putea împărtăși împreună celorlalți, iar bucuriile impărtășite, se înmulțesc. Este 

important ca o dată cu trecerea timpului, să le încurajăm o motivație intrinsecă pentru voluntariat așa 

cum e bine ca omul să aibă pentru orice lucru pe care îl face în viață. Motivația intrinsecă îl va ține 

acolo în acțiunea pe care a început-o și atunci când lucrurile nu vor merge chiar atât de ușor, când 

rezultatele întârzie să apară sau când apar piedici. 

Voluntariatul, indiferent în care domeniu s-ar desfășura, îl pune pe voluntar în postura omului 

de jertfă, postură care îl îmbogățește sufletește.  Pentru unii oameni, posibilitatea de a pune pe altcineva 

sau altceva în centrul atenției lor pentru o perioadă de timp, îi ajută să depășească perioade de tristețe 

profundă, chiar depresie. Explicația pe care o dau acestui lucru este aceea că a te simți util cuiva aflat în 

momente grele are efect vindecator, deoarece asta înseamnă dragoste iar dragostea este măsura tuturor 

lucrurilor. În concluzie, voluntariatul pornește de la nevoia fiecărui voluntar de a oferi dragoste! 
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IMPORTANȚA   VOLUNTARIATULUI 

Cristian  Mirela  

                                                                             ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  CARMEN SYLVA  IAȘI 

 

            Voluntariatul  este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în 

direcția dorită de noi.Deși  mulți oameni definesc voluntariatul superficial ,spunând că acesta reprezintă 

muncă neplătită a unor oameni ,voluntariatul este ceva mult mai profund. 

              Prin voluntariat investim în propria persoană și apoi în ceilalți,respectiv lumea în mijlocul căreia 

trăim.În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor ,fiecare dintre noi poate deveni un 

voluntar,putem să dăruim atât cât ne permitem,nu doar resursele materiale.Putem să dăruim lucruri 

materiale ,dar și timp din timpul  nostru,atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane 

care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite de noi.În activitatea la clasă am coordonat activități 

de voluntariat ,,Dăruind vei dobândi,,  și ,,Adoptă un bătrân,, la care elevii au participat cu mare interes. 

             Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe ,idei,servicii,oportunități de a cunoaște oameni noi 

și de a lega relații.Voluntariatul nu impune o nanumită vârstă,putem să fim voluntari și în perioada 

copilăriei ,adolescenței și la vârsta maturității ,singura limită fiind impusă de posibilitățile 

,disponibilitatea fiecăruia și  voință. 

              Activitatea de voluntariat este creatoare de capital uman și social. Aceasta este o cale către 

integrare și ocupare a forței de muncă și un factor -cheie pentru îmbunătățirea coeziunii sociale. 

Mai presus de toate, voluntariatul transformă în acțiune valorile fundamentale ale justiției, solidarității, 

incluziunii și cetățeniei pe care este fondată Europa. Voluntarii participă la modelarea societății 

europene, iar voluntarii care lucrează în afara țării lor de 

origine participă în mod activ la construirea unei Europe a cetățenilor.Într-adevăr, activitățile de 

voluntariat sunt implicit legate de multe domenii ale politicilor Uniunii Europene cum ar fi 

învățarea de-a lungul vieții, dezvoltarea rurală și sportul – adăugând o dimensiune importantă 

 programelor Uniunii Europene. 

             Viitorul   și evoluția unei societăți  sunt strâns legate de educația  pe care le-o oferim 

copiilor.Este oportun să le cultivăm interesul  și plăcerea pentru activitățile de voluntariat,adaptat vârstei 

lor.Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă ,fără a aștepta ceva în schimb ,vor cunoaște 

satisfacția pe care o aduce un astfel de gest.Uneori un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă 

răsplată. 

              Pentru încurajarea tinerilor către activitățile de voluntariat ,putem apela la discuții cu scopul 

conștientizării necesității efectuării acestui tip de activități.Se realizează prezentarea unor modalități 

concrete de realizare a cestor activități-individual ,dar și în grupuri organizate. 

             Tinerii pot fi încurajați ,antrenați să se implice în activități de protecția mediului,pot efectua 

activități propriu zise sau de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a 

unei planete sănătoase.Deasemeanea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor 

este și domeniu social.Este necesară activarea sentimentului de empatie față de semeniinoștri și 

încurajarea tinerilor să se implice în activităși destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie.  

           Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine,acesta oferă un 

confort psihicoricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului.În 

urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup ,atât de necesar pentru 

asigurarea unei bune colaborări între indivizi peentru evoluția societății. 

 

              Studiile asupra persoanelor fericite au identificat doi factori care se repetau: acestea au 

relaţii afective stabile cu alţi oameni şi sunt implicate în comunitate. Implicarea încomunitate înseamnă 

să oferi o parte din tine şi din timpul tău pentru o cauză de pe urmacăreia nu ai nici un folos material. 

               Majoritatea educației din școli se concentrează pe dezvoltarea competențelor academice. 
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În  acest caz școala oferă doar contextul învățării formale.Provocând elevii spre acțiuni de voluntariat nu 

facem altceva decât să susținem dezvoltarea  abilitaților cognitive și afective, în contexte cu care nu sunt 

familiarizați. 

Consultantul voluntar trebuie: 

 Să respecte programul de funcţionare al instituţiei de învăţământ şi intervalul în care se fac orele 

de voluntariat, conform celor stabilite cu profesorul ; 

 În cazul în care nu se mai poate prezenta la activitate, să trimită un coleg în locul lui şi să 

comunice această schimbare cadrului didactic  înainte de activitatea la clasă (cu cel puțin 24 de 

ore înainte); 

 Să nu interacționeze cu niciun elev/student, în clasă sau în afara clasei, fără consimțământul 

și/sau prezența profesorului/unui adult din cadrul instituţiei de învăţământ; 

 Să nu expună și să nu promoveze, în incinta școlii, produsele (bunuri și/sau servicii) companiei 

pe care o reprezintă sau ale altei companii; 

 Să nu ofere elevilor și/sau profesorilor, în incinta școlii, mostre sau produse promoţionale ; 

 Să nu folosească activitatea la clasă ca prilej pentru a invita elevii și/sau cadrele didactice la 

evenimente de prezentare de produse, organizate de compania pe care o reprezintă sau de alte 

companii; 

 Să nu expună logo-ul companiei, în cazul în care folosește materiale suport pentru desfășurarea 

activității (prezentări Power-Point, Prezi etc.). 

Consultantul voluntar nu va avea niciunul dintre comportamentele inadecvate de mai jos: 

 Încălcarea legilor statului cu privire la abuzul minorilor, oferirea de alcool, ţigări sau substanţe 

interzise minorilor, deţinerea de alcool sau substanţe interzise în cadrul instituţiei de învăţământ; 

 Purtarea unor ținute care încalcă codul vestimentar al şcolii sau care nu corespund standardelor 

din mediul de business; 

 Utilizarea unui limbaj neadecvat în timpul orelor sau de faţă cu elevii/studenţii. 

La activitatea la clasă 

 Cadrele didactice pot realiza fotografii, cu acordul prealabil al consultantului voluntar și al 

părinților-elevilorparticipanți*; 
*În cazul în care consultantul voluntar nu dorește să apară în fotografii, anunţă cadrul didactic 

înainte de începerea activităţii. Vor putea fi fotografiați doar elevii care au acordul părinților. 

 Unele instituţii de învăţământ solicită, conform regulamentului de ordine interioară, semnarea 

unui proces verbal prin care consultantul voluntar confirmă că a fost prezent la activitatea 

respectivă, deoarece programele se desfăşoară într-un cadru formal, în clasă. În această situație, 

după primirea și citirea procesului verbal, dacă reflectă activităţile derulate, acesta se semnează. 

        Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. 

Astfel, în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

 Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar 

de a dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în 

domeniul în care vizează să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării 

unor activități de voluntariat. Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin 

din ce în ce mai importante în deceniile următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de 
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importantă pentru voluntarii cu experiență profesională cât și pentru cei care urmează să facă 

primii pași pe piața muncii. 

 Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza 

activităților de voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au 

activat, iar dacă se gândesc la o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, 

voluntariatul este o modalitate perfectă de a explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor 

sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane care să le ofere suport/ consiliere în 

alegerea carierei. 

 Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui 

aport de valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot 

dezvolta, totodată, abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în 

contexte variate. 

 Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu 

situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă 

naționalitatea, religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare 

cu mentalități și personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de 

colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește 

nivelul de toleranță. 

 Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. 

Calitățile de conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de 

atingere a unor obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul 

coordonării unui grup de voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, 

capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte 

aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin intermediul voluntariatului, pe care vreau să 

notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului prosocial, creșterea 

gradului de conștientizare și altruismul. 

 

         Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie 

iniţiativă, care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, 

fără a primi o contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul 

proiectului în care este implicată.În România  ,fenomenul a crescut în ultima vreme .Copiii și adulții 

comunităților sunt implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul ,dar și naționale sau 

internaționale,cu un impact major asupra evoluției societății.Alegând să desfășori o activitate de 

voluntariat ,demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune.  

             Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație 

nonformală, cât și informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul 

că voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, 

totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii 

sociale. Se pot identifica mai multe tipuri de voluntariat din perspectiva modului în care este 

realizat:  (a)voluntariat direct/ spontan – activități realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor 

persoane, (b) voluntariatul organizațional– activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană în 

cadrul unei organizații. Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizații cu scop 

lucrativ sau în cadrul unei organizații fară scop lucrativ sau în cadrul unei organizații de drept public 

(instituție) sau de drept privat (ONG, sindicat) și (c) formal- pe baza unui contract de voluntariat 

sau informal/ fără o relație contractuală explictă între voluntar și organizația gazdă. 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

863 
 

          Ținând cont de cele menționate supra, putem spune că voluntariatul constituie un context propice 

de dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, 

întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului 

de cetățean activ. 

 

”Nu poți trăi o zi perfectă fără să faci ceva pentru cineva care nu te va putea răsplăti niciodată.” – 

John Wooden 
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Educația antreprenorială în dimensiune transdisciplinară. 

Studiu de specialitate 

Prof. Curcă Mihaiela Cornelia 

Liceul Tehnologic Elena Caragiani Tecuci 

 

        Studiind de-a lungul timpului modalități de tratare a disciplinei Educație antreprenorială am 

constatat că abilităţile cultivate la elevi trebuie să se refere la posibilitatea de a gândi critic şi creativ, de a 

rezolva probleme, de a comunica eficient, de a poseda capacitatea de colaborare eficientă şi de formare 

profesională continuă pe tot parcursul vieţii. Pentru aceasta ei trebuie să realizeze conexiuni între diferite 

discipline de studii.  Pregătirea şi motivarea copiilor şi a tinerilor pentru continuarea învăţării pentru o 

lume în schimbare, formarea personalitaţii şi dezvoltarea creativităţii, sensibilităţii şi a talentului, 

selectarea informaţiei şi folosirea ei în scopuri utile, reprezintă principalele coordonate ale unei educații 

de calitate. Aportul fiecărei discipline nu trebuie să se constituie în ceea ce este specific disciplinelor, ci 

prin ceea ce au acestea în comun, elemente transferabile, elemente care asigură caracterul general. În 

acest fel, prin educaţia, în care curriculumul depăşeşte barierele unei singure discipline, se vor forma 

competenţele specifice, dar şi transferabile, necesare dezvoltării personale a elevului (competenţa de a 

învăţa să înveţe, competenţe sociale, metodologice). Pe baza unei astfel de educaţii deschise şi flexibile 

se poate realiza specializarea profundă prin formarea unor competenţe generale durabile în timp. 

      În acest scop, în cadrul orelor de Educație antreprenorială dorim să creem atitudini precum inițiativa, 

curajul asumării riscurilor, gândirea critică, creativitatea și o gândire orientată spre rezolvarea 

problemelor și nu spre găsirea unor țapi ispășitori. Acestea sunt, de asemeni, fundamentale și ar trebui să 

facă parte din oricare tip de educație, nu doar din cea antreprenorială. 

Plecând de la competențele generale ale Educației Antreprenoriale cum ar fi: 

- utilizarea conceptelor specifice educaţiei antreprenoriale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere 

şi de explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală; 

 -aplicarea cunoştinţelor specifice educaţiei antreprenoriale în situaţii caracteristice economiei de piaţă, 

precum şi în analizarea posibilităţilor de dezvoltare personală; 

 -cooperarea în cadrul diferitelor grupuri pentru rezolvarea unor probleme teoretice şi practice specifice 

mediului de afaceri am încercat să transpun opera literară Harap Alb de Ion Creangă într-un mijloc de a 

atrage elevii într-un joc în care să inserez elemente media, elemente de ordin lingvistic dar mai ales 

antreprenorial. Această lecție se desfășoară la clasa a X a la sfârșitul lecției ,, Planul de afaceri” ca 

metodă de evaluare.  

Prin această activitate am dorit ca la sfârșitul ei elevii să fie capabili să: 

-să identifice interferența elementelor media în planul de afaceri. 

-să identifice particularitățile antreprenorului de succes. 

-să realizeze profilul antreprenorului ideal.  

-să compare tipurile de antreprenor întâlnite în textul dat. 

Clasa de elevi se împarte în trei grupe care vor primi sarcini diferite de lucru: 
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Grupa 1- Va trebui să-și alcătuiască o strategie de marketing pentru a vinde sălățile ursului pe o piață 

caracterizată de o abundență de salată. Elevii vor trebui să realizeze o scurtă descriere a afacerii, a 

produsului și a piețelor de desfacere precum și modalitatea de inserare a unui element media în această 

strategie. 

Grupa 2- Va trebui să creeze un anunț de vânzare a nestematei aflată pe capul de cerb. Elevii vor avea în 

vedere tipul de consumator căruia i se adresează, calitățile produsului, elemente de identificare legate de 

protecția consumatorului și protecția mediului precum și legătura cu particularități media. 

Grupa 3- Va trebui să creeze un exemplu de CV și scrisoare de intenție  în limba română și o limbă de 

circulație internațională pentru fata de împărat care dorește să se angajeze într-o companie internațională 

care are ca obiect de activitate achiziționatea de pachete turistice pe vase de croazieră.  

       Elevii au rezolvat sarcinile de lucru îmbinând elemente din discipline diferite, au aplicat principii ale 

educației media: accesez, analizez,evaluez, reflectez, creez, acționez.Prin cerințele date elevii și-au 

reamintit pe de o parte cunoștințele literare legate de operele învățate, noțiuni de psihologie (tipuri de 

caracter ), istorie (încadrarea operei literare în curente și perioade literare), educație antreprenorială 

(etapele planului de afaceri, întocmirea unui CV) , limbi străine ( CV și scrisoare de intenție într-o limbă 

de circulație internațională) iar pe de altă parte și-au exersat abilitățile educaţiei pentru comunicare şi 

mass media prin cultivarea capacităţii de valorificare culturală a informaţiei furnizată de presă , radio, 

telelviziune dezvoltând cu acest prilej capacităţile de exprimare personală şi de transmitere a mesajelor 

constructive; 

     Elevii sunt foarte atrași de caracterul dinamic și inedit al lecției și reușesc să înțeleagă mult mai bine 

contextul în care învață despre un anumit subiect. 
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VOLUNTARIATUL, O ACȚIUNE DE DĂRUIRE 

 

Prof. înv. primar TĂNASE DANIELA-MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FILIPEȘTI 

 

Voluntariatul, ca şi definiţie adoptată de către Consiliul Naţional al Voluntariatului în iunie 2002, 

este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de către orice persoană fizică, în folosul altora, fără a 

primi o contraprestaţie materială. După Tracker, voluntariatul este orice acţiune intreprinsă de o persoană 

fără a se gândi la recompense financiare. Scheier e de părere că voluntariatul este orice muncă prestată 

relativ fără constrângere de către o persoană cu intenţia de a ajuta şi fără a urmări un câştig financiar 

imediat. 

Constatăm, din definiţie, că voluntariatul nu este o acţiune impusă sau care să prezinte 

obligativitate, drept pentru care o putem numi o activitate realizată din altruism. Oamenii fac voluntariat 

din mai multe motive, diferite de la o persoană la alta, diferite de la o acţiune la alta. Unii vor să câştige 

experienţă şi să dobândească noi cunoştinţe, iar pentru aceasta se implică în acţiuni sau joburi 

neremunerate. Prin voluntariat se exersează anumite abilităţi şi se formează noi deprinderi. Prin acţiuni de 

voluntariat se pot cunoaşte oameni care împărtăşesc aceleaşi valori şi se pot lega prietenii, astfel încât şi 

timpul poate fi petrecut în mod plăcut şi util. Acţiunea de voluntariat presupune înţelegerea şi implicarea 

activă în viaţa comunităţii. Unii pot fi mânaţi de nevoia de a câştiga respect şi prestigiu sau pentru a da 

înapoi o parte din ceea ce au primit de la alţii. 

Voluntariatul contribuie la rezolvarea anumitor probleme existente în societate, poate da 

voluntarului sentimentul de a se simţi folositor prin ceea ce face, precum şi sentimentul apartenenţei la un 

grup în care fiecare este important, util şi apreciat. 

Pentru a fi voluntar, este necesar să fie cunoscute atât drepturile, cât şi obligaţiile voluntarului. 

Drepturile voluntarilor: 

• de a fi tratat ca un coleg cu drepturi egale; 

• de a-i fi luate în calcul preferinţele personale, temperamentul, experienţa de viaţă, studiile şi experienţa 

profesională în acordarea de sarcini; 

• de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care prestează activitatea, atât la începutul activităţii, 

cât şi pe parcurs, pentru a beneficia tot timpul de cele mai noi informaţii în domeniu; 

• de a şti cât de multe depre instituţiile publice şi despre organizaţia în care este plasat; 

• la supervizare – orientare din partea unei persoane cu experienţă, bine informată, cu răbdare, atentă şi 

care dispune de suficient timp pentru a răspunde nevoilor voluntarului; 

• la un loc unde să îşi desfăşoare activitatea; 

• de a fi promovat şi de a-i fi acordate responsabilităţi, în conformitate cu rezultatele obţinute; 

• de a fi ascultat şi de a avea un rol în planificarea activităţilor, de a se simţi liber să facă sugestii şi de 

a-i fi respectate opiniile; 

•  la recunoaştere, sub forma unor promovări, premii sau prin exprimarea cotidiană a aprecierii pe care 

o merită. 

Obligaţiile voluntarilor: 

• Să-şi cerceteze sentimentele şi să se asigure că vrea să ajute alţi oameni; 

• Să nu-şi ofere serviciile până nu este convins de valoarea a ceea ce face; 

• Să-şi ofere sugestiile, dar să accepte regulile; 

• Să nu critice ceea ce nu înţelege (s-ar putea să existe un motiv ca lucrurile să fie aşa cum sunt); 

• Să întrebe ceea ce nu înţelege; 

• Să nu-şi păstreze pentru sine întrebările şi frustrările până când acestea îl îndepărtează sau creează 

probleme organizaţiei; 

• Instruirea este esenţială pentru a-şi putea desfăşura activitatea în bune condiţii; 
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• Să afle tot ceea ce poate despre organizaţie şi despre munca prestată; 

• Să vorbească despre activitatea proprie cu cineva şi să accepte îndrumare pentru a deveni mai 

util şi pentru a-şi îndeplini sarcinile mai eficient; 

• Să facă ceea ce s-a angajat să facă; 

• Să nu promită ceea ce nu este sigur că poate să facă; 

• Să-şi găsească un loc în echipă. 

Voluntariatul este un subiect sensibil de tratat pentru că înainte de toate el se naște din inimă, iar 

lucrurile care se nasc din inimă, știm cu toții, nu sunt cele mai simple. Odată ce s-a născut, el crește și 

crește atât cât noi îi dăm voie. La unii mai puțin şi înmugurește, iar la alții mai mult și astfel ajunge chiar 

să dea roade. 

Voluntarii sunt prezenți în jurul nostru răspunzând la apeluri în momente de nevoie, ajutând la 

salvarea vieților și sprijinindu-i pe cei care vor să-și trăiască viața cu demnitate. Riscându-și viața în fiecare 

zi pentru a se îngriji de persoanele afectate de conflicte, violență și crize umanitare, voluntarii dau dovadă 

de umanitate și determinare. 

Voluntariatul este o formă de donaţie, dar nu de bani sau obiecte, ci de timp şi de muncă, înseamnă 

o reţea de prieteni împlicaţi într-un proiect – de asistenţă socială, ecologie, educaţie sau de comunicare - 

în care prietenia dă rezultate în beneficiul asociaţiei şi al comunităţii sau al societăţii. 

În plan personal, voluntariatul este o experienţă unică, înseamnă bucuria de a ajuta şi de a fi alături 

de cei care au nevoie, este o oportunitate de a face o schimbare şi de a contribui la îmbunătăţirea relaţiilor 

dintre oameni şi la creşterea respectului de sine. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt legate de dezvoltarea și educația copiilor, cei care, la un 

moment dat vor fi nevoiți să poarte pe umeri această uriașă responsabilitate. Plecând de la această premisă, 

voluntariatul pentru copii este un mod eficient și altruist de a-ți aduce contribuția la viitorul societății din 

care faci parte. 

În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activități care să 

le facă bine din punct de vedere sufletește și de pe urma cărora să beneficieze și alții. Vizitele la centre de 

copii sau de bătrâni, serbări, concursuri, baluri mascate și evenimente organizate la care se pot face donații 

pot fi ocaziile potrivite pentru rolul de voluntari. 

Să nu uităm! Copilul, cu cât începe mai repede să facă astfel de activități de voluntariat, cu atât își 

va creiona un traseu mai clar în viață. Astfel de lucruri îl formează ca om și îl pregătesc pentru viața de 

adult. 

Sfintele Paşti şi Săptămâna Luminată se deosebesc mult de celelalte zile şi săptămâni ale anului, 

pentru că sunt numai revărsări de bucurie dinspre Dumnezeu spre om şi dinspre om spre Dumnezeu şi 

dinspre om spre oameni. Sfintele Paşti şi Săptămâna Luminată sunt înţelese în Biserica noastră ca fiind 

Raiul anului bisericesc. De aceea zicem că această săptămână este una de lumină, care ne aduce aminte de 

Rai şi de bucuriile lui. 

Am învațat elevii în numeroasele ore de educație civică ce însemnă să faci voluntariat creștin, câte 

bucurii poți aduce copiilor care, în acestă perioadă au nevoie de iubire, afecțiune. Le-am explicat care este 

sensul voluntariatului, că voluntariatul se face pentru a-i sluji pe ceilalţi. De ce se face asta? Am abordat 

și sensul teologic al voluntariatului explicându-le că omul este făcut pentru a iubi, este zidit pentru a ieşi 

din sine spre întâlnirea cu celălalt. Acest fapt, într-un fel sau altul, se va manifesta în viaţa omului, deoarece 

are o putere foarte mare, putere ce există înăuntrul nostru, indiferent de presiunile, apăsările suferite, 

indiferent de caracterul fiecăruia sau de orice obstacole exterioare. 

Elevii trebuie să conștientizeze nevoile celorlalți, să participe în mod direct la acțiuni umanitare, 

prin mici surprize, nu neapărat de valoare materială, cât din sufletul lor, prin obiecte realizate de ei, 

personalizate, pe care să le ofere cu drag celorlalți. Elevii trebuie să fie învățați încă de la grădiniță să fie 

cinstiţi, corecţi şi miloşi, să dea dovadă de un spirit de nobleţe şi evlavie în toate intenţiile şi angajamentele 

pe care le iau faţă de ei, de ceilalți – în toate faptele şi preocupările lor. 
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Unul dintre cele mai bune lucruri pe care un elev sau o elevă le poate avea în vedere, atunci când 

încearcă să fie măreţ sau măreaţă, este acela de a-i ajuta şi pe alţii să fie măreţi, şi să nu-i deranjeze să 

petreacă puţin timp ajutându-i pe alţii să fie mai buni. Cea mai bună cale de a ne îmbunătăţi pe noi înşine 

este aceea de a lucra asiduu pentru a le face bine altora. 

Mai mult decât oricând, astăzi se simte necesitatea formării şi dezvoltării personalităţii elevilor cu 

accente deosebite pe latura altruistă, în stare să contracareze prin exemple vii de bună practică mentalitatea 

individualistă a societăţii. Iar şcoala are la îndemână un instrument auxiliar preţios - voluntariatul şi 

voluntariatul creştin, considerat de societate drept experienţă profesională, pârghie importantă pentru 

reconsiderarea priorităţilor vieţii şi dobândirea veşniciei alături de Dumnezeu. 

Despre FERICIRE am discutat și am înțeles împreună următoarele aspecte: 

Fericirea o găsim în orice lucru mărunt care ne face să zâmbim, să ne bucurăm. Fericirea este orice lucru 

de care mă bucur;  nu știu exact ce este fericirea pentru mine, dar este cu siguranță un motiv de a zâmbi, 

de a fi optimist, de a fi bucuros și vesel mereu, un motiv în plus să realizez ce frumoasă e viața. Fericirea 

poate fi o idee, un context, o noțiune, un sentiment sau un simplu cuvânt ce ne aduce zâmbetul pe buze. 
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SNAC (Strategia Naționale de Acțiune) Comunitară 

 

SAVA G. CECILIA 

Colegiul Tehnic “Gheorghe Balş”, Adjud/Vrancea  

FERARU ANCA-MAGDALENA 

Colegiul Tehnic”“Gheorghe Balş”, Adjud/Vrancea 

Moto: Implicarea este cheia implementării schimbării și a creșterii devotamentului – Stephen Covey, 

sociolog și scriitor american 

 

SNAC este un program coerent şi coordonat de activităţi desfăşurate cu regularitate şi care antrenează 

voluntari şi copii cu nevoi speciale, aflaţi în situaţii de risc, în dificultate sau în pericol. 

Acţiunea Comunitară este o activitate voluntară care se desfăşoară cu regularitate şi este certificată în 

programa şcolară a Liceelor 

 

Voinţă = Voluntar = Voluntariat 

 

Acţiunile și programele comunitare, ca activități voluntare, reprezintă o oportunitate de învăţare valoroasă, 

care nu vine prin studierea cărţilor, ci prin implicarea activă şi personală în procesul de învăţare. 

Totul porneşte de la voinţă. Voinţa aceea care e în aceeaşi familie de cuvinte cu voluntar şi voluntariat. 

În niciun caz voluntariatul nu înseamnă muncă voluntară. Nicidecum nu presupune sistemul de muncă în 

folosul comunităţii. Este în primul rând o activitate în totalitate opţională şi care se motivează probabil 

printr-un simţ civic dezvoltat şi printr-o dorinţă de implicare socială. Pe lângă posibilitatea de implicare 

directă în diverse probleme ale comunităţii, voluntariatul mai oferă şansa de perfecţionare, de educare, de 

calificare şi de descoperire a unor veleităţi ascunse. Este gratuit şi deschide perspective uriaşe de educare 

permanentă, de specializare, de întrajutorare şi de dezvoltare a unor proiecte importante pentru un număr 

mare de beneficiari. 

 

În perioada 18 noiembrie 2019 -22 noiembrie 2019, în școala 

noastră s-a desfășurat programul numit „V.I.A.T.A”- Vitalitate, 

Imunitate, Alimentaţie Sănătoasă, Tonus, Armonie, coordonat de 

prof ing. SAVA CECILIA care a avut ca obiectiv să încurajeze 

consumul de fructe în şcoli şi să promoveze formarea de obiceiuri 

alimentare sănătoase şi prevenirea diferitelor afecţiuni de sănătate 

(diabet, boli 

cardiovasculare şi 

obezitate infantilă), 

mediatizând avantajele cu  

caracter  nutriţional şi 

fiziologic privind aportul de vitamine şi minerale prin consumul de 

fructe şi legume în stare proaspătă. Programul a cuprins mai multe 

activităţi: 

▪ Campania „Un fruct pe zi” a constat în distribuirea 

gratuită a fructelor în şcoală în special mere autohtone. 
Startul acțiunii a fost dat încă din primele ore ale 

dimineții, atunci când elevii liceului au fost întâmpinați cu câte un măr gustos și au primit 

informații despre importanța fructelor în alimentația de zi cu zi. 

Campania s-a desfășurat pe durata a o săptămână, sub coordonarea cadrelor didactice cu elevii 

claselor de industrie alimentară. 
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▪ Activitatea nonformală “Consumă mereu sănătos!” 

măsură adiacentă distribuției de mere din cadrul 

Programului de Încurajare a Consumului de Fructe în 

Școală. 

În cadrul acestei activităţi nonformale, elevii clasei a IX-a profil 

industrie alimentară, îndrumaţi de d-na prof.ing. Sava Cecilia au 

împărtășit tuturor celor prezenți satisfacțiile pe care le poţi avea ca 

voluntar, printr-o metodă 

simpatică: au predat unul de 

la     altul     o     legătură   de 

pătrunjel. Activitatea nonformala s-a încheiat cu un concurs de afişe 

cu tema: „Beneficiile consumului de legume și fructe”, scopul 

concursului fiind educarea şi conștientizarea elevilor a importanței 

consumului de fructe autohtone (în special mere), promovând, 

totodată, un stil de viață sănătos. Pe termen mediu și lung se 

urmărește dezvoltarea și menținerea unui comportament de consum 

al elevilor orientat spre includerea în meniul zilnic a legumelor și 

fructelor. Concursul a constat în elaborarea unor lucrări de 

desen/afişe cu scopul de a surprinde viziunea elevilor din grupul țintă asupra importanței consumului de 

legume și fructe. Fiecare lucrare/afiş a avut un slogan ce a constituit o reclamă la un aliment sănătos sau o 

antireclamă la un produs alimentar cu efecte negative asupra sănătăţii. 

 
Sub moto-ul: Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!(Mahatma Gandhi) un grup de elevi de la 

clasa XI, profil industria alimentară, de la Colegiul Tehnic “Gheorghe Bals” au oferit o lecție de 

generozitate față de o persoană singură şi bolnavă din comuna Păuneşti, jud. Vrancea, care a rămas fără 

locuinţă, în urma unui incendiu chiar înainte de Crăciun. Tinerii au colectat cu multă bucurie și dăruire 

produse alimentare, produse de îmbrăcăminte dar şi alte produse pe care le-au considerat necesare în 

gospodărie. Gazda i-a răsplătit cu zâmbete și cu îmbrățișări calde, ceea ce demostrează că scopul acțiunii, 

de a arăta persoanei defavorizate că celor din jur le pasă de ea, a fost atins. 
 

 
La Grădinița din Lespezi s-a desfășurat vineri, 6 decembrie 2019, activitatea “Bucuria darului”, cuprinsă 

în Campania “Deschide-ţi inima!” La activitate a participat Grupa “Buburuzelor” de la Grădinița 

Lespezi/Vrancea şi elevii clasei a X-a D, profil industrie alimentară de la Colegiul Tehnic “Gheorghe 

Balş”,Adjud/Vrancea, 

Cu sufletul curat și cu inimile încărcate de emoție, copiii au socializat, au confecționat mici podoabe de 

Crăciun şi colaje pentru expoziţia din 13 decembrie 2019, FESTIVALUL”TRADITII SI OBICEIURI 

ROMANESTI - SARBATORILE DE IARNA”, proiect educational regional, ediția a IX-a, înscris în 
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CAER 2019, poziția 2142, pag. 74 ,anexa 9 la OMEN 3016/09.01.2019 domeniul cultural artistic – 

folclor, tradiții, obiceiur și au colindat împreună. 

Chiar şi în era tehnologiilor informaţionale copiii cred cu adevărat în miracole şi aşteaptă daruri. Un 

personaj adorat de copiii din toată lumea pentru cadourile aduse în fiecare an este Moş Nicolae. Luna 

decembrie este luna în care fiecare redevenim copiii de altădată. Este luna în care ne bucurăm de 

sărbători, de colinde, de daruri, oferind bucurie celor dragiLa sfârșitul activității, elevii mai mari au fost 
mesagerii Moșului Nicolae și au oferit cadouri cu dulciuri, buburuzelor de la Gradiniţa Lespezi. 

Activitatea a fost coordonată de cadrele didactice din cele două unităţi de învăţământ: educator MOROIU 

DANA NICOLETA de la Gradiniţa Lespezi, prof.ing. SAVA CECILIA – diriginte clasa a X-a D, FERARU 

ANCA- MAGDALENA şi prof. TATARASCU GABRIELA de la Colegiul Tehnic “Gheorghe Balş”, 

Adjud. 

 

Prin aceste acțiuni, copiii au 

împărtășit bucuria împreună de 

sărbătoarea Moșului Nicolae, și-

au dezvoltat abilitățile practice, 

au fost conștientizați și 

sensibilizați de faptul că fiecare 

copil merită să primească daruri 

și să fie fericit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…voluntarii își fac auzită vocea 

 

“Voluntariatul este o acvtivitate care vine din propria inițiativă, pe care o faci cu sufletul și o dăruiești 

celor din jur.”(Cosmina) 

 

“Voluntariatul poate fi considerat un mod de viaţă şi se poate chiar trăi din voluntariat însă nu este 

neapărat o sursă de venit şi nici un job regulat.”(Denis) 

“Voluntariatul este o şcoală în care voluntarul se perfecţionează mereu învăţând şi aprofundând domenii 

de interes dintre cele mai diverse şi având acces la informaţii, programe şi oameni care-i pot schimba 

viaţa.” (Luminiţa) 

 

“Este important să fi voluntar pentru că, câștigi experiență, te îmbunătățești, banii nu intră în 

discuție.”(Florin) 

 

“Voluntariatul înseamnă dăruire”(Bianca) 

 

Să facem lucruri mărunte, dar care au o valoare extraordinară pentru comunitate! Să învăţăm să dăruim 

şi să ne implicăm în mod voluntar, fără să aşteptăm vreo răsplată! Bucuria vine din lucrurile mărunte 

…” 
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Voluntarii de azi, adulţii responsabili de mâine 

Exemple de bune practici 
Prof.înv.primar, Vlăduţă Florica 

Şcoala Gimnazială “Nicolae Titulescu” Ploieşti 

 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este oportun să 

le cultivăm, pe lângă alte deprinderi şi abilităţi,  interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei 

lor, întrucât “munca în folosul altora este ceea ce plătesc ei  pentru locul lor pe pământ.” (Mohammed Ali) 

           Ideea de voluntariat este privită, pe de o parte, ca activitate extraşcolară,o activitate care contribuie la 

ocuparea timpului liber, dar şi a formării elevului/ adolescentului ca persoană, şi pe de altă parte, voluntariatul este 

privit ca acumulare de experienţă de muncă, factor de responsabilitate şi maturitate. 

Noi, educatorii, avem menirea  de a sădi în sufletul  copiilor/tinerilor iubirea, respectul, compasiunea şi grija 

faţă de semenii aflaţi în dificultate, faţă de comunitatea şi mediul  în care trăim. 

Alături de copii ne implicăm în activitati de voluntariat, reuşind astfel să comunicăm asertiv, să relaţionăm 

eficient, şi să ne cunoaştem hobby-urile, aptitudinile, dorinţele. Participarea într-un cadru formal la activităţi de 

acest fel, dă elevilor/ adolescenţilor în formare, sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt 

valorificati, îsi formează noi prieteni şi realizează rolul lor în societate.  

Pentru ca activităţile de voluntariat să se bucure de succes, trebuie să ţinem cont de cele două elemente 

definitorii: responsabilitatea şi comunicarea. 

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană eşti, care îţi 

sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti prin muncă. Respectul 

faţă de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, indiferent de natura lor. 

Prin voluntariat, cel mai rapid se dezvoltă abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de 

vorbit în public, greutăţile întâmpinate în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă, 

de asemenea, apartenenţa la un grup, un grup care devine în scurt timp o familie, iar relaţiile, deşi sunt de natură 

profesională, devin şi personale. Sub marea umbrelă a comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte 

important. Voluntariatul creează punţi între oameni şi comunităţi. Fără să vrem, suntem nevoiţi să socializăm în 

viaţa de zi cu zi pentru a putea exista. Însă, voluntariatul ne învaţă tehnici şi metode de socializare astfel încât 

timiditatea, teama şi frica să dispară, toate acestea ajutând la creşterea noastră din punct de vedere profesional. 

Pentru înscurajarea elevilor către activităţile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul conştientizării 

necesităţii efectuării acestui tip de activităţi și, desigur, și prezentarea unor modalităţi concrete de realizare a 

acestora, individual dar și în grupuri organizate. Elevii pot fi încurajați, antrenați să se implice în activităţi de 

protecție a mediului, pot efectua activităţi propriu zise în vederea menținerii unui mediu curat și, implicit, a unei 

planete sănătoase.  
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De asemenea, un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul social. 

Este necesară activarea sentimentului de empatie faţă de semenii noștri și încurajarea copiilor încă din grădiniţă să 

se implice în activităţi destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. 

Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un confort psihic 

oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului. Totodată , în urma activităților 

de voluntariat, se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar pentru asigurarea unei bune colaborări 

între indivizi pentru evoluția societății. 

           Având în vedere cele menţionate mai sus şi pornind de la ideea că voluntariatul poate începe de la vârste 

fragede, am implicat copiii într-o serie de activități.  

           Astfel că, pentru a le dezvolta competențele sociale și civice elevilor de la Școala Gimnazială “Nicolae 

Titulescu” Ploiesti, am inițiat  și desfășurat o serie de activități sociale și educative.  

    Activităţile s-au desfăşurat conform Planului de acţiune, aprobat de C.J.R.A.E. prin Nr. 1112/02.12.2013 , 

fiind implicat un număr semnificativ de voluntari (119 elevi si 7 profesori). Scopul acestor activităţi a fost să-i 

determine pe elevi să descopere frumosul, încrederea în sine şi în ceilalţi, să fie toleranţi cu persoane cu nevoi 

speciale şi să le accepte în societate şi, nu în ultimul rând, să fie generoşi.  

Copiii beneficiari au fost trataţi cu respect, iar valoarea lor a fost apreciată la cel mai înalt nivel de elevii şi 

profesorii voluntari. Între elevii instituţiilor partenere s-au consolidat relaţii de prietenie. Feed-back-ul a fost unul 

pozitiv din perspectiva copiilor beneficiari, a personalului şi coordonatorilor. 

               Dintre activităţile semnificative derulate în cadrul acestui proiect menţionez: 

Luna decembrie  

• Dăruind, vom fi mai buni- proiect caritabil realizat în beneficiul Centrului de Primire Copii în Regim de 

Urgenţă Cireşarii-colectare de hainuţe şi jucării la nivel de şcoala. La această activitate s-au implicat toţi 

elevii şi toţi învăţătorii şi diriginţii din şcoală. 

• Împodobirea bradului-expoziţie de brazi, organizată în centrul oraşului, pentru înfrumuseţarea lui în 

preajma  sărbătorilor de iarnă. 

• O mână întinsă către copiii bolnavi de autism- activitate de strângere de fonduri pentru tratamentul unui 

băieţel diagnosticat cu tulburări din spectrul autist, prin achiziţionarea unor figurine de ipsos în vederea 

confecţionării de ornamente de Crăciun. 

Luna ianuarie 

• Prietenie şi respect-activitate realizată în colaborare cu Şcoala Specială Nr.2 Ploieşti, în care elevii şcolii 

noastre au lucrat în echipă cu elevii şcolii mai sus amintită nişte brăţări pe care şi le-au dăruit reciproc. 

• Împreună în “Hora Unirii”-activitate la C.P.R.U. “Cireşarii” Ploieşti ce a presupus deplasarea la acest 

centru cu hăinuţele şi jucăriile colectate în şcoală pentru copiii de aici. Activitatea s-a desfăşurat pe 24 
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ianuarie, zi ce a coincis cu sărbatoarea “Micii Uniri”. Copiii şcolii noastre au recitat poezii dedicate acestui 

eveniment, apoi am cântat cu toţii şi am jucat “Hora Unirii”.  

Luna februarie-martie 

•  O mână întinsă către copiii bolnavi de autism-activitate de străngere de fonduri pentru tratamentul unui 

băieţel diagnosticat cu tulburări din spectrul autist, prin achiziţionarea unor figurine de ipsos în vederea 

confecţionării de mărţişoare. 

Luna aprilie 

• O mână întinsă către copiii bolnavi de autism-activitate de strângere de fonduri pentru tratamentul unui 

băieţel diagnosticat cu tulburări din spectrul autist, prin achiziţionarea unor figurine de ipsos în vederea 

confecţionării de ornamente de Paşti.  

• Natura, prietena mea-activitate de reciclare selectivă. 

Luna mai 

• Natura, prietena mea-activitate de ecologizare şi de înfrumuseţare a spaţiilor verzi din preajma şcolii, în 

colaborare cu angajaţi ai S.G.U. Ploieşti. 

Luna iunie 

• Copil ca tine sunt şi eu-activitate comună de recitare de poezii, cântece şi jocuri în aer liber cu copiii de la 

Şcoala Specială Nr. 2 Ploieşti. 

Voluntariatul este, aşadar, o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată 

cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de 

voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 

Voluntariatul  este mai mult decât un gest altruist. Este o activitate de pe urma căreia tinerii au multe lucruri 

de învăţat: noi abilităţi, noi contacte, experienţă în anumite domenii etc.  

         Voluntariatul în şcoli este soluţia pentru o dezvoltare complexă a  tinerilor, care trebuie să ştie că “o 

civilizaţie înfloreşte atunci când oamenii plantează copaci în umbra cărora nu vor sta niciodată” (proverb grec). 
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Rolul voluntariatului în dezvoltarea personală și profesională a tinerilor 

Nicolescu Mihaela  

Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Alexandria, jud. Teleorman 

 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, care 

îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o contraprestaţie 

materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată. 

        Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație nonformală, cât și 

informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că voluntariatul este un factor 

important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării 

profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale. Conform Asocieției VOLUM se pot identifica mai 

multe tipuri de voluntariat din perspectiva modului în care este realizat: 

 (a)voluntariat direct/ spontan – activități realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor persoane, (b) 

voluntariatul organizațional– activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană în cadrul unei organizații. 

Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizații cu scop lucrativ sau în cadrul unei 

organizații fară scop lucrativ sau în cadrul unei organizații de drept public (instituție) sau de drept privat (ONG, 

sindicat) și 

 (c) formal- pe baza unui contract de voluntariat sau informal/ fără o relație contractuală explictă între voluntar și 

organizația gazdă. 

Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida misiunea și 

viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, în acord cu cele 

menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

• Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care 

vizează să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de 

voluntariat. Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în 

deceniile următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență 

profesională cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

• Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților de 

voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc la 

o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă de a 

explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane 

care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

• Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, 

abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

• Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, 

orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități 
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diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a 

învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

• Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de 

conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor 

obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 

voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe 

ceilalți, gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale 

prin intermediul voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea 

comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

     Ținând cont de cele menționate supra, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de dezvoltare 

personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și diversificarea 

relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean activ. 

Bibliografie: 
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gazdă; 
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Voluntariatul, o poartă spre inimi 

                                                                                    Stoica Greta 

                                                                                            Școala Gimnazială Nr. 1 Negoiești 

 

         Maica Tereza, fondatoarea ordinului ”Misionarele Caritatii”, unul din oamenii providențiali ai secolului XX, 

afirma că ”nu contează cât de mult dăruim, ci câtă iubire punem în daruire”. 

        În această perioadă a globarizării și schimbării continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai 

interdependentă și mai egoistă. Voluntariatul reprezinta o modalitate prin care pot fi întărite și susținute valorile 

legate de comunitate, de binele făcut aproapelui.  

        În 2006 a fost inițiată o Lege a Voluntariatului care este definită  astfel: ”activitate de interes public 

desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; 

activitatea  desfășurată  în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale , protecția drepturilor omului, medico-

sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectia 

mediului, social si comunitar si altele asemenea”. 

        Voluntariatul este esențial în viața oricui, deoarece putem trai într-o lume mai bună, dacă contribuim la 

crearea ei.  

        Educatoarele au rolul de a forma copiilor gustul pentru activități care să le facă bine din punct de vedere 

sufletesc și de pe urma cărora să benificieze și alții. Puțini oameni mai știu să ofere bunătate celor din jur. Pentru a 

avea o viață frumoasă trebuie să porți în suflet câteva valori: iubirea, respectul, credința, bunătatea. Dacă fiecare 

dintre noi am face cât de puțin pentru schimbare, într-adevar lumea ar fimai bună. Există persoane în situații 

dificile, să nu le respingem, ci din potrivă să încercăm să le înțelegem și să învățăm ceva de la ele.  

        În drumul nostru prin viață descoperim foarte multe lucruri legate de copii și de famiile acestora, care traiesc 

în sărăcie, dar se bucură pentru orice lucru pe care-l primesc. Fiecare copil e prețios, special, chiar dacă diferă ca 

aspect sau comportament. Acești copii, ne fac pe noi mai sensibili, mai buni, mai toleranți, ne ofera modele de 

viață și merită tratați cu respect. În acest sens, acțiunile voluntare pot ajuta foarte mult. Voluntariatul îi ajută să 

simtă că fac o diferență, că au puterea să schimbe lucrurile în mai bine, dă posibilitatea să schimbe viețile 

oamenilor.  

        Dacă vrei să susții ocauză și nu ai bani să donezi, poți dona puțin din timpul tău. Persoanele  care se implică 

în voluntariat trebuie să fie înainte de toate răbdătoare. Această calitate ar trebui să stea lângă altruism, empatie și 

implicare în viața comunității.  

        Chiar dacă sunt foarte mici, copii de grădiniță învață să accepte și să respecte regulile de conviețuire în grup, 

să trăiască în relațiile cu cei din jur, stări afective pozitive, să manifeste prietenie și toleranță, să înțeleagă binele, 

adevărul și frumosul din faptele proprii și ale celor din jur.  

        Se spune că ceea ce facem pentru alții, va rămâne în sufletul lor, de aceea ar trebui să ne unim și să nu 

rămânem nepasători la nevoile semenilor noștri. 
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      Educația pentru voluntariat începe chiar din grădiniță, unde copii sunt implicați în diferie activități pentru 

construirea spiritului civic și de solidaritate. Implicare lor în activități de voluntariat este extrem de valoroasă 

pentru dezvoltarea lor ca oameni responsabili.  

BIBLIOGRAFIE: 

1.  Legea Voluntariatului versiunea 2006 (Legea 339/2006 - versiunea actualizata a Legii 195/2001) ; 
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ROLUL VOLUNTARIATULUI ÎN DEZVOLTAREA ELEVILOR 

Prof. Simona Gavrilă 

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Bacău 

 

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. 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. 

Voluntariatul sau altfel spus munca neplatită, înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un 

anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Practic, a voluntaria înseamnă 

a ajuta necondiționat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul lor. 

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană ești, care îți sunt 

convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândești prin muncă. Respectul față de 

tine și față de ceilalți îl câștigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, indiferent de natura lor. 

Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se dezvoltă 

abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutățile întâmpinate în crearea 

unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă de asemenea apartenența la un grup, un grup care 

devine în scurt timp o familie, iar relațiile deși sunt de natură profesională, devin și personale. Sub marea umbrelă a 

comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte important. Voluntariatul creează punți între oameni și 

comunități.  

Voluntariatul reprezintă activitatea care dezvoltă armonios personalitatea unui elev care învaţă să fie bun fără a 

aştepta vreo recompensă materială. Implicat în activităţi de voluntariat, elevului i se oferă de fapt şansa descoperirii 

propriilor abilităţi şi dobândirea altora, beneficiile calităţii de a fi voluntar fiind numeroase.  

Voluntariatul înseamnă, în primul rând, interacţiune cu oameni care au aceleaşi aşteptări şi care se raportează la 

aceeaşi grilă de apreciere, fapt care ajută copilul să se descopere, să se regăsească şi, astfel, să construiască 

împreună un sistem de valori cu ajutorul căruia să intervină pentru a schimba radical o situaţie. Prin această 

activitate copilului i se oferă şansa să-şi descopere propriile abilităţi, dar şi să dobândească altele. 

Este cunoscut faptul că unii copii sunt în mod natural sociabili, în timp ce alţii sunt caracterizaţi de timiditate şi 

le este greu să se integreze. Voluntariatul are un rol hotărâtor în dezvoltarea personalităţii copilului, întrucât 

contribuie la dobândirea abilităţilor de comunicare şi relaţionare socială. Obţinând aceste abilităţi, încrederea în sine 

creşte, imaginea de sine se conturează, iar respectul pentru ceea ce îl înconjoară se creionează. În acest sens, a 

voluntaria înseamnă a crea legături constructive şi durabile între oameni şi comunităţi, în aşa fel încât oferă copilului 

posibilitatea de a exersa şi de a dezvolta abilităţile sociale. 
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Chiar daca este sau nu o modă să faci voluntariat, societatea și generațiile se schimbă și din ce în ce mai mulți 

tineri încep să adopte comportamente de voluntariat.  

Responsabilitatea este o calitate pe care o dobândeşte prin felul în care decide să acţioneze şi să reacţioneze, 

indiferent de circumstanţele în care se găseşte. 

Copilul deprinde abilitatea de a lucra în echipă, implicându-se activ şi căutând soluţii. Devine înţelegător faţă 

de problemele celorlalţi şi încercă să le rezolve. De altfel, în acest mod, dezvoltă şi calitatea de a fi empatic, pentru 

că va încerca să ia locul celui aflat în dificultate şi să găsească cea mai bună cale de a-l determina să depăşească 

momentul. 

Voluntarul învaţă să adopte o atitudine tolerantă faţă de cei din jurul său, învaţă că acceptarea şi aprecierea 

diversităţii este soluţia pentru a comunica în mod constructiv în situaţii sociale diverse. 

Prin voluntariatul de promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, copilul va înţelege care-i sunt 

rădăcinile şi devine conştient şi mândru de identitatea sa culturală. Astfel, încrederea în forţele proprii creşte, iar 

societatea va câştiga un individ ce se va raporta la adevăratele valori care ne definesc. 

Solidaritatea ar trebui să fie o constantă a vieţii omului. Astfel, iniţiativele voluntare de sprijinire a persoanelor 

a căror condiţie socială este defavorabilă, trezesc în copil dorinţa de a fi solidar, de a face bine şi de a-şi oferi 

ajutorul, manifestând înţelegere faţă de cei aflaţi în neputinţă. 

Elevul se va simţi împlinit dacă activităţile la care participă din proprie iniţiativă răspund nevoilor individuale 

sau ale comunităţii din care face parte. Răbdarea, îngăduinţa, cordialitatea sunt calităţi pe care le câştigă dacă este 

încurajat să-şi folosească inteligenţa şi ingeniozitatea. De asemenea, creativitatea şi originalitatea pot fi stimulate 

atunci când copilul este antrenat în acţiunile voluntare, abilităţi ce vor contribui la formarea sa. Acestea corespund 

profilului unui voluntar care promovează un stil de viaţă bazat pe inovaţie în spiritul evoluţiei societăţii căreia îi 

aparţine. 

Voluntariatul este, în esenţă, un mod plăcut, constructiv şi incitant de a petrce timpul liber. Copilul va fi ferit de 

anturajul nepotrivit, de eventuala idee a inutilităţii lui sau de anxietate, pentru că va avea întotdeauna această 

alternativă de a fi altfel decât ceilalţi care nu împărtăşesc această idee. 

Neţinând seama de tipul de voluntariat pentru care se optează, acesta rămâne o acţiune complexă ce reprezintă 

investiţie în propria persoană. Copilul, indiferent de vârstă, reuşind să ajute pe alţii, protejând mediul în care trăieşte, 

promovând valorile, în acelaşi timp se ajută şi pe sine, dezvoltându-se frumos. Dacă tinerii au experienţe pozitive în 

calitate de voluntari, şansele ca ei să desfăşoare acest tip de activităţi în întreaga lor existenţă sunt mari. În acest 

mod, ei vor încuraja alţi tineri să devină voluntari la rândul lor, deci să acţioneze întru realizarea şi desăvârşirea 

binelui comun. 

In calitate de cadre didactice, este recomandabil sa formăm elevilor gustul pentru activitati care sa le faca bine 

din punct de vedere sufleteste si de pe urma carora sa beneficieze si altii. Vizitele la centre de copii sau de batrani, 
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concursuri, baluri mascate si evenimente organizate la care se pot face donatii pot fi ocaziile potrivite pentru a-i 

implica pe adolescenti si a-i obisnui sa se acomodeze in rolul de voluntari. 
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ȘCOALA SI VOLUNTARIATUL 

 

PROF. DUMITRESCU STELIANA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MÎRZĂNEȘTI 

 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă să 

socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile 

de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate 

demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din ce în 

ce mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din școala noastră, urmărindu-le evoluția și celor 

care și-au luat deja „zborulˮ. Activitățile realizate de noi la nivelul școlii i-a ajutat să vadă viața dintr-o altă 

perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare poate începe cu ei. 

 Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea 

elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Prin 

intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor copii 

care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei 

învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în comunitatea. 

 Diferite iniţiative europene sau ale ONU  propun şcolilor participarea în proiecte, dincolo de curriculumul 

formal şi, mai ales, dincolo de spaţiul tradiţional al clasei. Astfel, sunt iniţiate transferuri multiple între achiziţiile 

provenite din educaţia formală şi acelea din educaţia nonformală / informală: 

- Rolurile clasice ale profesorilor şi elevilor tind să se modifice prin participarea la aceste proiecte; 

- Cultura spaţiului educaţiei formale se schimbă: implicaţi în activităţi semnificative în afara clasei, profesorii şi 

elevii învaţă/ potenţează învăţarea din lumea reală în care pot face diferenţele. În acest sens, obiectul învăţării se 

modifică şi conferă dinamism achiziţiilor cognitive, comportamentiste şi atitudinale; 

- Voluntariatul este în mare măsură o achiziţie din sfera valorilor şi a atitudinilor; 

- Se modifică statutul profesorului care evoluează spre roluri de facilitator, de mediator al învăţării nonformale/ 

informale. Profesorul însuşi îşi adânceşte înţelegerea asupra propriei sale învăţări şi deveniri prin intermediul 

activităţilor de educaţie nonformală / informală; 

- Elevii sunt stimulaţi să fie implicaţi în activitatea comunităţii locale, învăţând roluri sociale în mod direct; 

- Se dezvoltă un comportament acţional: înţelegere profundă (care permite luarea de poziţie şi acţiunea), 

implicare (motivaţia de a participa în viaţa comunităţii), viziunea (abilitatea de a merge dincolo de graniţele deja 

explorate şi de a gândi creativ), experienţa (elevii îşi construiesc un know-how despre managementul 

schimbării); 

- Învăţarea capătă context şi substanţă, devine atractivă, agreabilă, pe alocuri, chiar amuzantă. Este stimulată 

astfel motivaţia elevilor. Se dezvoltă o spirală motivaţională care construieşte cogniţia (observare, explorare, 

investigaţie), reflexivitatea (autoevaluare, deschidere, schimbul de roluri) şi sensibilitatea (stima de sine, 

expresivitatea). 

Voluntariatul în şcoli este, pe lângă faptul altruist în sine, o activitate de pe urma căreia adolescenţii au 

multe lucruri de învăţat: noi abilităţi, noi contacte, experienţă într-un anumit domeniu etc. Voluntariatul în şcoli este 

soluţia pentru o dezvoltare complexă a adolescentului. 
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Voluntariatul în şcoli este un prim pas în conştientizarea tinerilor de rolul lor în societate, de importanţa lor 

ca individ, de nevoia societăţii de oameni ca el. 

Voluntariatul reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de 

serviciul 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. 

Activitățile de voluntariat sunt extrem de interesante la nivelul dezvoltării psihice a elevului, întrucât, din 

neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru comunitatea sa, fapt pe care îl vede prin realizările 

sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum simpozioane, serbări, concursuri de creaţie literară, importanţa 

existenţei unei mentalităţi pozitive legate de interculturalitate, toleranţă, respect reciproc şi respect faţă de cei 

defavorizaţi. Activităţile literare au şi rolul de coeziune a grupului, de a îmbunătăţi relaţiile de comunicare şi 

interrelaţionare între elevi, respectiv, elevi şi adulţi. Acestea se realizează şi în vederea apropierii procesului 

instructiv-educativ de ,,școala de după școalăˮ, înzestrării elevilor cu acele capacități și atitudini care să mărească 

raportarea creativă la mediul școlar și la cerințele sociale. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, elevii 

învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care trăiesc. 

Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin memorarea 

unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din ceea ce au sau 

din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În calitate de profesor, am 

observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei din jurul lor, dar și pe cel al 

elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare mulțumire schimbarea radicală care s-a 

produs când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al propriei vieți; cei din jurul său l-au privit 

altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă rezultate mult mai 

bune la învățătură. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să ne 

învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă vrem să 

trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim din interiorul 

nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii învață să trăiască în relaţie de 

ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor 

persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel conferă elevilor 

în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și 

realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie 

sufletească prin sensibilitatea exprimării. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel 

local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, 

medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută de 

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea 

I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

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. 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 
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noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se 

întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la 

un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare 

și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. A fi voluntar înseamnă să fii uman și 

să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

Lumea contemporană evoluează spre formule de democraţie participativă şi se dezvoltă socio-economic într-un ritm 

alert. Acest context este provocator şi generator de probleme complexe. Ca atare, şcoala se află sub asaltul 

multiplelor iniţiative de tip educaţii noi care încearcă să pătrundă din zona nonformală/ informală, prin cooptarea 

principalilor actori ai procesului de educaţie, în activităţi comunitare. 
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Voluntariatul - o șansă pentru o lume mai bună 

Prof.înv.primar: Ionescu Rodica 

Școala Gimnazială Greci, jud. Tulcea 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă să 

socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile 

de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate 

demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, 

până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, medico-

sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută de Legea nr. 

78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 

din 26 iunie 2014. 

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. 

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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în 

jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la 

colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe 

care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 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”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și 

înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul de a mă repeta, a fi voluntar 

înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să închei relații 

de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve.  

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, 

deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

De-a lungul activității didactice mi-am implicat colectivele pecare le-am condus în activități cât mai diverse de 

voluntariat, de la a-i ajuta  pe cei de lângă noi, colegi mai puțin fericiți, bătrâni din colectivitatea noastră, cât și în 

proiecte naționale ” Izolați în România” sau în cadrul unor ONG-uri , în diverse cauze umanitare. 
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În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea românească de 

astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

Ținând cont de cele menționate, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de dezvoltare personală 

și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și diversificarea relațiilor 

sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean activ. 

Bibliografie: 

1. Asociația VOLUM,2016, Ghid pentru măsurarea efectelor și impactului voluntariatului asupra organizației gazdă; 

2. Legea voluntariatului 195/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 25 aprilie 2007. 

  

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

887 
 

Voluntariatul - o poartă către inimă 

                   COSTEA LILIANA                                                                

Grădinița cu P.P. din cadrul Școlii Gimnaziale Greci, jud. Tulcea 

 

    A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului în preșcolaritate, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile 

de seamă ale educatorilor, pe care le vom forma participând direct la activităţile de voluntariat. ,,Nu numai în prag 

de sărbătoare, lumina şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele celor de lângă noi”. Ar trebui să desfăşurăm mai des 

activităţi de voluntariat pentru că ele constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de capacităţi 

şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea preșcolarilor  a sentimentului de solidaritate. Acestea sunt benefice 

pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a aborda nevoile şi 

provocările umane. 

 În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le facă 

bine din punct de vedere sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii.  

 Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora, 

fără a primi o contraprestaţie materială.(Definitie adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului, iunie 2002). 

Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile.  El însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii ale 

omenirii -pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele. 

 În această epocă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai 

interdependentă, mai complexă. 

            Voluntariatul - la nivel individual sau de grup - reprezintă o modalitate prin care:                                                                                                              

  

         - pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de ataşamentul faţă de 

aproapele;                                                                                                            

          -persoanele pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor, în timp ce învaţă şi 

se dezvoltă pe percursul întregii vieţi,realizându-şi astfel întregul potenţial uman;     

          -se pot stabili puncte de legătură între diferenţele care ne despart, astfel încât să putem trăi împreună în 

comunităţi sănătoase, puternice, şi să lucrăm împreună la identificarea de soluţii la provocările pe care le întâlnim şi 

să conturăm destinul nostru comun.                                                                      Voluntariatul sau altfel spus 

munca neplătită, înseamnă, de fapt acumularea unei experienţe profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute 

să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. Practic, a voluntaria înseamnă a ajuta necondiţionat, astfel 

încât beneficiarii să ajute la rândul lor, pe principiul dă mai departe.                                                                                     

  

             Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană eşti, care îţi 

sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti prin muncă. Respectul 

faţă de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, indiferent de natura lor.                                                                                                  

  

           Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se dezvoltă 

abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile întâmpinate în crearea 

unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă, de asemenea apartenenţa la un grup, un grup care 

devine în scurt timp o familie, iar relaţiile deşi sunt de natură profesională,devin şi personale. Sub marea umbrela a 

comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte important. Voluntariatul creeaza punţi între oameni şi 

comunităţi. Fără să vrem,suntem nevoiţi să socializăm în viaţa de zi cu zi pentru a putea exista. Însă, voluntariatul te 

învaţă tehnici şi metode de socializare, astfel încât timiditatea, teama şi frica să dispară, toate acestea ajutând la 

crearea ta din punct de vedere profesional. 
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 În Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă sunt prevăzute o serie de obiective a căror 

transpunere în activităţi specifice conduc copiii spre descoperirea şi înţelegerea tainelor naturii. Activităţile pe 

domenii experenţiale (cunoaşterea mediului, educarea limbajului, activităţi artistico-plastice şi practice, activităţi 

muzicale), dar şi activităţile extracurriculare (excursii, drumeţii, activităţi practic-gospodăreşti-plantări, acţiuni de 

ecologizare) contribuie la atingerea obiectivelor educaţiei ecologice. Acestea vizează aspecte de natură cognitivă, 

intelectuală, moral-civică, estetică, afectivă, practică:                                                                                                 - 

să cunoască fiinţe şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;                            - să-şi 

însuşească cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ şi antrenarea 

copiilor în îndeplinirea acestora;                                                                       

             - educaţia capacităţii de a ocroti, de a proteja şi respecta natura;                                                      - 

cultivarea dragostei pentru Terra cu tot ce intră în componenţa acestuia: apă, aer, plante, animale;                                                                                                                                                          

 - conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică şi toate resursele naturale;        - educarea 

copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăieşte;                             

 - formarea unui comportament civic, a dorinţei de a contribui la păstrarea frumosului prin antrenarea în 

activităţi de îngrijire a unor arbori, a spaţiilor verzi;                                                                

 La nivelul educaţiei preşcolare putem desfăşura activităţi de educaţie ecologică care, pe de o parte formează 

deprinderi, dezvoltă capacităţi şi cultivă interesul copiilor pentru conduite ecologice, iar pe de altă parte contribuie 

direct la menţinerea unui mediu echilibrat, curat, benefic unei dezvoltări fizice şi mentale sănătoase a copiilor. 

Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a participa la acţiuni de protecţie a mediului în interesul sănătăţii 

noastre. Educaţia ecologică presupune dezvoltarea abilităţilor de a acţiona concret, de a ne implica activ în 

identificarea problemelor de mediu, capacitatea de a găsi soluţii pentru remedierea problemelor de mediu. 

 Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să implice 

copiii chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Formarea voluntarilor pe probleme de 

mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia mediului, în funcţie de diversitatea situaţiilor, 

impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o gândire constructivă, integrată care să faciliteze educarea 

populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de problemele mediului. 

 Iniţierea copiilor mici în ABC-ul voluntariatului de mediu începe cu: 

 - identificarea problemelor de mediu în grădiniţă, în familie, în comunitatea locală şi intervenţia în 

schimbarea comportamentului şi atitudinii faţă de mediu; 

 - furnizarea de informaţii şi instrucţiuni pe înţelesul tuturor;                                                                       - 

identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediu şi anihilarea lor prin asumarea de responsabilităţi de 

ecologizare, de plantare, de informare cu obţinerea de performanţe pentru sănătatea mediului;                                                                                                                             

 - găsirea soluţiilor de rezolvare a problememlor de mediu şi conştientizarea rolului pe care îl au voluntarii în 

transmiterea valorilor: respectul faţă de mediu, iubire faţă de natură, cooperare pentru rezolvarea problemelor.                                                                                                                  

 În scopul formării conduitei ecologice am implicat preşcolarii în desfăşurarea unor activităţi de ecologizare 

a mediului din curtea grădiniţei sub îndemnul ,,Pentru o grădiniță curată”. În famile, părinţii transmit copiilor cele 

mai elementare norme de comportament ecologic, care să constituie fundamentul acţiunilor unui cetăţean preocupat 

de mediul în care trăieşte. De aceea, preşcolarii, alături de părinţi au participat la acţiuni de îngrijire a pomilor, dar şi 

de plantare de flori în curtea grădiniţei. 

 Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste acţiuni, 

voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi alături de comunitate 

şi problemele ei. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii copiilor, a unor valori şi atitudini 

morale, a unor modele de implicare socială exprimate prin: 

 - cunoaşterea şi utilizarea conceptelor cu privire la voluntariat; 

 - exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru; 
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 - conştientizarea impactului social şi moral al acţiunilor de voluntariat; 

 - dobîndirea unor comportamente responsabile faţă de mediu şi implicit faţă de viaţa omului; 

 - manifestarea spiritului de iniţiativă în acţiunile de voluntariat; 

 Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat necesităţii de a 

acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea voluntariatului în unităţile de 

învăţămât, în familiile copiilor, în comunitate solicită calităţi legate de comunicare, spiritul de echipă, curajul ieşirii 

din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie iniţiativă în scopul cultivării normalităţii în 

comunitate şi contribuie la creşterea gradului de sensibilizare a populaţiei cu privire la valorile şi importanţa 

voluntariatului. 

           A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, a cultiva valorile lui înseamnă a te ridica la cerinţele unei şcoli 

europene, în care se respectă normele europene, în care se realizează un învăţământ de calitate. Voluntariatul 

reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin faptele lor voluntarii 

dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi pentru semeni, grijă şi 

sensibilitate. De aceea, Victor Hugo afirma: ,,Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm”.                             

  

        Referindu-se la valorile educative ale voluntariatului, Nicolae Iorga afirma:„ ... Oamenii sunt ceea ce au 

învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să gândească, să simtă, să voiască, să efectueze anumite munci şi să intre 

în relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au învăţat, ci după faptele lor”.                                                                                                     

Bibliografie :                                                                                                                                  

 Fiţiu, A. (2004). Ecologie şi protecţia mediului. Bucureşti: Editura Academic Pres. 

Curriculum pentru educație timpurie, 2019 
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LE VOLONTARIAT 

Prof.Dăncău Monica -Adriana 

Șc.Gim.,,Anton Pann,,Rm.Vâlcea, Jud.Vâlcea 

      Le volontariat est un acte d’échange, un engagement entre une structure d’accueil et un volontaire. Le statut 

de volontaire se distingue à la fois du bénévole et du salarié. Ses caractéristiques sont les suivantes: 

✓ Le volontaire s’engage d’une manière formelle, par contrat, pour une durée limitée, pour une mission 

d’intérêt général ; 

✓ Le volontaire, en contrepartie de cet engagement, perçoit une indemnité de subsistance qui n’est pas 

assimilable à un salaire ;Le volontariat ne relève pas du code du travail, excepté le congé de solidarité 

internationale 

✓ Le statut de volontaire a connu une forte progression ces dernières années, qu'il s'effectue en France ou à 

l'international. La diversité des formes de volontariat reste cependant complexe et parfois méconnue du 

public, malgré son intérêt, tant professionnel que personnel.  

Afin de promouvoir le volontariat et d’en expliquer les spécificités, la plateforme  France Volontaires  informe et 

oriente les personnes qui souhaitent s'engager vers des structures d'envoi de volontaires et des associations d'accueil. 

Le réseau de France Volontaires est composé de 24 Espaces Volontariats à travers le monde : ce sont des lieux 

d'information, de promotion et d'accompagnement du volontariat français. La plateforme France Volontaires 

promeut les différents Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES). Les organismes membres de 

la plateforme et les volontaires eux-mêmes adhèrent aux valeurs énoncées dans la charte des VIES. Elle informe, 

oriente, accompagne et soutien les volontaires, avant, pendant et après leur engagement, les structures d’accueil et 

d’envoi et contribue à la mobilisation des pouvoirs publics, collectivités territoriales et associations. France 

Volontaires assure une présence dans 24 pays à travers ses Espaces Volontariats. Elle est par ailleurs membre du 

Groupement d’Intérêt Public Agence du Service Civique et développe le Service Civique, dans le cadre de son volet 

international. Lycéens, étudiants, jeunes diplômés, professionnels en activité, retraités, les volontaires partagent la 

même envie d’engagement désintéressé dans une action de développement et de solidarité internationale . Chaque 

année plus nombreux, les candidats au départ souhaitent s’engager utilement, répondre à de vrais besoins tout en 

partageant une expérience de vie avec celles et ceux qui les accueillent. Les structures qui accueillent des 

volontaires, notamment dans les pays en développement, sont en demande d’échanges, d’ouverture sur le monde, de 

partage et de transfert de compétences. Elles en attendent une opportunité de rencontre pour une plus grande 

solidarité. Qu’il s’agisse de donner de son temps, d’échanger et de découvrir, d’apporter ou de partager ses 

compétences professionnelles, tous les volontaires partagent des  valeurs communes. Selon sa disponibilité, son 

niveau de formation, sa situation professionnelle et ses centres d’intérêt, le candidat au départ va s’orienter vers le 

dispositif ou la structure qui lui correspond. Information et orientation, formation et préparation au départ puis 

https://www.france-volontaires.org/-La-charte-des-volontariats-
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accompagnement sur le terrain, constituent autant d’étapes clés d’un séjour réussi. Bon à savoir : Une mission de 

volontariat peut être valorisée dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour obtenir un 

diplôme en lien avec les compétences développées. Pré-requis, durée, prise en charge : découvrez toutes les 

possibilités pour partir en tant que volontaire. 

 

 

Bibliographie: 

http://www.cotravaux.org/ 

http://www.france-volontaires.org/ 

 www.france-volontaires.org  

Planète Urgence : www.planete-urgence.org (Congé solidaire) 

http://www.cotravaux.org/
http://www.france-volontaires.org/
http://www.france-volontaires.org/
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VOLUNTARIATUL 

Sandu Ana-Maria 

 Șc.Gim.,,Anton Pann,, Rm.Vâlcea, Jud.Vâlcea  

Interacțiunea individ- mediu școlar are o mare importanță în demersul educativ, iar mediul școlar trebuie să 

ofere toate condițiile necesare bunei desfășurări a activității didactice, astfel încât ambianța educațională din cadrul 

școlii să fie una propice dezvoltării elevilor. Relația dintre voluntariat și modalitățile de prevenire / atenuare a 

comportamentului violent se bazează pe un raport de cauzalitate pozitivă, în sensul în care implicarea proactivă în 

viața comunității are rolul de a determina ponderea atitudinilor agresive și canalizarea energiei tânărului spre acte 

sociale constructive, dezvoltând abilitatea acestuia de a-și clarifica și valorifica interesele. Proiectul- impact 

desfășurat în ultimii 3 ani la școala noastră, ,,Să fim mai buni, mai iubitori”, a oferit șansa unui număr mare de 

elevi de a se implica în activitățile de voluntariat. Obiectivele urmărite au fost: promovarea incluziunii persoanelor 

aflate în dificultate, prin antrenarea voluntarilor într-un program de suport educational și încurajarea inițiativelor 

umanitare față de categoriile sociale care prezintă un anumit grad de vulnerabilitate socio- economică. Latura 

formativ- incluzivă a proiectului vizează, de asemenea, parteneriate interinstituționale cu Fundația Humanitas Pro 

Deo și cu Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei. Ideea acestei colaborări s-a născut din necesitatea de a 

răspunde nevoilor ridicate de cazuri sociale greu de identificat fără suportul Serviciului de Asistență Socială, 

asumării responsabilității de a diminua ponderea elevilor cu riscul de abandon școlar și asimilării experienței 

extracurriculare ca formă reală de exersare a simțului civic și a spiritului de toleranță. Activitățile de voluntariat i-au 

încurajat pe elevi să organizeze activități dinamice și interesante pentru cei aflați în dificultate, le-au stimulat 

inițiativa. Cu ocazia unor evenimente cheie ale anului- Paște, Crăciun, mai multe familii nevoiașe au beneficiat de 

suport material. S-au organizat evenimente comune: expoziții, spectacole, campanii de sensibilizare față de 

persoanele cu nevoi speciale. Rezultatele așteptate, ca urmare a implementării proiectului, nu au întârziat să apară. 

Derularea programului a atras după sine o reacție suportivă a cadrelor didactice interesate să se alăture inițiativei; 

creșterea atractivității și interesului elevilor pentru acțiuni de voluntariat, ca modalități de exploatare a timpului 

liber; un feed-back pozitiv din partea grupurilor- țintă, sensibilizarea membrilor comunității locale pentru acțiuni 

umanitare. Practica voluntariatului reprezintă un exercițiu de voință și motivație intrinsecă, înseamnă apartenența la 

un grup, care devine în scurt timp o familie, iar relațiile, deși sunt de natură formală, devin, implicit, personale. 

Școala trebuie să se afle în dialog permanent cu societatea, iar activitățile de voluntariat joacă un rol important în 

identificarea de soluții pentru problemele societății. Elevii au șansa de a deveni adulți responsabili. Prin puterea 

exemplului, copiii pot învăța să se implice în viața comunității. Înainte de a transmite elevilor săi  informații, școala 

trebuie să transmită adevăratele valori, să formeze oameni sensibili la nevoile societății. Învățăm astfel, că 

voluntariatul poate trezi în oameni cele mai frumoase sentimente, că putem lupta pentru o cauză umanitară, că avem 

puterea de a schimba lumea. 
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În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității elevilor. 

Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din ce în ce mai 

atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din școala noastră, urmărindu-le evoluția și celor care și-

au luat deja „zborulˮ. Activitățile realizate de noi la nivelul școlii i-a ajutat să vadă viața dintr-o altă perspectivă, 

având sentimentul și conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare poate începe cu ei. Un aspect 

important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea elevilor cu privire la 

nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Prin intermediul unor 

dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor copii care nu au 

posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, 

implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în comunitatea din care provine elevul, 

descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. Activitățile de voluntariat pe care le-am realizat în cadrul școlii 

noastre i-au vizat pe elevii cu cerințe educative speciale, pe cei aflați în pragul abandonului școlar și pe copiii 

proveniți din familii defavorizate, în scopul ameliorării diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni 

sau foarte buni la învățătură. Cu sprijinul unor edituri, cercurile de lectură i-au avut ca protagoniști pe acești copii. 

Concret, m-am gândit că nu numai copilul cu cerințe educative speciale are nevoie de ajutor, mai mult de atât, chiar 

el poate fi de ajutor la rândul său. Activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt extrem de interesante la nivelul 

dezvoltării psihice a elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru 

comunitatea sa, fapt pe care îl vede prin realizările sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum 

simpozioane, serbări, concursuri de creaţie literară, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de 

interculturalitate, toleranţă, respect reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. Activităţile literare au şi rolul de 

coeziune a grupului, de a îmbunătăţi relaţiile de comunicare şi interrelaţionare între elevi, respectiv, elevi şi adulţi. 

Acestea se realizează şi în vederea apropierii procesului instructiv-educativ de ,,școala de după școalăˮ, înzestrării 

elevilor cu acele capacități și atitudini care să mărească raportarea creativă la mediul școlar și la cerințele sociale. 

 

Bibliografie: 

- Ferreol, Gilles, Adrian, Neculau, Violența. Aspecte psihosociale,  Editura Polirom, Iași, 2003; 

- Goleman, D.,Inteligența socială. Noua știință a relațiilor umane, Editura Curtea Veche, Iași, 2007; 

- Ulrich, L.,(coord.),Violența în școală. Metode de intervenție. Ghid de bune practice. Programul 

Matra KAP al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos, Editura Atelier Didactic, București, 2007. 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

894 
 

VOLUNTARIATUL – DOVADĂ DE RESPONSABILITATE 

 

Prof. Rogojan Steluta  

 Scoala Gimnaziala „Adam Nicolae” Arad 

 

”Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizica, în 

folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea desfașurată în 

domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, 

educativ, de învățamânt, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar 

și altele asemenea.” (definiția din Legea Voluntariatului 2006) 

”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, dar care poate deconta cheltuielile 

realizate în sprijinul proiectului în care este implicată.” (definiția Pro Vobis) 

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora, 

făra a primi o contraprestație materială.” (Definiție adoptată de Consiliul National al Voluntariatului, iunie 2002) 

”Orice acțiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.” (Tracker) 

”Orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenția de a ajuta și fără a urmări un câștig 

financiar imediat.” (Scheier)  

”Impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalți fără a se gândi la recompense financiare." 

(Manover) 

Acestea sunt câteva definiții ale voluntariatului, dar mai presus de orice definiție voluntariatul este 

atitudinea fiecăruia față de societate. Vorbind despre atitudini ne gândim desigur la respectul pentru oameni, 

punctualitate, credibilitate, cinste, persevenență, consecvență, răbdare...tot ceea ce oamenii ar trebui să învețe încă 

de mici – o relație sănătoasă cu oamenii și cu mediul înconjurător. 

Mai bine de 100 de milioane de europeni sunt implicaţi în activităţi de voluntariat, trăiesc în solidaritate şi 

prin aceasta aduc o contribuţie în societate. Un sondaj Eurobarometru efectuat în 2006 relevă faptul că 3 din 10 

europeni pretind a fi activi ca şi voluntari şi că aproape 80% din respondenţi consideră că activităţile de voluntariat 

reprezintă o parte importantă a vieţii demografice în Europa.  

Există o arie largă de noţiuni, definiţii şi tradiţii în ceea ce priveşte voluntariatul. Totuşi, ceea ce este comun în 

Europa este că oriunde oamenii se implică împreună în activităţi pentru a se ajuta reciproc, pentru a îi susţine pe cei 

cu nevoi, pentru a conserva mediul înconjurător, pentru a participa în campanii pentru drepturile omului, sau pentru 

a iniţia acţiuni menite a asigura fiecăruia o viaţă decentă – atât societatea în ansamblu, cât şi fiecare voluntar ies în 

câştig, iar coeziunea socială este semnificativ întărită. 

Voluntariatul nu este o noțiune nouă românilor așa cum nu este nouă pentru niciun popor, pentru nicio 

colectivitate. Oamenii s-au ajutat mereu între ei, sau au muncit împreună pentru atingerea scopurilor pe care și le-au 

propus, fie că-și strângeau recoltele, își construiau o casă, ridicau o biserică sau o școală în comunitatea lor. Din 

păcate însă deceniile de totalitarism au marcat felul în care românii percep ideea de muncă voluntară. Adesea, în 

special după Revoluția din 1989, voluntariatul era confundat cu munca patriotică pe care mulți dintre români erau 

obligați să o facă în timpul regimului comunist, și în urma căreia nimeni nu era câștigat nici din punct de vedere 

material nici din punct de vedere spiritual. Iată motivul pentru care primele organizații nonguvernamentale care 

implicau voluntari au fost privite la început cu suspiciune. Românii trebuiau să-și descopere identitatea, să-și 

descopere valorile, să-și prețuiască semenii și să muncească împreună pentru construirea a ceea ce se dorește a fi o 

Românie modernă, țară a Uniunii Europene a secolului XXI. 

În România organizatiile nonguvernamentale încep să implice voluntari în activitați  
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încă din 1990, o mare importanță având organizațiile internaționale (Peace Corps,  

Voluntary Service Overseas, World Vision, Habitat for Humanity) care trimit voluntari în România sau deschid 

filiale în țara noastră aducând astfel cu ele experiența în  

managementul voluntarilor. În 1997 ia ființă primul centru de voluntariat independent din  

România: Pro Vobis. Anul 2001 va fi declarat anul International al Voluntariatului de catre  

Natiunile Unite, în același an se adoptă legea voluntariatului și se lansează pagina de web  

dedicată voluntariatului www.voluntariat.ro și prima revistă dedicată managerilor de  

voluntari, Voluntariat.ro. În 2002 începe tradiția anuală a Săptămânii naționale a  

Voluntariatului. 

De ce voluntariatul contează? 

Voluntarii reflectă diversitatea societăţii europene, având implicate persoane de diferite vârste, femei şi bărbaţi, 

angajaţi şi şomeri, oameni cu diferite origini etnice, credinţe, cetăţeni de toate naţionalităţile  

Voluntarii sunt implicaţi într-o mare varietate de activităţi, cum ar fi furnizarea de activităţi educative şi servicii, 

ajutor reciproc sau auto-ajutor, advocacy, campanii, , acţiune comunitară şi pentru mediul înconjurător. 

Voluntariatul este unul dintre modurile în care persoane cu orice tip de abilităţi şi profil, pot contribui la schimbări 

pozitive.  

Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei  

societăţi coerente, cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, şi prin aceasta, la  

crearea de capital social. Este o sursă puternică de reconciliere şi reconstrucţie  

Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. Voluntarii şi 

organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, a da voce şi a răspunde 

nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută la îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de servicii şi la dezvoltarea 

creativă de noi servicii  

Voluntariatul este un factor economic semnificativ. Sectorul de voluntariat contribuie estimativ cu 5% în PIB-ul 

economiilor naţionale şi multe dintre oranizaţiile non profit depind puternic de munca voluntarilor pentru a-şi 

susţine activităţile  

Voluntariatul sprijină crearea de parteneriate inovatoare între sectorul profit, autorităţile  

publice şi sectorul non profit. Asemenea parteneriate, dublate de natura iniţiatică a multor dintre activităţile de 

voluntariat, pot conduce la crearea de noi oportunităţi de angajare  

Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare un instrument esenţial în 

formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează abilităţi şi îşi extind reţelele 

sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea şi îmbunătăţirea ofertelor de angajare la dezvoltare personală 

şi socială.  

În timp ce unii participă cu interes la acțiunile de voluntariat, alții nu fac voluntariat. Aceasta se întâmplă pentru 

că întâmpină bariere în ceea ce priveşte activităţile voluntare, cum ar fi lipsa informaţiilor, contrângeri legate de 

timp; resurse economice precare şi sentimentul că “nu îşi pot permite” să facă voluntariat; o imagine negativă a 

voluntariatului; discriminare; lipsa unui cadru legal; lipsa protecţiei împotriva riscurilor pe care le implică; vizele şi 

alte bariere pentru cetăţeni din afara UE. Voluntariatul este oferit gratuit, dar nu este lipsit de costuri – are nevoie şi 

merită sprijin adresat din partea tuturor celor implicaţi – organizaţii, guvern, sectorul de afaceri şi un mediu politic 

favorabil, inclusiv infrastructuri pentru voluntariat. În timp ce UE a acordat din ce în ce mai mare importanţă 

voluntariatului în toate formele sale, de-a lungul ultimilor ani, România se află încă departe de a avea o strategie la 

nivel european de a promova, recunoaşte, facilita şi sprijini voluntariatul pentru a acţiona la întregul potenţial. Ceea 

ce trebuie să știm este că oricine poate să devină voluntar și să aducă o contribuție, oricât de mică, la lumea care ne 

înconjoară. Important este doar să iți dorești acest lucru! "Faptul că nu poți să faci totul nu e o scuză pentru a nu face 

nimic." (Ashleigh Brilliant)  
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Toți avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine; așadar, toți avem ceva de pus în folosul unei 

persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau orașului în care trăim sau în folosul 

comunității în general. Important este să ne dorim acest lucru și să gasim organizația care sa ne ofere oportunitatea 

de a face acest lucru. Pentru o comunitate mai buna, pentru a fi mai fericiți și mai împliniți.Tinerii își pot construi un 

CV atractiv, testează o posibila cariera, își fac contacte care le vor fi utile în viitor, dar mai presus ajută la crearea 

unei societăți mai bune în care să trăiască în viitor. Cei de vârsta a treia au posibilitatea să-și împărtășească 

experiența și au satisfacția că sunt încă utili. Pentru copii și adolescenți e distractiv să facă lucruri bune împreună cu 

prietenii, ei își formează astfel deprinderi și abilități adăpostindu-se de tentațiile periculoase ca drogurile, tutunul, 

violența. Ei au astfel șansa de a deveni adulți responsabili.Oricine poate fi voluntar "Pentru că dacă așteptăm 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). Așadar, de ce sa fii voluntar? Pentru că e distractiv; pentru a câștiga experiență; pentru a nu 

irosi timp prețios făcând lucruri lipsite de importanță sau chiar dăunătoare; pentru a-ți face noi prieteni din toată 

lumea; pentru a învăța lucruri noi; pentru a da înapoi ceva din ceea ce ai fost norocos să primești de la viață; pentru 

a ajuta pe cineva care n-a fost la fel de norocos ca tine; pentru a-ți face datoria de om; pentru a ajuta la crearea unei 

lumi mai bune. 

"Uneori mă întrebam de ce nu face cineva ceva…apoi am ințeles că acel ”cineva” sunt eu!" (anonim) 

 Fiecare dintre noi poate găsi scuze pentru a nu face nimic dar în același timp fiecare poate găsi ceva de făcut.Ca 

voluntar, poți să te implici într-o varietate de proiecte și domenii, printre care: 

Social: consiliere si informare pe diferite teme; meditarea unor elevi cu probleme; campanii pe teme legate de 

profilul organizatiei (drepturile copilului, prevenire SIDA, etc.); pregatirea și distribuirea unor pachete pentru 

beneficiarii organizației (de exemplu hrană, îmbrăcăminte).  

Ecologic: igienizarea unor parcuri sau zone de joaca pentru copii; campanii de promovare a reciclarii diferitelor 

materiale;  

Civic strangere de semnături pentru diferite inițiative; promovarea principiilor democratice în comunitate; trimiterea 

de scrisori in sprijinul unor inițiative; semnalarea oricăror abuzuri sau fraude.  

Cultural realizarea de publicatii specifice;ore de dirigentie pe teme culturale; secretariat, fotocopiere, îndosariere; 

activitate de relații cu publicul; organizarea de evenimente. 

Sănătate campanii de promovare a sănătații (educație sexuală, alimentație sănătoasă, prevenirea fumatului sau a 

utilizării drogurilor și alcoolului); servicii pentru pacienții din spitale;  

Rolul cel mai important în educarea tinerilor pentru voluntariat îl are școala și marile școli cu renume din Europa 

sunt un exemplu bun în acest sens. Elevii acestor școli sunt îndrumați să volunarieze și activitatea de voluntar ocupă 

un loc important în CV-ul lor. 

 De asemenea unele persoane publice oferă un exemplu în ceea ce privește implicarea prin voluntariat la 

viața societății  

. Prin puterea exemplului tinerii pot învăța să se implice în viața comunității. Înainte de a transmite elevilor săi 

informații școala trebuie să transmită adevăratele valori, să formeze oameni sensibili la nevoile societății.  

Bibliografie: 

www.voluntar.ro 

http://www.provobis.ro/ 

http://evoluntar.ro/forum/ 

 

http://www.voluntar.ro/
http://www.provobis.ro/
http://evoluntar.ro/forum/


“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

897 
 

Educație pentru voluntariat 

 

Chindea Larisa Anca 

Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Baia Mare 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Acesta înseamnă să 

socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile 

de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate 

demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

Scopul activităților desfășurate este creșterea gradului de conștientizare asupra importanței voluntariatului 

în procesul de schimbare socială, în procesul de împuternicire și motivare a oamenilor de participare activă la 

dezvoltarea comunității, în procesul de întrajutorare a celor cu oportunități reduse – dezvoltând astfel comunități 

sustenabile, cu valori, ghidate de umanitate. În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o 

dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite 

(asistența și serviciile sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară 

într-un cadru legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Voluntariatul este  desfasurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă timpul, talentele și 

energia în sprijinul altora fără sprijinul altora o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta cheltuielile 

realizate în sprijinul proiectului în care este implicată. 

Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de de activități similare 

(precum internshipul/practica, etc): 

- Este o activitate desfasurata in beneficiul comunitatii / beneficiul public. 

- Este o activitate neremunerata sau care nu urmareste un castig financiar, chiar daca include decontarea 

unor cheltuieli derivate din activitatea respectiva (transport, consumabile, etc.). 

- Este o activitate desfasurata de bunavoie, fara vreo constrangere de vreun fel sau altul. 

- Este de regula derulata intr-un cadru organizat (sub tutela unei organizatii sau a unui grup de intiativa), 

spre deosebire de actiunile spontane de binefacere 

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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se 

întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la 

un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 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”. 
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Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare 

și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi voluntar 

înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. Un tip de activitate de voluntariat 

poate să fie la un centru de educație incluzivă, la un centru de îngrijire bătrani. 

O altă activitate de voluntariat în care putem fi implicați direct, un domeniu total diferit de cel prezentat mai 

sus, este între școală și Crucea Roșie. 

Unii voluntari în educație sunt organizați în ONG-uri, alții fac asta în timpul lor liber. Cu toții au un scop 

comun: să ajute copiii și pe cei care au mare nevoie de ajutor.. 

Extrem de reușite sunt și colaborarile cu organizații non-guvernamentale ecologiste. Profesorii voluntarii și 

elevii participanți, avand sarcini precise, în urma unui program dinainte stabilit, primesc sarcina de a curăța și de a 

monitoriza malurile lacurilor din județ.. Prin această acțiune copiii învață să lucreze în echipă, să fie solidari și să-și 

asume responsabilitatea protejării naturii. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bogdan-chiriac.ro/blog/2016/03/16/voluntariat-in-educatie-reteta-unui-viitor-mai-bun/
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Voluntariatul 

    Prof. Țîrțiu Gabriela 

                                                                                               Școala Gimnazială nr.1 Săcădat, Județul Bihor 

 

“O civilizaţie înfloreşte atunci când oamenii plantează copaci în umbra cărora nu vor sta niciodată.” (proverb grec) 

 

 Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă timpul, talentele 

și energia în sprijinul altora fără a aștepta o recompensă . 

Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat: 

 Este o activitate defășurată în beneficiul comunității; 

 Este o activitate desfășurată de bunăvoie; 

 Este o activitate care nu urmărește un câștig financiar; 

 Este de regulă derulată într-un cadru organizat. 

Cei care se implică în activităţi de voluntariat fac acest lucru cu conştiinţa clară a valorii pe care această activitate o 

are pentru ei, voluntariatul oferind posibilitatea interacțiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu imteracționăm în 

mod curent în activitățile noastre obișnuite. 

Vom vorbi mai întâi de valoarea socială a voluntariatului.  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. 

 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. 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. 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.  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. 

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 învăța. 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. De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă în modul cel mai 
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concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. Fără a dori să impietăm sistemul formal de învăţământ, trebuie să 

recunoaştem că de multe ori îi lipseşte latura practică, aplicată a învăţării, latură pe care mulţi tineri aleg să o 

experimenteze prin implicarea în activităţi de voluntariat.  

 

Găsirea unui loc de muncă după absolvirea studiilor este o piatră de încercare pentru fiecare proaspăt 

absolvent din multe puncte de vedere, dar mai ales din perspectiva faptului că majoritatea angajatorilor preferă 

selectarea unor persoane cu oarecare experienţă de lucru. Aici intervine din nou valoarea voluntariatului pentru tineri 

care, implicându-se în activităţi de voluntariat în domeniul pentru care se pregătesc, pot dobândi experienţa necesară 

angajării cu succes la finalizarea studiilor. Tinerii nu au la dispoziţie un sistem organizat prin care să urmărească 

dobândirea experienţei practice necesare în vederea angajării, astfel că depinde de fiecare să se documenteze, să se 

implice şi să îşi aleagă cea mai porvită activitate de voluntariat care să îi aducă aportul de experienţă practică ce poate 

completa în mod fericit cunoştinţele teoretice dobândite în cadrul programelor formale de studiu. Desigur că 

dobândirea experienţei practice este o valoare adăugată pentru voluntar, însă scopul primordial al activităţii de 

voluntariat trebuie să rămână în sfera beneficiului public, discuţia de faţă nereferindu-se la programe de tip internship, 

traineeship etc. care nu sunt programe de voluntariat, chiar dacă sunt realizate de bună voie şi fără o compensaţie 

financiară.Voluntariatul are, de asemenea și valoare economică aportul voluntarilor putând fi cuantificat în termini 

financiari. ilustrând contribuția pe care voluntariatul o aduce în termini economici. 

În epoca modernă, voluntariatul a devenit un element important al tuturor societăților. Celebra declarație a 

Națiunilor Unite “Noi oamenii avem puterea de a schimba lumea”’ s-a transformat în acțiuni concrete ale voluntarilor 

la nivel global. Cu puțin efort  și voință noi toți am putea schimba în bine lumea în care trăim, oferind și celor fără 

posibilități, o viață mai bună, o lume mai bună.  
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VOLUNTARIATUL  ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT                                

       POPESCU MIHAELA 

                                                             ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 99, BUCUREŞTI 

 

  Voluntariatul înseamnă acumularea unei experienţe profesionale într-un anumit domeniu care te ajută să 

experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi.  Practic, a voluntaria înseamnă a ajuta necondiţionat, astfel încât 

beneficiarii să ajute la rândul lor, pe principiul dăruieşte mai departe. 

  A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui reprezintă una din sarcinile foarte  

importante  pe care cadrelor didactice trebuie să le dezvolte la copii. Ar trebui să desfăşurăm mai des activităţi de 

voluntariat pentru că ele constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de capacităţi şi 

competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea la elevi a sentimentului de solidaritate. 

 În calitate de cadru didactic, am recomandat copiilor să desfăşoare activităţi care să le facă bine din punct de 

vedere sufleteşte şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre de copii sau de bătrâni, precum şi la 

spitalul de copii, la care se pot face donaţii, pot fi ocaziile potrivite pentru a-i implica  şi a-i obişnui să se acomodeze 

în rolul de voluntari. 

 Am participat cu elevii clasei mele în cadrul proiectului ,,Dăruind eşti fericit”! Proiectul a fost desfăşurat la 

nivelul instituţiei şcolare. Elevii au adus produse de igienă personală, produse alimentare, dar şi obiecte de 

îmbrăcăminte pentru copii din instituţiile menţionate mai sus. Este foarte important  să îi arăţi copilului  toate 

beneficiile pe care le poate obţine de pe urma activităţilor de voluntariat. De asemenea, cu cât observă şi este învăţat 

de mic că este important să îi ajuţi pe alţii, fără să obţină avantaje materiale, cu atât va tinde mai mult să introducă 

voluntariatul în viaţa lui de adolescent. Cu cât începe mai repede să facă astfel de activităţi de voluntariat, cu atât îşi 

va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc pentru viaţa de adult. Câţiva 

dintre elevi au mers în aceste centre , unde au dus darurile strânse şi  unde au putut observa bucuria copiilor bolnavi 

sau a celor din centrele de plasament. Acest proiect se realizează în fiecare an, de Sf. Paște şi de Crăciun. Participă 

cu mare drag, se întrec a dona chiar şi din jucăriile lor. 

 Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană eşti, care îţi 

sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti prin muncă. Respectul 

faţă de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, indiferent de natura lor.  

 Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat necesităţii de a 

acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea voluntariatului în unităţile de 

învăţământ, în familiile copiilor, în comunitate, solicită calităţi legate de comunicare şi  spiritul de echipă.  Curajul 

ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie iniţiativă, în scopul cultivării normalităţii în 

comunitate , contribuie la creşterea gradului de sensibilizare a populaţiei cu privire la valorile şi importanţa 

voluntariatului. 

 Voluntariatul reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin faptele 

lor, voluntarii dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi pentru 

semenii lor . 

 Noi, cadrele didactice, avem menirea de a sădi în sufletul  copiilor iubirea, respectul, compasiunea şi grija 

faţă de semenii aflaţi în dificultate, faţă de comunitatea şi mediul  în care trăiesc. 

 Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității şi al alegerii libere. 

 Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe 

sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

902 
 

BIBLIOGRAFIE:   

 1. www. DIDACTIC.ro 

 2. Andronic, R.-L., 2009, Comportamentul prosocial şi voluntariat în România postdecembristă. O 

abordare psihosociologică a programelor de intervenţie (teză de doctorat), Facultatea de Sociologie şi 

Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti. 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

903 
 

Voluntariat şi dezvoltare personală, sau despre a face bine şi a-ţi face bine 

Profesor consilier şcolar, Ionela Belbe 

CJRAE Bihor 

          

 “Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!”(M. Gandhi)  

Se spune că voluntariatul este chemarea sufletului. Dar cum poate oare el să existe şi să se dezvolte în 

societatea noastră? 

Trăim într-o societate în care asociem munca cu remunerația, părându-ne foarte straniu ca cineva să depună 

efort într-un mod altruist și voluntar. Dar este departe de a fi așa! Există sute de motive pentru care mii de voluntari 

se dedică scopurilor în care cred, considerând că satisfacția personală este mai importantă decât cea materială. În 

acest context, deşi scopul voluntariatului este de a-i ajuta pe cei din jur, totuşi el devine formativ pentru cei ce-l 

practică.  

 Într-o lume în care viitorul este aproape imposibil de anticipat și se estimează că 40% dintre ocupațiile 

actuale vor dispărea, fiecare persoană trebuie să-şi formeze o serie de metacompetențe care, la rândul lor, vor 

produce ah-hoc competențe de care ei au nevoie pentru a fi adaptați la ceea ce îi așteaptă în viitor. Aceste 

metacompetenţe sunt: disciplina sau autodisciplina, mentalitatea de antreprenor,  autonomia, gândirea de tip 

designer. 

Vă veţi întreba de ce e bine să fim disciplinaţi? Oare nu e mai simplu să fentăm regula, să trăim relaxaţi tot 

timpul? De ce e bine să ne dezvoltăm această competență? Studiile au arătat că între inteligență și reușita la final de 

colegiu, corelația este 0.32, dar între disciplina autoimpusă și reușita la final de colegiu, corelația este de 0.67. Adică 

este de două ori mai importantă disciplina decât inteligența. De la un nivel de inteligență mediu în sus nu inteligența 

este principalul predictor al reușitei, ci disciplina care înseamnă capacitatea ta de a-ți stabili scopuri și de a persevera 

în atingerea scopurilor respective, de a duce o treabă de la început până la sfârșit, de a avea planuri. Alunecarea în 

plăcerile de moment nu ne face să ne urmăm obiectivul şi adaptarea la schimbarea rapidă va fi imposibilă sau greu 

de realizat. Deci fii propriul stapân: stabileşte-ţi scopuri, decide cât timp ai nevoie să înveţi şi cât timp faci alte 

activităţi, fixează-ţi propriile reguli.  

 Mentalitatea de antreprenor  e mentalitatea de descoperitor de oportunități şi nu de rezolvator de probleme. 

Antreprenorii sunt cei care descoperă probleme neformulate. Descoperă probleme pe care alții nu le văd și apoi le 

rezolvă. În şcoală încercaţi mereu să găsiţi utilitatea cunoştinţelor. Poate cândva vă vor fi de folos. Nu vă rezumaţi 

doar la a rezolva probleme, task-uri, la a memora doar pentru notă, căci o veţi primi şi atât. Descoperiţi oportunităţi! 

Puneţi-vă întrebări şi căutaţi soluţii. 

Dar oare autonomia la ce ne ajută? Sunt tot mai multe instrumente cu care oamenii își pot rezolva 

problemele. La un click distanţă avem toate informaţiile despre orice vrem din orice colţ al lumii. Şi e bine, doar 

că… 

Autonomia înseamnă să știu care sunt limitele instrumentului pe care îl utilizez, că altfel încep să devin cu 

mintea mea o anexă la instrumentul meu, iar mintea mea începe să semene tot mai mult cu instrumentele pe care le 
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utilizez și, în loc să se dezvolte și să devină creativă, devine tot mai mult o anexă la instrumentul tehnologic pe care 

îl am, la telefonul meu mobil, la computer. Se pierde astfel imaginaţia şi creativitatea, se pierde libertatea. 

Autonomia este o modalitate de a gândi critic asupra limitelor și valorilor instrumentelor pe care le utilizezi. Fii 

independent de instrument și utilizează-l tu, nu te lăsa influențat de el. Dacă nu ai autonomia asta, rețeaua de 

socializare și motorul de căutare pe care le utilizezi, ele te utilizează pe tine creându-ți iluzia că tu le foloseşti. 

Trecând la ultima metacompetenţă, să ne gândim ce e un designer? E o persoană care utilizează cunoștințele 

existente să producă cu ele ceva nou. Cunoștințele pot fi asemănate cu piese lego. Ele se pot combina în diverse 

feluri. Oamenii câștigători vor fi cei care gândesc ca designerii, care își dezvoltă abilitatea de a exploata cunoștințe, 

pentru că simpla  lor posesie nu înseamnă mare lucru. Combinaţi şi recombinaţi până ce obţineţi ceva nou. Folosiţi 

informaţia. Indiferent de evoluţia societăţii, mereu poate să apară ceva nou. 

Metacompetenţele nu apar de la sine. Ele trebuie conştientizate şi formate zi de zi în cadrul sistemului în 

care trăim. Avem deci nevoie de gândire de tip learner şi avem nevoie să depăşim gândirea lineară, clasică, 

şcolară. Şcolar vs. learner; prezenţa formală vs. prezenţa efectivă; diateza pasivă    (învaţă-mă, motivează-mă) vs. 

diateza activă (eu învăţ, eu mă motivez); hedonism (fă-mă să-mi placă) vs. curiozitate intelectuală (explorare, 

provocări, îmi asum riscuri şi eforturi); spectator critic: aşteptări vs. regizor: creativitate; actor în rol secundar vs. 

actor în rol principal; societăţi paternaliste vs. societăţi democratice şi în schimbare. 

Cum putem realiza această trecere? Şi prin activităţi de voluntariat. 

Voluntariatul înseamnă mai mult decât activităţi, experienţe noi şi acumulare de experienţă profesională. Pe 

lângă faptul că îţi dezvolţi abilităţile conversaţionale, cunoşti alţi oameni, participi la tot felul de evenimente, acţiuni 

care te ajută să-ţi îmbogăţeşti cultura generală şi înveţi să gestionezi crizele de orice fel, voluntariatul 

înseamnă investiţie în propria persoană, dezvoltare personală, şcoala vieţii, dacă vreţi. Prin voluntariat îţi 

îmbunătăţeşti calitatea vieţii şi, totodată, vei contribui la schimbarea în bine a mediului în care trăieşti şi a vieţii altor 

persoane, contribui la dezvoltarea comunităţii. 

Ca voluntar înveţi, lucrezi în echipă, experimentezi, te implici în proiecte în beneficiul comunităţii tale sau 

al unei cauze, te confrunţi cu diferite situaţii, probleme, întâmplări neobişnuite care te vor învăţa cum să reacţionezi 

când eşti pus în faţa lor şi te vor ajuta să dobândeşti noi abilităţi. Intrând permanent în contact cu oameni din diverse 

medii sociale, vei reuşi să te adaptezi oricărei situaţii şi să dezvolţi atitudini noi atât faţă de oamenii din jurul tău, cât 

şi faţă de mediul înconjurător şi vei învăţa tehnici şi metode de socializare, dezvoltarea rapidă a abilităţii de 

comunicare fiind un element definitoriu al voluntariatului. Timiditatea, teama de a vorbi în public, 

greutăţile întâmpinate în legarea de prietenii noi, vor dispărea, pentru că voluntariatul creează punţi între oameni. 

Socializezi mai mult, eşti mai activ în timpul tău liber şi ţi-l petreci într-un mod plăcut şi util, devii parte a unei 

echipe sau organizaţii, ai ocazia să întâlneşti şi să ajuţi oameni mai puţin norocoşi ca tine sau oameni care trec prin 

aceleaşi probleme ca şi tine, înveţi să-ţi asumi responsabilităţi şi să realizezi ceva singur, ceva ce ţi-ai dorit 

dintotdeauna poate.  

Este clar că această activitate non-profit nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la 

un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 
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Toleranţa, solidaritatea, acceptarea, incluziunea, promovarea diversităţii şi egalităţii în drepturi reprezintă 

valori cheie ale unei „societăţi şi educaţii pentru toţi”. Este ceea ce putem obţine prin activităţi de voluntariat. Cu 

alte cuvinte voluntariatul e despre a face bine şi a-ţi face bine. 

“O civilizaţie înfloreşte atunci când oamenii plantează copaci în umbra cărora nu vor sta niciodată.” (proverb 

grec) 
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Voluntariatul – un act de demnitate umană 

 

Lascu Cristina-Liliana 

 

Liceul Teoretic Ştefan cel Mare, Rm. Sărat, jud. Buzău 
 

 

„ Dacă voluntariatul nu se plăteşte, nu înseamnă că nu valorează nimic, ci pentru că el nu are preţ.”  

Sherry Anderson 

Ce înseamnă să fii voluntar?  

Să te dăruieşti pe sine celor din jurul tău, necondiţionat, firesc şi  plin de entuziasm. Să înveţi să descoperi 

pas cu pas, nu doar oamenii din jurul tău, cu poverile şi grijile lor, ci şi pe tine însuţi. Să dezgropi comori sufleteşti 

nepreţuite şi să le oferi cu afecţiune, poate chiar şi mai mult, cu dragoste, aproapelui aflat în dificultate.  

Voluntariatul orânduieşte lumea pe un făgaş mai bun, crează relaţii pe prietenie, realizează investiţii de 

durată care nu constă în bani, ci în valori sufleteşti. 

Oricine poate fi voluntar. Cu entuziasm, cu dăruire sinceră, cu multă voinţă, atât copiii cât şi adulţii pot 

contribui la  o lume mai bună.  

            Prin acţiuni de voluntariat tinerii sunt responsabilizaţi, devin buni organizatori ai timpului propriu, 

comunică şi învaţă să lucreze în echipă- competenţe utile şi apreciate pentru viitoarea lor carieră profesională.  

Pentru adulţi, oferirea necondiţionată a resurselor proprii atât sufleteşti cât şi materiale, aduce împlinire 

interioară, bucurie şi multă energie pozitivă. Conectarea cu părţile vulnerabile ale lumii înconjurătoare, sparge bula 

de egoism în care mulţi dintre oameni trăiesc, şi trezeşte dorinţa de implicare activă pentru găsirea unor soluţii care 

să foritifice  umanitatea.  

Cine nu s-a aflat vreodată într-o situaţie dificilă- materială sau sufletească? Cine nu şi-a dorit să găsească în 

momentele grele un ajutor imediat, un umăr pe care să plângă, o persoană care să-l ajute să se ridice?  

Când devii voluntar , oferi înapoi acea parte din generozitatea şi bunătatea de care ai avut şi tu parte măcar o 

dată în viaţă, continui să cultivi acele valori care pe tine te-au ajutat să te ridici când ai căzut.  

Voluntariatul nu înseamnă rezolvarea problemelor umanităţii, ci găsirea unor soluţii practice care să ducă la 

corectarea unor nedreptăţi. Există sute, mii de cauze sociale care merită timpul nostru –atât de preţios, astăzi.  

Într-o lume a vitezei, în care planificăm minuţios fiecare moment din viaţa noastră, voluntariatul reprezintă 

un popas spiritual cu o valoare inestimabilă care oferă atât nouă, personal, cât şi celor din jurul nostru un flux de 

energie pozitivă, liniştitoare, aducătoare de pace şi lumină.  

„Dumnezeu ne-a dăruit două mâini: una pentru noi, una  pentru ceilalţi.” 

Audrey Hepburn  
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Gânduri din experiența de voluntar 

Vizitiu Ana-Maria,  

Colegiul Național „Gheorghe Asachi”, Piatra-Neamț 

Chiar dacă societatea contemporană ne oferă deseori lecții de egoism, valorile umaniste, cum ar fi respectul 

față de om, ajutarea aproapelui, dragostea față de lume și de ceilalți, susținute de ideologii mai vechi, nu sunt depășite. 

Chiar dacă, aparent, „sfidează” unele principii ale societății actuale, voluntariatul oferă deseori importante lecții de 

viață. 

Conform legii din 2014, care reglementează activitatea de voluntariat în România, voluntariatul reprezintă 

participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al 

societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau 

în grup. Activitatea de interes public reprezintă activitatea desfășurată în domenii precum: arta și cultura, sportul și 

recreerea, educația și cercetarea, protecția mediului, sănătatea, asistența socială, religia, activismul civic, drepturile 

omului, ajutorul umanitar și/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială. 

Voluntariatul este o componentă fundamentală a societății și oferă elevilor (copii sau adolescenți) posibilitatea 

să își exercite drepturile și responsabilitățile de membri ai comunităților de care aparțin, îi introduce în culturi noi, le 

aduce în cale oameni noi, îi ajută să câștige experiență, fiind o bogată sursă de învățare, putând avea un impact puternic 

asupra evoluției lor profesionale, dar și spirituale. Pregătirea pentru această activitate începe din școală, când cel 

implicat conștientizează ce înseamnă a dărui, a face ceva pentru altul, a deveni o parte din armonia lumii.  

Privind retroactiv, mulți elevi consideră că voluntariatul a constituit unul dintre factorii de referință 

ai procesului de maturizare, într-o lume puerilă, parca ruptă de cotidianul curent.  

        Georgiana, studentă, mărturisește: „Nu prematur, dar nici tardiv, mi-am început activitatea de 

voluntar din timpul liceului și pot spune ca ii simt si acum emoția curgândă prin venele mele. Odată facut 

acest pas, în mine se aude tot mai des jurământul nerostit al perseverenței si al dorinței de a fi prin celălalt. 

Satisfacția ca am contribuit la bucuria altuia prin propria-mi bucurie împărtășită este doar unul dintre 

motivele ce au stat la baza dorinței de a fi un permanent pelerin pe drumul voluntariatului.  

        Prima experiență s-a născut într-un centru de plasament, în zi binecuvântată de Crăciun. Mesajul 

colindelor îl trăiam altfel, știind că nu îl trăiesc singură: zeci de copii mă priveau încrezători si mulțumiți de 

situatia creată. Faptul că am împărțit cadouri a generat si mai multe zâmbete, știind că emoția celor care 

primeau nu putea fi comparată: copii orfani sau abandonați, luati în brate de voluntari și încălziti de dragostea 

lor. În esență, am înteles că întotdeauna va trebui să am un braț care sa cuprindă și o inima care să 

încălzească.  

        Timpul a trecut, am ajuns să gust din viata studenției, însă acele momente au rămas vii, prin unicitatea 

lor. Pot spune că și acum alerg să îmi potolesc setea de viața trăită prin celălalt, participând adesea la 

activități de voluntariat. Întotdeauna mă gândesc la faptul că, astfel, contribui la propria-mi zidire. Dăruirea 

manifestată nu este altceva decât renunțarea la un egoism morbid al tinereții: De ce să nu îl iau de mâna pe 

celălalt, în loc să îmi țin mâna pumn în buzunar?!. Cu alte cuvinte, am învățat că voluntariatul înseamnă 

renunțare la mine pentru a crește în celălalt.  Sunt fragmente dintr-un suflet tânăr, ce nu se pierd, ci 

completează un alt suflet.”  

        După absolvirea liceului, perioadă în care a participat la diferite acțiuni de voluntariat, D. A. afirmă 

că timpul dedicat acestei activități niciodată nu a fost pierdut. „Deși epuizată dupa o săptămână plină la 

liceu, în fiecare dimineață de sâmbătă mă trezeam cu același gând: Astăzi voi face ceva minunat!  - și așa 
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era. Orele petrecute alături de copii treceau asemeni clipelor uitate într-un zâmbet, în timp ce în suflet se 

adunau crâmpeie de veșnicie. Da, a fost o veșnicie cuprinsă într-un moment în care nu am fost un simplu 

tânăr, ci un tânăr voluntar!” 

        Prin urmare, pentru cei implicați, a fi voluntar  înseamnă dăruire, ca cea mai înaltă formă de a fi. 

Unii susțin că experienta trăită nu poate fi exprimată în cuvinte, fiindcă o astfel de trăire este imposibil de 

cuprins în obișnuit. Totul se îmbracă cu o formă a superlativului: emoție, gând, trăire. Zâmbetul celui care 

primește dragostea voluntarului își revarsă emoția în sufletul gol al celui din urmă. 

  Este astfel imaginea unei simbioze: bucuria voluntarului crește odată cu bucuria celui ajutat. A oferi 

nu mai înseamna lipsă, abolire din sine, ci îmbogățire din proprie inițiativă. Ajungând să faci primul pas 

spre această activitate, totul se va naște din proprie inițiativă, tocmai din dorinta de a retrăi căldura unei 

amintiri de început. Astfel, voluntariatul contribuie în multe feluri la dezvoltarea personală a tuturor celor 

implicați. 
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Activităţi  de voluntariat 

Prof. Popovici Speranţa-Şcoala Gimnazială “Dimitrie  Cantemir “ Vaslui 

Prof. Popovici Horia-Şcoala Gimnazială “Mihail  Sadoveanu “ Vaslui 

        In ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diferite a cunoscut voluntariatul. Acesta  înseamnă să-i ajutăm pe 

semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste şi  să socializăm mai mult,. Putem obține abilități și 

cunoștințe noi, dar și competențe sociale prin activităţi  diverse de voluntariat.  

Datorită diferitelor situaţii voluntariatul este o activitate importanta în viaţa şcolii. Activitatea de voluntariat presupune 

interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. 

Participând la activităţi de voluntariat , 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, devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostrum.  Voluntariatul este o 

activitate non-profit, înseamnă să te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și 

distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber prin diferite activităţi. 

        Etimologia acestui cuvănt : în latină “voluntarius”, iar  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”. A fi 

voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru 

cei pe care îi sprijinim. Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să 

colaborezi și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, 

ne-am implicat de ceva vreme în acest tip de activitate, în urma realizării unor  parteneriate  între școala şi comunitatea 

locală. Ca urmare a acestei colaborări am inițiat  activități ecologice și educative, unde copiii au învățat să lucreze în 

echipă, să fie solidari și să-și asume responsabilitatea protejării naturii. 

         Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere fără o anumită constrângere. Valoarea 

activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea românească de astăzi și este doar o 

problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat către toate persoanele implicate în acest demers 
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VOLUNTARIATUL – ACTIVITATE  PENTRU  ASIGURAREA 

UNEI  CONDUITE  CIVICE  CORESPUNZĂTOARE 

 

Prof.Vuc Adela-Lavinia 

Liceul Tehnologic Bâlteni 

 

  
”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, dar care poate deconta cheltuielile 

realizate în sprijinul proiectului în care este implicată.” (definitia Pro Vobis) 

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora, 

făra a primi o contraprestație materială.” (Definiție adoptată de Consiliul Național al Voluntariatului, iunie 2002) 

”Orice acțiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.” (Tracker) 

Acestea sunt câteva definiții ale voluntariatului, dar mai presus de orice definiție voluntariatul este 

atitudinea fiecăruia față de societate. Vorbind despre atitudini ne gândim desigur la respectul pentru oameni, 

punctualitate, credibilitate, cinste, persevenență, consecvență, răbdare...tot ceea ce oamenii ar trebui să învețe încă 

de mici – o relație sănătoasă cu oamenii și cu mediul înconjurător. 

Mai bine de 100 de milioane de europeni sunt implicaţi în activităţi de voluntariat, trăiesc în solidaritate şi 

prin aceasta aduc o contribuţie în societate. Un sondaj Eurobarometru efectuat în 2006 relevă faptul că 3 din 10 

europeni pretind a fi activi ca şi voluntari şi că aproape 80% din respondenţi consideră că activităţile de voluntariat 

reprezintă o parte importantă a vieţii demografice în Europa.  

           Există o arie largă de noţiuni, definiţii şi tradiţii în ceea ce priveşte voluntariatul. Totuşi, ceea ce este comun 

în Europa este că oriunde oamenii se implică împreună în activităţi pentru a se ajuta reciproc, pentru a îi susţine pe 

cei cu nevoi, pentru a conserva mediul înconjurător, pentru a participa în campanii pentru drepturile omului, sau 

pentru a iniţia acţiuni menite a asigura fiecăruia o viaţă decentă – atât societatea în ansamblu, cât şi fiecare voluntar 

ies în câştig, iar coeziunea socială este semnificativ întărită. 

           Voluntariatul nu este o noțiune nouă românilor așa cum nu este nouă pentru niciun popor, pentru nicio 

colectivitate. Oamenii s-au ajutat mereu între ei, sau au muncit împreună pentru atingerea scopurilor pe care și le-au 

propus, fie că-și strângeau recoltele, își construiau o casă, ridicau o biserică sau o școală în comunitatea lor. Din 

păcate însă deceniile de totalitarism au marcat felul în care românii percep ideea de muncă voluntară. Adesea, în 

special după Revoluția din 1989, voluntariatul era confundat cu munca patriotică pe care mulți dintre români erau 

obligați să o facă în timpul regimului comunist, și în urma căreia nimeni nu era câștigat nici din punct de vedere 

material nici din punct de vedere spiritual. Iată motivul pentru care primele organizații nonguvernamentale care 

implicau voluntari au fost privite la început cu suspiciune. Românii trebuiau să-și descopere identitatea, să-și 

descopere valorile, să-și pretuiască semenii și să muncească împreună pentru construirea a ceea ce se dorește a fi o 

Românie modernă, țară a Uniunii Europene a secolului XXI. 

De ce voluntariatul contează? 

Voluntarii reflectă diversitatea societăţii europene, având implicate persoane de diferite vârste, femei şi bărbaţi, 

angajaţi şi şomeri, oameni cu diferite origini etnice, credinţe, cetăţeni de toate naţionalităţile  

 Voluntarii sunt implicaţi într-o mare varietate de activităţi, cum ar fi furnizarea de activităţi educative şi 

servicii, ajutor reciproc sau auto-ajutor, advocacy, campanii, , acţiune comunitară şi pentru mediul înconjurător. 

Voluntariatul este unul dintre modurile în care persoane cu orice tip de abilităţi şi profil, pot contribui la schimbări 

pozitive.  

 Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei  



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

912 
 

societăţi coerente, cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, şi prin aceasta, la  

crearea de capital social. Este o sursă puternică de reconciliere şi reconstrucţie  

 Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. Voluntarii şi 

organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, a da voce şi a răspunde 

nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută la îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de servicii şi la dezvoltarea 

creativă de noi servicii  

  Voluntariatul este un factor economic semnificativ. Sectorul de voluntariat contribuie estimativ cu 5% în PIB-

ul economiilor naţionale şi multe dintre oranizaţiile non profit depind puternic de munca voluntarilor pentru a-şi 

susţine activităţile  

    

        Voluntariatul sprijină crearea de parteneriate inovatoare între sectorul profit, autorităţile  

publice şi sectorul non profit. Asemenea parteneriate, dublate de natura iniţiatică a multor dintre activităţile de 

voluntariat, pot conduce la crearea de noi oportunităţi de angajare  

       Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare un instrument esenţial în 

formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează abilităţi şi îşi extind reţelele 

sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea şi îmbunătăţirea ofertelor de angajare la dezvoltare personală 

şi socială.  

        În timp ce unii participă cu interes la acțiunile de voluntariat, alții nu fac voluntariat. Aceasta se întâmplă 

pentru că întâmpină bariere în ceea ce priveşte activităţile voluntare, cum ar fi lipsa informaţiilor, contrângeri legate 

de timp; resurse economice precare şi sentimentul că “nu îşi pot permite” să facă voluntariat; o imagine negativă a 

voluntariatului; discriminare; lipsa unui cadru legal; lipsa protecţiei împotriva riscurilor pe care le implică; vizele şi 

alte bariere pentru cetăţeni din afara UE. Voluntariatul este oferit gratuit, dar nu este lipsit de costuri – are nevoie şi 

merită sprijin adresat din partea tuturor celor implicaţi – organizaţii, guvern, sectorul de afaceri şi un mediu politic 

favorabil, inclusiv infrastructuri pentru voluntariat. În timp ce UE a acordat din ce în ce mai mare importanţă 

voluntariatului în toate formele sale, de-a lungul ultimilor ani, România se află încă departe de a avea o strategie la 

nivel european de a promova, recunoaşte, facilita şi sprijini voluntariatul pentru a acţiona la întregul potenţial. Ceea 

ce trebuie să știm este că oricine poate să devină voluntar și să aducă o contribuție, oricât de mică, la lumea care ne 

înconjoară. Important este doar să iți dorești acest lucru! "Faptul că nu poți să faci totul nu e o scuză pentru a nu face 

nimic." (Ashleigh Brilliant)  

        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 oraşului în care trăim sau în folosul 

comunităţii în general. Important este să ne dorim acest lucru şi să gasim organizaţia care să ne ofere oportunitatea 

de a face acest lucru. Pentru o comunitate mai bună, pentru a fi mai fericiţi şi mai împliniţi.Tinerii îşi pot construi un 

CV atractiv, testează o posibilă cariera, 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 împărtăşească 

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 responsabili.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).  
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      BENEFICIILE VOLUNTARIATULUI  

            Atunci cand te implici în proiecte în beneficiul unei cauze sau al comunității tale, nu contribui doar la 

dezvoltarea comunității, ci și la dezvoltarea ta personală și profesională. Voluntarii învață, voluntarii 

experimentează, voluntarii lucrează în echipă.  

Cum te dezvolţi când te implici în programe şi acţiuni de voluntariat?  

 

• Câștigi experiență de muncă, înveți lucruri noi și deprinderi utile; 

• Îți menții "în uz" cunoștințe, abilități sau vreun talent pe care nu ai ocazia să le folosești în viața de zi cu zi; 

• Ești mai activ în timpul tău liber și-l petreci în mod util, provocator și, de ce nu, distractiv; 

• socializezi mai mult: îți faci noi prieteni, cunoștințe și contacte care iți pot fi utile în viață; 

• te alături și tu prietenilor tăi care sunt deja implicați în acțiuni sau programe de voluntariat; 

• dai inapoi comunității și celor din jur o parte din ajutorul primit la rândul tău în viață; 

• devii parte a unei echipe sau organizații a cărei muncă și viziune o respecți și vrei să o sprijini; 

• dacă tocmai te-ai mutat într-un oraș nou sau ai trecut printr-o schimbare de viață, voluntariatul te ajută să te 

conectezi la comunitate și să faci tranziția spre noua ta viață; 

• poți testa practic dacă ai abilitățile necesare pentru a urma o anumită carieră sau pentru o reorientare în 

carieră; 

• ai ocazia să îi ajuți pe cei mai puțin norocoși ca tine sau, dimpotrivă, poți fi alături de cei care trec prin 

aceleași probleme ca tine; 

• poți realiza ceva ce ți-ai dorit întotdeauna; 

• ai oportunitatea de a lucra cu o categorie de persoane cu care ți-ai dorit să ai contact sau ai ocazia de a 

întâlni persoane importante din comunitate; 

• înveți să iți asumi o responsabilitate și să realizezi ceva cu propriile tale mâini; 

• contribui la dezvoltarea comunității în care trăiești și a înțelege mai îndeaproape problemele comunității în 

care trăiești. 
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ROLUL VOLUNTARIATULUI 

Prof. Gavrilă Georgiana 

Liceul Tehnologic Bâlteni 

 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția dorită 

de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că 

aceasta reprezintă muncă neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective, lumea în mijlocul căreia 

trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni 

un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să 

dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când, de exemplu, ne dorim să petrecem 

timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de a 

lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada 

copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de posibilitățile, 

disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă să 

socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile 

de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate 

demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel 

local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, 

medico-sanitar, educativ etc). 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. 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), devenind astfel mai 

conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

De ce si cum am putea să convingem elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive: 

✓ Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; 

✓ Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri; 

✓ Își setează obiective mai realiste în viață; 

✓ Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

✓ Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională; 

✓ Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări profesionale pe 

această linie; 

✓ Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

✓ Își formează prieteni noi; 

✓ Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

✓ Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 
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Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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Educație pentru voluntariat  

          prof. Axinia Doina 

                                                                                                Scoala Gimnazială Helegiu, Bacau 

                                                                                                       prof. Axinia Nicoleta 

                                                                                            Scoala Gimnazială Halchiu, Brasov 

 Voluntariatul este activitatea care se desfășoară benevol, fără sprijin financiar, spre ajutorarea semenilor, 

protejarea naturii, prevenirea bolilor, menținerea echilibrului in societate prin promovarea modelelor pozitive şi așa 

mai departe. Oamenii care au decis să își dedice timpul şi resursele în scopuri nobile sunt modele foarte bune pentru 

copiii noștri. Ei pot da exemple despre cum a învăța să colaborăm cu ceilalți, empatia, sensibilizarea faţă de nevoia 

celuilalt şi mulţumirea sufletească de a fi ajutat pe cineva dezinteresat sunt doar câteva dintre beneficiile reale şi 

consistente pe care le primeşte cel cu inima deschisă care alege să practice voluntariatul.  

 De ce am alege să îi îndrumăm pe elevii noștri către activități de voluntariat ? Educația pentru voluntariat 

este latura spre care se îndreaptă tendințele actuale ale învățământului românesc, având ca exemplu real şi demn de 

urmat sectorul privat în care antreprenoriatul social a câștigat teren in faţa mediului de afaceri caracterizat doar de 

avantaje financiare. Statisticile arată faptul că tot mai mulți antreprenori aleg să se îngrijească şi de aspecte 

umanitare sau de protejare a mediului înconjurător, de felul în care afacerea sau activitatea lor poate contribui la 

binele societății.  

Copiii sunt deschişi să cunoască, să descopere, să exploreze, să se bucure de un bine pe care îl pot oferi 

dezinteresat. Așadar, de ce să nu afle afle în ce feluri o activitate poate influenţa în bine vieţile comunităților in care 

trăim, în ce feluri ceea ce au ei de oferit, chiar şi la vârstele lor fragede, poate aduce un zâmbet pe chipul unui om 

sau poate salva natura pe care ei o iubesc atât de mult ? Cu siguranță merită să le povestim despre oamenii dragi pe 

care îi cunoaștem si care au fost fericiți să ajute, să le povestim despre rezultatele minunate care au apărut in jurul 

acestor oameni ca urmare a atitudinii lor de întrajutorare sau a eforturilor lor de a avea grijă de natură, de animale, 

de tot ce ne înconjoară. Într-o lume în care exemplele şi știrile negative se răspândesc, din păcate, mai repede decât 

ne-am dori, descrierea unui gest frumos, nobil poate sădi în sufletele copiilor noştri speranța şi încrederea că se 

poate, că dorința de a face bine pe care o avem în noi poate fi adusă şi valorificată, practic, în viaţa de zi cu zi. Ce ne 

poate împiedica pe noi, dascălii, să nu le oferim acestor copii contextele in care aceste bucurii sa se transforme in 

realitate, sa ne înfrumusețeze viețile si să ne lumineze zilele ?  

Pot da exemple de gesturi mici, dar importante, de la care pot porni acțiunile de voluntariat de anvergură sau 

de la care un copil poate învăța că, indiferent de ce note primește, el este valoros, indiferent de ce condiții are acasă, 

el este iubit si apreciat in mod necondiționat. Astfel, am creat în scoală un proiect prin care copilașii talentați la 

desen au putut picta si desena planșe pentru decorarea propriilor clase. M-am bucurat să observ că au răspuns cu 

entuziasm chemării şi şi-au rupt din timpul liber pentru a face școala mai frumoasă, pentru a petrece timp de calitate 

cu colegii şi pentru a își pune in valoarea un dar de preț, creativitatea. Cate astfel de inițiative pot fi făcute, cu 

dedicare si implicare, pentru a îi vedea cum cresc, cum se bucura lucrând in echipă, cum își dezvoltă potențialul si 

cum dau curs impulsului de a face mediul in care trăim mai frumos, mai armonios ?  

Cu ajutorul nostru, al celor de la catedră şi al acestor copii minunaţi care ne urmează exemplele şi pun în 

practică ceea ce văd la noi, avem puterea de a schimba vieţi în bine, avem șansa de a aduce o contribuție societății, 

de a fi recunoscători si a da înapoi ceea ce noi am primit mai bun, făcând ceea ce putem mai bine, mai cu suflet. 

Este, oare, acest aspect o responsabilitate prea mare sau, mai degrabă, o minunată oportunitate de a da glas 
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înclinațiilor noastre firești, umane de a îi ajuta pe copii să se dezvolte armonios, să colaboreze şi să își păstreze 

sănătatea prin voluntariat ? 

Încurajarea activităților de voluntariat in rândul copiilor si adolescenților atrage nenumărate beneficii : în 

felul acesta ei pot conștientiza  cerinţele societății şi actualitatea lumii în care trăim şi cu care este bine să ţină pasul. 

Astfel, putem combate părerile care spun că școala românească este în urmă cu ceea ce cere contemporaneitatea şi 

putem gândi şi crea proiecte de voluntariat, parteneriate cu obiective clare şi ţintite spre ceea ce le de folos elevilor 

noștri şi iniţiative care să le aducă în prim plan înclinațiile şi, de ce nu, talentele. Ei ar putea avea oportunitatea de a 

deprinde si folosi competenţele digitale atât de necesare în ziua de azi, pot conştientiza problemele de mediu cu care 

ne confruntăm, pot avea parte de contexte în care sa îşi identifice şi să îşi folosească resursele şi pot invăţa metode 

de a îşi păstra sănătatea. De asemenea, lucrul în echipă şi cunoştinţele de leadership sunt abilităţi despre care se 

vorbeşte si care se cer pe piaţa muncii.  

În plus, identificarea punctelor slabe si a celor tari în relaţii reprezintă un mare plus pe care îl pot câştigă 

copiii pe care îi educăm, prin voluntariat. Experienţa de a colabora pentru un scop nobil atrage autocunoaşterea si 

menţinerea unui echilbru emoţional atât de necesar in lumea în care viteza ne conduce şi superficialitatea ne 

ameninţă. De asemenea, o ocazie minunată poate fi luată în considerare atunci când vine vorba de voluntariat, aceea 

de exersare, descoperire şi punerea în valoare a creativităţii. Acest lucru aduce o mare bucurie şi satisfacţie dublate 

de posibilitatea de a gândi critic şi de a găsi soluţii bune pentru orice fel de problemă. 

Avem nenumărate argumente care ne conving de faptul că a încuraja activităţile de voluntariat în rândul 

elevilor şi de a le crea contexte de acest gen este o extraordinară oportunitate de a le schimba vieţile în bine şi de a 

aduce linişte, mulţumire, deschidere, ocazia de a creşte armonios şi dragoste în inimile lor.   
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ROLUL VOLUNTARIATULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ A 

TINERILOR 

                                                                                   ONU ANA DORINA  

                                                                                                       LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU 

 

     Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, care îşi 

oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o contraprestaţie 

materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată. 

     Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație nonformală, cât și 

informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că voluntariatul este un factor 

important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării 

profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale. Conform Asocieției VOLUM se pot identifica mai 

multe tipuri de voluntariat din perspectiva modului în care este realizat:  (a)voluntariat direct/ spontan – activități 

realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor persoane, (b) voluntariatul organizațional– activități realizate 

benevol și cu titlu gratuit de o persoană în cadrul unei organizații. Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în 

cadrul unei organizații cu scop lucrativ sau în cadrul unei organizații fară scop lucrativ sau în cadrul unei organizații 

de drept public (instituție) sau de drept privat (ONG, sindicat) și (c) formal- pe baza unui contract de voluntariat 

sau informal/ fără o relație contractuală explictă între voluntar și organizația gazdă. 

     Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida misiunea și 

viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, în acord cu cele 

menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

           -Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează să 

activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. Deoarece 

abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile următoare, 

dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională cât și pentru cei 

care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

           -Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților de 

voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc la o 

schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă de a explora 

noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane care să le ofere 

suport/ consiliere în alegerea carierei. 

        Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de valoare 

societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, abilitățile de 

comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

        Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, orientare 

politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități diferite. Munca în 

echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din diferite 

perspective și crește nivelul de toleranță. 
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     Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de 

conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective prin 

gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. Gestionarea unei 

echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, gestionarea schimbărilor, 

medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin intermediul voluntariatului, pe care 

vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului prosocial, creșterea gradului de 

conștientizare și altruismul. 

   Ținând cont de cele menționate supra, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de dezvoltare 

personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și diversificarea 

relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean activ. 

Bibliografie: 

Asociația VOLUM,2016, Ghid pentru măsurarea efectelor și impactului voluntariatului asupra organizației gazdă; 
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                                        Voluntariatul aplicat în sistemul educaţional romȃnesc 

                                                                                                            Prof. dr. BIDICĂ DOREL  

                                                                             LICEUL ECONOMIC NĂSĂUD 

 

        De ce voluntariat în educaţie? – o întrebare care îşi găseşte răspunsul în chiar definirea conceptului: 

ca acţiune cu motivaţie intrinsecă şi fără aşteptări de recompensă, de a veni în sprijinul celui care se află 

într-o situaţie de criză, o situaţie-problemă.  

        În domeniul educaţiei pot fi identificate anumite crize, limite şi blocaje care intervin (generate de 

probleme economice sau de ordin social ce apar de-a lungul timpului) în vastul proces instructiv-

educativ din şcoli şi care, în mod implicit, au rezonanţă în viaţa socială şi profesională a comunităţii de 

mai tȃrziu. Rata mare a absenteismului şi abandonului şcolar, situaţii materiale precare şi imposibilitatea 

familiei de a susţine pregătirea educaţională a copilului, lipsa unor condiţii şi dotări materiale şi tehnice 

moderne în unităţile şcolare, lipsa de informare şi consilire parentală, posibilităţi limitate ale 

comunităţilor locale de a spijini actul educaţional, de a stimula şi recompensa eforturile celor implicaţi, 

etc – sunt doar cȃteva exemple de factori/probleme care frȃnează succesul în educaţie. Odată identificate 

aceste situaţii-problemă, putem contura şi formula şi ţintele pe care voluntariatul şi le propune: 

susţinerea egalităţii şanselor educaţionale a tuturor copiilor, sprijin în educarea şi consilierea familiei, 

dezvoltarea instituţională a unităţilor furnizoare de educaţie, susţinerea educaţiei pe tot parcursul vieţii 

pentru o dezvoltare integrală a personalităţii individului, promovarea şi susţinerea educaţiei de tip 

incluziv ş.a. Pentru a soluţiona problemele la care se raportează şi a-şi realiza scopurile fixate, 

voluntariatul trebuie să funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de către toţi factorii implicaţi 

în educaţie, şi anume familie-şcoală-comunitate. “într-o comunitate, mediul educaţional nu se rezumă 

la mediul şcolar (...) mediul educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să se coalizeze 

în procesul de educaţie continuă a cetăţenilor”1 . Aşadar, cine sunt voluntarii şi cine sunt beneficiarii? 

Pentru a răspunde nevoilor şi cerinţelor educaţiei şi pentru a obţine succesul, acest demers de voluntariat 

trebuie să realizeze permanent schimbul de roluri astfel ca fiecare să îşi asume atȃt rolul de voluntar, cȃt 

şi pe cel de beneficiar. Familia şi comunitatea îşi vor asuma responsabilităţi de susţinere (ca voluntari) 

a educaţiei din şcoală şi sprijin în soluţionarea şi depăşirea limitelor procesului instuctiv-educativ 

desfăşurat aici (şcoala= beneficiar), şi, invers, şcoala(ca voluntar) trebuie să răspundă şi să susţină 

nevoile societăţii (=beneficiar) de dezvoltare durabilă.În urma unor asemenea interacţiuni şi forme de 

voluntariat exersate pe rȃnd de actanţii principali din educaţie, rezultatele nu pot fi altele decȃt de un 

real cȃştig pentru toate părţile implicate. Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie 

(chiar şiîn formele ei cele mai simpliste) şi este complementată apoi de demersul educativ formal din 

cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi exersată 

ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul responsabil, capabil de acţiune şi schimbare. 

În primul rȃnd subliniem, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul educaţional al 

copiilor, întrucȃt plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolară a copilului, se asigură baza 

pe care va interveni ulterior şcoala. S-a demonstrat prin riguroase studii de cercetare că reuşita şcolară 

a copilului este strȃns legată de concepţia asupra educaţiei a părinţilor, aşa cum şi insuccesul copilului, 

care creşte într-o familie ai cărei membri nu au beneficiat de servicii educaţionale şi prin urmare nu 

acordă interes nici în cazul educaţiei copilului. Şi într-un caz şi în altul, şcoala se alfă în obligaţia de a 

lansa părinţilor invitaţia la cooperare, la implicare în educaţie, oferind şanse egale tuturor: o bună 

informare, o strategie de consiliere a părinţilor inactivi iniţial, un program de sprijin alături de fundaţii 

sau organizaţii non-profit, şedinţe, întȃlniri, ateliere de lucru în comun etc., toate acestea pot aduce 

alături, ca parteneri şi voluntari părinţii. Amintim aici formula celor şapte modalităţi de implicare a 

părinţilor în spaţiul educaţional, elaborată de Joiyse Epstein3 , între care se regăseşte voluntariatul, ca 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

921 
 

manieră de implicare productivă a familiei în activităţile şcolii. Pornind de la premisa că în cadrul 

familiei copilul beneficiază de primele experienţe educative – iar dacă nu este aşa, şcoala şi comunitatea 

trebuie să intervină ca voluntari în acţiuni de educaţie a părinţilor şi consiliere – , şcoala are, apoi, rolul 

de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, angajarea responsabilă în 

indentificarea problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru soluţionarea acestora. 

Iar cadrele didactice, ca “facilitatori”/ “moderatori”, “ trebuie să manifeste foarte multă receptivitate, 

îngăduinţă şi să ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii”4 . Aşadar, profesorii 

sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în comunitate şi tot ei trebuie 

să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, demararea de proiecte 

educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea locală, implicarea 

ONG-urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele practici de sprijin, de voluntariat, 

elevii/tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă activă socială.  

           La rȃndul lor, elevii/tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze 

pe cont propriu, pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia 

chiar de la vȃrstele şcolarilor mici – problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă 

la activităţi de voluntariat mai ample, elevii/tinerii sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de interacţiune 

cu comunitatea într-un spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, pentru ca mai 

tȃrziu, ca adulţi respnsabili, să-l poată gestiona şi dezvolta. Un exemplu de acţiune voluntară, care dă 

răspuns, pe de altă parte şi provocărilor educaţiei intergeneraţionale, este sprijinul acordat de tineri 

generaţiilor vȃrstnice în a înţelege şi învăţa să utitlizeze mijlocele şi tehnologiile moderne de comunicare 

din prezent. Sunt vizate astfel două grupuri ţintă: tinerii, care se implică în probleme actuale ale societăţii 

şi vȃrstnicii, care sunt reintegraţi în viaţa comunităţii moderne. Astfel de exemple pot completate de 

numeroase alte oportunităţi pe care atȃt şcoala cȃt şi societatea trebuie să le promoveze. Prin toate 

aspectele pe care le-am pus în discuţie, putem concluziona că posibilităţile de interacţiuni şi exerciţii de 

voluntariat în spaţiul educaţional pot fi multiple şi variate. Iar dacă aplicăm o abordare pe termen lung, 

avȃnd prespectiva durabilităţii, putem observa că, deşi vorbim de voluntariat – acţiune care nu urmăreşte 

un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o şcoală care investeşte voluntari în societate, va beneficia în viitor 

de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care îi va garanta condiţii mai bune de desfăşurare a actului 

educativ, aşa cum, o societate care este partener voluntar în educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii 

responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de muncă în raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială.  

Bibliografie:  

‐ Velea, L.S., Toderaş, N., Ionescu, M., “Participarea elevilor în şcoală şi în comunitate. Ghid pentru 

profesori şi elevi”, TEHNE Centrul pentru Inovare şi dezvoltare în educaţie, ed. Agata, Botoşani, 2006  

-  Godfrey, C., Parteneriat şcoală-familie-comunitate. Ghid pentru cadrele didactice, Proiect PHARE 

2004. Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate, Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 

2007  
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Voluntariatul în istorie și in domeniul educației 

Prof. Anemaria Cîrlan 

Colegiul Național Gheorghe Lazar, București, sector 5 

 

De-a lungul istoriei oamenii su simțit nevoia de ai ajuta pe semenii lor, mai ales de când au apărut 

comunitățile umane.  Religia îi invață pe oameni să-și sprijine semeni, de aceea se poate spune că 

voluntariatul are origini erxtrem de vechi și există peste tot în lume. 

Totuși, termenul de voluntariat a fost folosit pentru prima dată în sec.  al XVII lea în domeniul 

militar. Se numeau voluntari persoanele înrolate în serviciul militar de urgență și care nu erau recompensate 

sau plătite pentru serviciile lor. Tradiția voluntariatului există în multe state europene precum Danemarca 

unde familia, organizațiile de volunatriat, biserica și statul și-au împărțit responsabilitățile pentru bunăstarea 

tuturor. 

Conflictele militare și sărăcia au fost cauzele esențiale care i-au determijnat pe oameni să se 

organizeze în diferite asociații de voluntariat din ce în ce mai numeroase în sec. XIX -XX. Prima tabără de 

voluntariat a fost organizată în 1920 în Esnes sat de lângă localitatea franceză Verdun (regiune 

devenită celebră datorită masacrului petrecut în al II-lea Război Mondial), voluntarii au ajutat la 

reconstrucţia infrastructurii acestui sat.  Primele organizaţii internaţionale de voluntari au fost Peace 

Corps şi Voluntary Services Overseas. Aceste organizaţii internaţionale au pregătit membrii 

organizaţiilor naţionale în legătură cu o serie de probleme legate de managementul organizaţional, 

oferindu-le consultanţă şi sfaturi.  

În societatea românească activitățile de voluntariat au existat, dar după 1990 ele se fac într-un 

mod mult mai conștient. Școala românească, încurajează elevii să se implice in activități de volutariat 

aratând beneficiile acestui tip de activitate atât pentru ei cât și pentru comunitate. În colegiile naționale 

unde elevii își doresc să plece la studii în străinătate implicarea in activități de voluntariat este tot mai 

numeroasă deoarece este cunoscut faptul că marile universități europene pun accent pe astfel de 

implicări în paralel cu rezultatele academice. 

Voluntar poate fi orice persoană care este deschisă pentru învățare pe tot parcursul vieții, 

persoană activă, proactivă, productivă, creativă și inovatoare, persoană angajată civic și responsabilă. 

Folisiserea voluntariatului în domeniul educational determină formarea unor tineri care se 

dezvoltă autonom, au integritate morală ți aderă mai ușor la valorile generale ale societății. Aprecierea 

impactului activităților de voluntariat pentru educație se realizează din perspectiva beneficiarilor și a 

dezvoltării personale, prin adoptarea unei atitudini positive, assertive și persuative de comunicare și 

dând dovadă de tendințe pentru autorealizare în sistemul educational. 

Activități de voluntariat existente in domeniul educației pot fi  cluburile de istorie, literatură, 

teatru etc. unde tinerii se implică și își dezvoltă pasiunile , își descoperă calitățile pentru o viitoare 

carieră. Activitățile în care elevul se implică de buna voie sunt extrem de interesante la nivelul 

dezvoltării psihice , devine un om important, util pentru comunitatea sa, fapt pe care îl vede prin 

realizările sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum simpozioane, serbări, concursuri de 

creaţie literară, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de interculturalitate, toleranţă, 

respect reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. De asemenea activităţile literare au şi rolul de 

coeziune a grupului, de a îmbunătăţi relaţiile de comunicare şi interrelaţionare între elevi, respectiv, 

elevi şi adulţi.  

În concluzie domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând 

dezvoltarea personalității elevilor. Voluntariatul reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi 

susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui, de ataşamentul faţă de celălalt, 

acesta fiind un deziderat internațional. 
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VOLUNTARIATUL INCLUZIV 

Prof. Narcisa Gabriela Dașu  

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău,/ Școala Gimnazială nr 7 Buzău 

 

Voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor. Voluntariatul transformă în acţiune 

declaraţia Naţiunilor Unite conform căreia „Noi, oamenii avem puterea de a schimba lumea”. Toate 

persoanele din lume trebuie să aibă dreptul de a-şi oferi în mod liber timpul, talentul şi energia în 

beneficiul altora sau al comunităţii lor prin acţiuni individuale sau colective, şi fără a aştepta 

recompense financiare. Implicarea în acțiunile civice face apel la responsabilitatea cetățenească și 

dezvoltarea cooperării interumane, propunând o trecere în fapt de la un cerc vicios, la un cerc virtuos 

pentru reconfigurarea relațiilor sociale prin conștientizarea unui adevăr empiric simplu: pentru a cere, 

mai întâi este nevoie de a oferi. Dintre cei mai frecvenți factori motivatori întâlniți putem menționa - 

pe lângă altruism și dorința de dezvoltare personală, de orientare în carieră sau pregătirea pentru un loc 

de muncă - nevoia de socializare, nevoia de a te simți util, credința în cauza pe care o promovează 

organizația gazda, etc. 

Voluntariatul incluziv este participarea unei persoane care are o dizabilitate sau orice altă dificultate 

care îi limitează opțiunile de a se implica în voluntariatul „clasic”. Voluntariatul incluziv este definit 

ca oportunitățile de voluntariat disponibile tuturor persoanelor, indiferent de vârstă, cultură, gen, 

orientare sexuală, etnie, religie, statut social sau dizabilitate.  

Voluntariatul incluziv reprezintă accesibilizarea voluntariatului pentru toți. Atunci când sunt implicate 

persoanele din grupuri vulnerabile ca voluntari, se presupune deseori că doresc să se implice 

în cauzele „lor”, de exemplu, e posibil să se presupună că o persoană cu deficiență vizuală ar dori 

să devină voluntar într-o organizație care deservește comunitatea de nevăzători. Pentru unele persoane, 

dovezile sugerează că se ocupă de cauzele „lor” deoarece au parte de bariere față de voluntariatul 

în altă parte. Totuși, unele persoane ar putea prefera să facă voluntariat în afara comunității lor, ceea ce 

facilitează incluziunea dorită.  

Voluntariatul poate transforma excluziunea socială în incluziune, în timp, ajutând la dezvoltarea 

și optimizarea tuturor elementelor esențiale - apartenența (conexiuni, interacțiune socială), 

profesionalismul (talente, competențe), încrederea (încredere în sine, stimă de sine, mândrie) 

și generozitate (împuternicire, sentimentul utilității).  

Valoarea voluntariatului se poate identifica pe două dimensiuni - cea individuală, unde persoana 

implicată în activități de voluntariat dezvoltă competențe personale sau profesionale, dar și 

dimensiunea socială, care contribuie la construirea unei comunități mai coezive, mai sigure, mai 

puternice. Activitățile de voluntariat ajută la crearea unor rețele sociale care cultivă încredere 

reciprocă, cooperare și incluziune între membrii săi. 

Multe studii au arătat că voluntarii pot obține beneficii fizice, mentale și emoționale în urma 

voluntariatului.  

• Abilități/experiență  

• Oportunitatea de a împărtăși experiența  

• Sănătate fizică  

• Sănătate psihologică/emoțională  

• Un sentiment de scop/rost în viață  

• Sentimentul de apartenență  
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• Relaționare socială sporită  

• Singurătate/izolare redusă  

• Structură/direcție  

• Amuzament/distracție  

• Susținere  

• Mândrie/stimă de sine 

• Încredere  

• Împuternicire  

• Reziliență  

• Abilități & oportunități de leadership  

• Perspectivă/conștientizare sporită  

• Noi oportunități în carieră  

• Oportunitatea de exprimare a generozității  

• Oportunități de învățare 

• Experiența de comunicare și viață în afara cercurilor lor normale, experimentarea de lucruri 

noi și activități relaxante, privirea de ansamblu asupra mai multor opțiuni 

• Accesul la noi rețele sociale și oportunități 

• Creșterea încrederii în sine și a respectului de sine 

• Șansa de a dobândi noi abilități, cunoștințe și experiență și de a-și spori competențele 

existente, de a căpăta experiență de muncă 

• Oportunitatea de a-și demonstra capacitățile 

• Oportunitatea de a combate discriminarea și de a arăta că pot fi membri respectați ai unei 

echipe - că își pot face vocea auzită 

• Oportunitatea de a deveni exemple pozitive și inspirație pentru alții 

• Reducerea sentimentului de singurătate și excludere 

• Crearea unor perspective de angajare mai bune 

• „Aducerea aportului” prin voluntariat sporește sentimentul personal de bine 

• Oportunitatea de a-și provoca atitudinile față de dizabilitatea lor 

• Oportunitatea de dezvoltare personală și de schimbare a vieții/direcției în viață 

• Auto-împlinirea 

• Schimbarea atitudinilor față de diverse aspecte și grupuri țintă 

• Schimbarea atitudinilor față de voluntariat și organizații non-profit 

Trebuie încurajată implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat, deoarece este o oportunitate pentru 

ei de dezvoltare personală şi de a dobândi o perspectivă diferită asupra lumii. 

Prin voluntariat, tinerii pot dobândi o serie de abilități, printre care:  

• ABILITĂȚI DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE: Comunicarea cu oameni din medii 

și cu vârste diferite, exprimarea opiniilor, ascultarea opiniilor și nevoilor celorlalți, învățarea 

unor noi metode de comunicare, asertivitatea.  

• RELAȚIONARE: Stabilirea de noi relații, dezvoltarea relațiilor existent, crearea de noi rețele, 

consultarea grupurilor sau a rețelelor, legături cu alte organizații și indivizi, prezidarea unor 

întâlniri sau participarea activă, lucrul în echipă. 

• DEZVOLTARE DE RESURSE ȘI INFORMARE: Dezvoltarea resurselor, elaborarea 

materialelor de informare, instrumente și materiale informative, gestionarea contribuției altor 

persoane (designeri, tipografi etc.). 
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• ABILITĂȚI DE MANAGEMENT: sprijin și supervizare, coordonarea proiectelor, 

management prin influență, managementul voluntarilor, planificare. 

• ABILITĂȚI DE LEADERSHIP: Coordonarea unui grup, facilitarea contribuției unui 

participant la o întâlnire sau a partenerilor într-un proiect. 

Oferindu-le persoanelor abilități, cunoștințe și dezvoltare personală, voluntariatul ajută persoanele 

să se ajute singure. La un nivel mai personal, voluntariatul oferă o sursă vitală de interacțiune socială 

pentru multe persoane, reducând sentimentul de izolare, care a fost identificat ca un element important 

în incluziunea socială pentru unele persoane. 

Voluntariatul este și o sursă de mândrie și demnitate, permițând persoanelor să își aducă o contribuție 

semnificativă unei comunități din care este posibil să fi fost excluși înainte. În același timp, luând parte 

la voluntariat, persoanele pot îndepărta preconcepțiile răspândite privind grupurile „excluse social”. 

Ele pot contesta presupunerea că membrii acestor grupuri sunt mereu doar beneficiarii voluntariatului. 

Astfel, voluntariatul poate ajuta la îndepărtarea prejudecăților care perpetuează excluziunea socială. 

Voluntariatul poate spori capitalul social, permițând persoanelor să lucreze împreună în comunități.  

Voluntariatul oferă oportunitatea ca tinerii să înveţe cum să se implice în viaţa comunităţii şi să își 

promoveze în mod creativ ideile. De asemenea, implicarea într-un proiect într-o organizaţie 

nonguvernamentală oferă şansa descoperirii şi cunoaşterii propriilor limite şi dezvoltarea capacităţii de 

a lupta pentru ideile în care crede tânărul respectiv, va învăţa să dea înapoi ceea ce primeşte de la alţii.  

Mai mult, voluntariatul încurajează descoperirea unor abilităţi care sunt solicitate la un interviu de 

angajare. Dintre abilităţile pe care le dobândeşte un voluntar, putem enumera: lucrul în echipă, 

managementul resurselor, comunicare şi relaţionare, managementul de proiect. Toate acestea sunt 

solicitate în mod obişnuit la interviurile pentru angajare. În plus, un tânăr care a fost implicat în 

activităţi de voluntariat şi-a format o reţea de contacte care poate fi extrem de utilă în activitatea 

profesională pe care urmează să o desfăşoare. 

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană este 

fiecare, care îi sunt convingerile sau ce dorește să devină, responsabilitatea este o abilitate care se 

dobândeşti prin muncă. Respectul faţă de sine şi față de ceilalţi se câştigă prin responsabilitatea cu care 

fiecare ia anumite decizii, indiferent de natura lor. 

Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se 

dezvoltă abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile 

întâmpinate în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate.  

A voluntaria înseamnă de asemenea apartenența la un grup, un grup care devine în scurt timp o 

familie, iar relaţiile deşi sunt de natură profesională, devin şi personale. Sub marea umbrelă a 

comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte important. Voluntariatul creează punţi între 

oameni şi comunităţi. Fără să vrem, suntem nevoiţi să socializăm în viaţa de zi cu zi pentru a putea 

exista. Însă voluntariatul ne învaţă tehnici şi metode de socializare astfel încât timiditatea, teama şi 

frică să dispară, toate acestea ajutând la crearea fiecăruia din punct de vedere profesional. 

Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiţie, investiţia în propria persoană. Orice voluntar 

creşte odată cu proiectul său, își asumă riscuri şi își creează legături durabile. Voluntarul, ajutându-i pe 

ceilalți, de fapt, se ajută pe sine, ceea ce este comparabil cu şcoala vieţii. Toate situaţiile care pot 

interveni în finalizarea proiectului de voluntariat înseamnă acumularea de experienţa profesională şi 

învăţarea gestionării crizelor de orice fel. 
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Voluntariatul și cetățenia activă în rândul elevilor 

- STUDIU DE SPECIALITATE - 

 

Prof. Andrei Doina  

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău 

 

Formarea conduitei civice reprezintă dimensiunea cea mai complexă şi importantă a educaţiei 

morale şi componenta cea mai dificilă a activităţii axate pe educaţia pentru cetăţenie, deoarece vizează 

cultivarea virtuţilor morale în corelaţie cu capacităţile de înţelegere şi aplicare a principiilor valorice 

de respectare şi promovare a drepturilor omului, de participare demnă, activă şi creativă la construcţia 

propriei vieţi şi a celei sociale. În condiţiile democratizării societăţii, problema formării conduitei 

civice, a formării calităţilor unui bun cetăţean şi a combaterii viciilor morale, trebuie plasată în prim-

plan. 

Formarea la elevi a calităţii de cetăţean depinde în mare măsură de personalitatea celui care 

dirijează activitatea elevului – cea a profesorului. Profesorul trebuie să-l înveţe pe elev cum să trăiască 

şi cum să lucreze în această societate. În acest context considerăm că în cadrul demersurilor 

educaţionale de formare a profilului de cetăţean trebuie să se ţină cont de următoarele condiţii: 

 menţinerea unui echilibru constant între instruire – educaţie – acţiune practică; 

 practicarea unor strategii educaţionale care îi antrenează pe elevi în activităţi ce presupun 

operaţii intelectuale de un nivel superior şi creează oportunităţi pentru aplicarea competenţelor 

asimilate în contexte noi; 

 valorizarea pozitivă a experienţei morale, sociale a elevilor în procesul educaţional; 

 angajarea elevilor în descoperirea/redescoperirea cunoştinţelor, în formarea atitudinii 

pozitive faţă de datoria şi responsabilităţile individului în calitate de cetăţean; 

 crearea de oportunităţi şi motivaţie pentru implicarea elevilor în activităţi de interes 

comunitar. 

Experienţa avansată în domeniul educaţiei civice din cadrul unităţilor de învăţământ 

demonstrează că elevii manifestă un mare interes pentru acţiunile de voluntariat, activităţile în cadrul 

proiectelor sau cluburilor pe interese, care contribuie la formarea reprezentărilor şi a conştiinţei civice, 

a atitudinii pozitive faţă de sine şi societate, ceea ce asigură consolidarea conduitei civice. 

Valorile pe care le cultivă civismul şi care iau forma concretă în comportamentul civic, sunt 

valori profund morale: onestitate, responsabilitate, bunătate, demnitate, respectarea legii, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor omului, respectarea proprietăţii individuale şi sociale, toleranţa interculturală, 

spirit de iniţiativă. De aceea civismul însuşi este privit în ansamblu ca o calitate morală şi pe parcursul 

timpului educaţia pentru cetăţenie a fost asociată la educaţia morală, iar baza culturii civice a fost 

considerată ca fiind una tot de caracter moral. 

Pentru membrii unei comunităţi se evidenţiază competenţa civică propriu-zisă. Această 

competenţă începe să se formeze chiar din frageda copilărie. Acasă, la şcoală, persoana începe să 

gândească independent, să-şi exprime opiniile şi să respecte părerile altora. Prin activităţi precum: 

proiecte locale (de curăţire a parcului), ajutarea celor nevoiaşi, activitatea în calitate de voluntar la o 

grădiniţă de copii sau la un spital, persoana dobândeşte capacităţi de lucru în grup: de a colabora, 

organiza, planifica, negocia, evalua etc. Acţiunile de caritate, de muncă social-utilă exersate sistematic 

pentru binele omului şi a societăţii oferă posibilitatea să înţelegem şi să promovăm starea cetăţeniei, să 

judecăm despre nivelul sentimentului şi competenţei civice. 

Instituţiile de învăţământ sunt nişte comunităţi care pot şi trebuie să fie exemple de respect a 

demnităţii fiecărui individ, a toleranţei şi realizare a posibilităţilor egale de afirmare şi dezvoltare. 

Învăţământul are acum, mai mult ca niciodată, un rol crucial în formarea indivizilor în calitate de 

cetăţeni activi, independenţi şi responsabili. Sistemele educative trebuie să ofere tinerilor ocazia de a 
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dobândi cunoştinţe, atitudini şi competenţe esenţiale în domeniile ce interrelaţionează şi se 

completează reciproc: pregătirea pentru viaţă într-o societate democratică, pregătirea pentru lumea 

muncii, pregătirea pentru viaţa culturală. 

Printre strategiile şi modalităţile experimentate şi validate de realizare a educaţiei pentru 

cetăţenie se numără şi activităţile extracurriculare. Acestea reprezintă o modalitate eficientă de 

pregătire a elevilor pentru funcţia de cetăţean al acestui stat. 

În curriculumul disciplinar se accentuează că prin educaţia civică elevii vor cunoaşte 

drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, precum şi mecanismele de protecţie a drepturilor 

omului la nivel local şi naţional; vor fi capabili să identifice diferite probleme ale comunităţii şi căile 

de soluţionare a lor; să dezbată chestiuni de interes civic şi să organizeze activităţi orientate spre 

soluţionarea problemelor comunităţii. 

O modalitate eficientă de a transpune în practică aceste deziderate este cea de participare a 

elevilor în diverse proiecte care presupun desfăşurarea unor activităţi de voluntariat în folosul 

comunităţii. Anume astfel de activităţi promovate de către administraţia instituţiilor de învăţământ cât 

şi de către profesori contribuie la formarea competenţelor civice. 

Educaţia pentru cetăţenie înseamnă o abordare a şcolii şi a procesului educaţional ca un tot 

întreg. Contextul şcolar include o varietate de situaţii favorabile pentru învăţarea civică: 

 Conducere şi management (politica educaţională, procesul de adoptare a deciziilor, 

planificare, monitorizare şi evaluare instituţională, comunicare, alocarea resurselor etc.); 

 Etosul şcolii (cultura promovată în activităţile de zi cu zi, climatul şcolar, lideri informali, 

relaţiile interetnice); 

 Participarea elevilor în diferite proiecte, activităţile de voluntariat, activităţile social-utile 

din cadrul comunităţii etc.; 

 Relaţii: elev-elev, elev-profesor, profesor-părinte, director-profesor, director-părinte, 

director-elev, legătura dintre şcoală şi comunitate etc.; 

 Activităţile educative din clasă organizate de diriginte: metode şi materiale auxiliare, 

evaluarea şi notarea, stilurile didactice, disciplina, atmosfera, rolurile, lucrul în grup, activităţile 

formale-nonformale-informale, rezultatele învăţării. 

Un fapt care trebuie reţinut este că de calitatea cetăţenilor de mâine este responsabil, în primul 

rând, profesorul, indiferent ce disciplină predă, familia şi comunitatea. 

Deoarece exersarea civică este întotdeauna integrată într-o activitate, formarea competenţelor, 

deprinderilor şi obişnuinţelor de comportare civică impune o bună organizare a activităţii elevilor. 

Preocuparea profesorului nu se reduce doar la organizarea activităţii, la desfăşurarea exersărilor, ea 

vizând şi faptul că elevii trebuie să cunoască şi să înţeleagă semnificaţia cerinţelor civice, să adere la 

ele. Automatizarea presupune şi se bazează pe cele patru componente – cognitivă, afectivă, volitivă şi 

socială – ea nefiind doar o repetare mecanică, ci o acţiune la care personalitatea participă în totalitatea 

ei. 

Literatura de specialitate prezintă mai multe tipuri de cetăţean care ar corespunde necesităţilor 

actuale, justificându-se prin simplul motiv că oamenii sunt foarte diferiţi unul de celălalt. Într-o 

încercare de clasificare pe categorii în funcţie de tipurile de cetăţean pe care l-ar putea educa 

programele de învăţământ, specialiştii spun că pentru unii devotamentul faţă de democraţie se asociază 

cu conceptele liberale despre libertate, în timp ce alţii înţeleg democraţia în primul rând ca egalitate 

sau egalitate de şanse. Pentru unii principalul este societatea civică, în timp ce alţii consideră că 

schimbările sociale sunt legate de economia de piaţă sănătoasă. Pentru unii un bun cetăţean al 

societăţii democratice este voluntarul, pentru alţii, însă, persoana care participă activ în procesele 

politice prin exprimarea votului în cadrul alegerilor, prin formarea unor comitete, exprimându-şi 

protestul şi participând în campanii. Nu este nimic de mirare în faptul că şi creşterea permanentă a 

numărului de programe educaţionale, orientată spre educarea „bunilor” cetăţeni se caracterizează 
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printr-o largă diversitate de obiective şi metode. Astfel, în baza analizei atitudinilor şi psihologiei 

particularităţilor individuale ale personalităţii umane, s-au identificat trei tipuri de cetăţeni: cetăţeanul 

cu simţul responsabilităţii personale, cetăţeanul participant activ la viaţa comunităţii, cetăţeanul care 

tinde să soluţioneze problemele cu ajutorul justiţiei. 

În formarea conduitei civice la elevi, trebuie avute în vedere caracteristicile personalităţii 

cetăţeanului activ. 

Este necesară concentrarea demersului educaţional în formarea conduitei civice la elevi spre 

promovarea şi dezvoltarea unui parteneriat durabil elev-familie-şcoală-comunitate, fiind demonstrat 

impactul direct al parteneriatului educativ asupra formării conduitei civice ale elevilor, solicitând de la 

aceştia implicare şi activitate eficientă. 

De asemenea, s-a demonstrat necesitatea şi eficienţa implicării elevilor în soluţionarea 

problemelor comunităţii, formarea competenţelor civice nefiind suficientă, dacă aceștia nu posedă 

voinţă, dorinţă, interes şi responsabilitate de a se implica în treburile comunităţii, statului. 

Problema educaţiei pentru cetăţenie este multiaspectuală, iar specificul formării cetăţeanului 

activ în procesul de învăţământ la toate treptele acestuia, în cadrul nonformal şi informal şi pentru 

toate vârstele individului, fundamentele pedagogice, condiţiile de aplicare rămân mereu deschise 

cercetărilor. 
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VOLUNTEERING AT CHRISTMAS  

 

Prof. Andrei Elena 

Colegiul Economic Buzău 

 

Christmas is celebrated on December 25. In Romania, families distribute gifts that Father 

Christmas left under the Christmas tree on Christmas morning. Many attend church services on 

Christmas Eve and Christmas morning, and later gather for Christmas dinner with extended family. 

Christmas is the observance of Jesus’ humble birth to a virgin in a stable in Bethlehem. The 

holiday also celebrates the events surrounding his birth, such as angels’ appearance to shepherds, 

telling them to visit the newborn king. 

Although the Church does not consider it the most important Christian holiday, Christmas is 

certainly the most popular, at least in terms of cultural and social significance. 

The early Church, believing that events later in Jesus’ life should be the focus, did not even 

consider it all that significant. What is more, when Church leaders first discussed observing the 

birthday of Jesus, some argued against celebrating it like you would another great person in history. 

Nonetheless, the Church had enough pro-observance support to mark the calendar. 

Neither the New Testament nor any historical record marks the exact date of Jesus’ birth. As a 

result, the Church initially considered many different dates, including January 2, March 21, March 25, 

April 18, April 19, May 20, May 28, November 17, and November 20. The Western Church first 

observed December 25 in the fourth century, and eventually Eastern Churches followed suit. 

Christmas has its origins as a pagan holiday. December 25 was selected to line up with several 

pagan Roman holidays that celebrated the winter solstice and worship of the sun. Most of the 

traditional customs of Christmas, such as gift giving, tree decorating, light hanging, and feasting, come 

from sources other than the Church. 

The historical roots of Father Christmas come from many sources. The earliest known 

inspiration for the legend comes from the fourth century in the form of Saint Nicholas of Myra, a 

Greek Christian figure known for his generosity to the poor. 

Mentions of Father Christmas types of figures appear in Germanic lore and various northern 

European religions that thrived before Christianity took hold. The American version of Father 

Christmas, called Santa Claus, seems to have originated from a Dutch legend about Sinter Klaas, 

which settlers brought to America in the seventeenth century. Americans embraced the idea of Santa 

Claus, who was said to deliver gifts to good boys and girls on Christmas Eve. 

To many Romanians and Christians all over the world, Father Christmas embodies the spirit of 

giving. To celebrate the nature of Father Christmas during the Christmas holidays, many people not 

only give gifts to loved ones, but they also donate time and money to charities. 

Every year, as the winter holidays approaches, families around our country gather together to 

celebrate with festive decorations, feasts of all flavors and varieties and often also an exchange of 

gifts. What is very easy to forget during these times of feasting and celebrating is the fact that there are 

so many families in Romania that are struggling just to put food on the table for the kids, holiday gifts 

and elaborate parties just are not in the picture for them. They desperate need the Christmas help that 

should be available for low income families. 

So once again it is the season of giving. As the New Year approaches, we look for ways to 

help the needy and sometimes it can be hard to decide where to direct our generosity. A fun and easy 

way to help low-income children in our area is to buy Christmas gifts for them. Many kids would not 

get any gifts on Christmas morning if it weren’t for the support of their community. 

So what is the reason we celebrate Christmas? Because Christ helped people who were poor, 

sick, and afflicted, we should want to follow his example. We should feel that the best time to do that 
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may be Christmas, when charities often put forth extra effort to collect donations. Why is it a 

challenge? During the holidays, we are preoccupied with shopping, entertaining, and visiting friends 

and family. All of this leaves us with little time, energy, or money to attend to the poor and needy, 

other than perhaps making a donation.  

What Bible principles can help? “Do not hold back good from those to whom it is owing, 

when it happens to be in the power of your hand to do it.” (Proverbs 3:27) The poor, the hungry, and 

the afflicted do not suffer only at Christmas time. If we perceive that someone needs help and it is 

within “the power of our hand” to assist, why wait for a holiday to act? Our kindness and 

compassionate actions will be blessed.  

“Every first day of the week let each of you at his own house set something aside in store as 

he may be prospering.” (1 Corinthians 16:2) Saint Paul gave that advice to early Christians who 

wanted to help the poor. Could we “set aside” or budget, some money that we can regularly give to 

individuals or to an organization that uses its funds wisely? In this way, we ensure that we care for the 

needy while still giving within our means. 

“Do not forget the doing of good and the sharing of things with others, for with such sacrifices 

God is well pleased.” (Hebrews 13:16) Notice that besides “the sharing of things with others,” we 

must also remember “the doing of good”, or helpful acts. For example, wise parents and teachers train 

their children and students to help the elderly with everyday tasks; to encourage the sick by means of a 

card, a visit, or a phone call; and to take a personal interest in other children who are poor or suffer 

from a disability. As a result, children learn to be kind and generous year-round. 

So how could we bring joy to needy children on Christmas? 

First, as parents or teachers, we should find a program in our area that helps distribute toys to 

low-income children during the holidays. Some ideas could be programs like the ones implemented by 

“Saint Sava” Foundation in Buzău, “Hope for Romania” Association in Arad, and “Prison Fellowship 

Romania” Organization in Cluj-Napoca. The first two are charitable organizations that do some very 

impressive work for families in need during the holidays (and the whole year). Even more important, 

“Hope for Romania” Association also supports children who face life-threatening medical conditions. 

Some of their programs include donating toys, but also school writing materials, clothes, food and fire 

wood.  

Another fascinating charity that most people probably would not normally contemplate is the 

Angel Tree Church program by the “Prison Fellowship Romania” Organization. When people think of 

helping children, they often picture families with two hard-working parents who are doing everything 

they can to make ends meet, but just cannot seem to bring in enough. However, have we ever 

considered what happens to those kids whose parents are criminals that end up in prison? The truth is, 

these are children who did nothing wrong to deserve the situation they are in, but with their parents in 

prison, they usually have a holiday that is a lot more barren and depressing than most of us could 

possibly imagine. “Prison Fellowship Romania” Organization seeks to show these children that even if 

they live in a community where everything seems hopeless, there is a world out there where people 

love them and care about them.  

Similar programs may exist in any area in Romania, and we can contact area churches, 

volunteer centers and charities for more information.  

Second, we should determine which donation program is right for us based on the amount of 

time and money we want to invest. Some programs allow us to drop off a new toy geared toward any 

age level of our choosing, while adopting a family-style programs contain lists for specific children 

based on their gender, ages and preferences. Some programs also ask us to provide food for a holiday 

meal and gifts for parents. 

Third, we should go shopping. If we are adopting a family, we follow the instructions 

provided and use the information given about each child to find an appropriate gift. We should stay 
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within our budget, but we should not be cheap; if we would not give it to our own child or another 

child we know, we should not choose it for a donation.  

Finally, one thing that all children in our country should be taught during the holiday season is 

that even if their own family is struggling, there are children in other parts of the world that do not 

even have food to eat. While it is hard to go with no presents during the holidays, most children 

understand that they are lucky to have a roof over their heads and warm food to eat.  

While I have only listed three charities that can offer Christmas help for low income families, 

there are many more in our country. We can use google to find the best websites to find charities to 

donate to, and this is also a great way to discover the charities that may be able to offer our family 

some help. 

And, no matter where we are or what our circumstances are during the holiday season and 

throughout the entire year, I would like to wish us all a very festive holiday season, and a very 

prosperous and successful new year. 
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Impactul activităților de voluntariat asupra școlarului 

Anghel Florina 

Școala Gimnazială ,,Serafim Duicu” Tîrgu Mureș 

Dacă mi se spune – eu uit 

Dacă cineva mă învață – îmi amintesc 

Dacă mă implic – eu învăț 

În sistemul de învățământ românesc, cadrul activității 

educative școlare și extrașcolare constituie spațiul capabil de a 

răspunde provocărilor societății actuale, în sensul în care 

conceperea flexibilă a acesteia permite o continuă actualizare a 

conținutului învățării și a metodelor didactice centrate pe elev, precum și o monitorizare și evaluare de 

calitate a rezultatelor învățării. Totodată particularitățile specific facilitează implementarea noii 

abordări didactice prin care elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ. 

Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spiritual, interpersonală și social, activitatea educativă 

școlară și extrașcolară are mereu în atenție nevoia de adaptare la cerințele individuale, diverse ale 

tuturor copiilor, la interesele de cunoaștere și potențialul lor. Astfel: proiectele manifestările punctuale, 

aplicațiile tematice, etc, oferă posibilitatea abordării interdisciplinare, cross-curriculare și 

transdisciplinare, exersarea competențelor și abilităților de viață într-o manieră integrată, de dezvoltare 

holistică a personalității. 

Totuși, e important de punctat că activitățile de voluntariat oferă atât cadrul în care elevul și 

viitorul tânăr să se simtă stimulat să evolueze împreună cu colegii lui de clasă, cât și un proces 

conștient de dezvoltare personal, creat și implementat prin programe de pregătire și formare a elevilor. 

Cu cât un tânăr petrece mai mult timp într-un grup de voluntariat, cu atât are mai mari șanse să își 

cristalizeze valori sănătoase, construite pe un schelet susținut de mare parte din membri grupului. 

Această ,,presiune de grup” crește cu atât mai mult impactul experienței asupra individului.  

Voluntariatul are și extraordinare valențe educative, fiind o formă de învățare prin acțiune 

practică, care poate genera dobândirea de cunoștințe și abilități. Indifferent dacă vorbim despre o 

învățare inductivă, care pornește de la situații generale – sau de la cunoștințe teoretice – care sunt apoi 

translatate în activități practice specific, fie că vorbim despre o învățare deductivă, care pornește de la 

exemple particulare pe care apoi le translatează în norme generale sau în concept teoretice, 

voluntariatul este o metodă potrivită de a învăța.  

Trecând de la teorie explicativă la acțiune, voluntarul este acela care, pus în fața unei persoane 

care este în dificultate sau în fața unei situații delicate, decide să intervină pentru a schimba radical 

acea situație, starea acelei persoane, dând astfel, prin propria-i acțiune – alt curs acelei situații.  

Voluntarul este acela care decide să intervină într-o manieră hotărâtă pentru a schimba situația 

actuală, să intervină pentru a schimba acest mod de viață impasibil; este o acțiune al cărei obiectiv este 

acela de a da naștere unui alt mod de viață și de conviețuire cu ceilalți.  

În activitatea de voluntariat, persoana care o întreprinde investește în folosul celorlalți 

inteligența, talentul, timpul sau proiectele sale, fără a aștepta însă nimic în schimb. Trebuie să adaug, 
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că o caracteristică a acțiunii voluntarului este aceea că acțiunile sale nu se măsoară prin timpul, prin 

implicarea și bunăvoința sa, cât prin aspectul de gratuitate menținut constant în timp.  

Există trei termeni care pot sintetiza sensul și activitatea voluntarului: TIMP – A DĂRUI – 

APROAPELE. 

TIMPUL – într-o societate mai degrabă cinică și materialist, voluntarul își dedică timpul său 

pentru a-i ajuta pe cei nevoiași, bucuria și mulțumirea sa ținând nu de sporirea contului ci de o 

dimensiune mult mai profundă și intimă.  

A DĂRUI – este în strânsă legătură cu timpul dedicate acesteia. A dărui înseamnă să 

valorizezi, să te folosești de resurse  foarte importante (timpul, inteligența și energia), nu cu scopul de 

a obține bunuri materiale, ci pentru a ști că mulțumită ajutorului oferit o altă persoană poate spera din 

nou și poate privi spre viitor. 

APROAPELE – este cel pe care îl întâlnim în drumul nostru și pe chipul căruia citim o nevoie, 

care nu întotdeauna derivă din lipsurile materiale. În general ,,aproapele” căruia i se dăruiește timp și 

energie nu este ales de voluntar, ne iese în cale și prin simpla sa prezență ne cere ajutorul. 

Voluntarul nu este ,,un solitar” care ,,navighează fără un itinerariu”! 

Pe lângă cei trei termeni prin intermediul cărora am definit activitatea de voluntariat, există 

alți trei termini care permit acțiunii voluntarului să educe societatea civilă în procesul său de evoluție. 

Voluntarul nu acționează numai ,,pentru”, ci acționează și ,,cu”: este deci activitatea celor care 

acționează ÎMPREUNĂ. 

Să decizi tu însuți neîngrădit de nimic, să întreprinzi o acțiune responsabilă, coordonare ce 

face pasul de la acțiunea personală la cea social este LIBERTATEA. 

Cel de-al treilea termen, care nu este mai puțin relevant este mai degrabă o expresie ,,A 

ACȚIONA AUTONOM”. Cred că doar o acțiune de voluntariat inteprinsă într-o manieră coordonată, 

organizată liberă și autonomă poate devein generatoare de capital social și bunăstare. Doar o activitate 

care se desfășoară printr-o strânsă colaborare cu taote motoarele societății – va contribui la dezvoltarea 

acesteia. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt legate de dezvoltarea și educația copiilor, cei care, la un 

moment dat vor fi nevoiți să poarte pe umeri această uriașă responsabilitate. Pornind de la acestă 

premisă, voluntariatul pentru copii este un mod eficient și altruist de a-ți aduce contribuția la viitorul 

societății din care faci parte. Un alt beneficiu este legat de confortul psihic adus, deoarece le va crește 

încrederea în propria persoană și le va dezvolta sentimental de apartenență la grup.  

În momentul în care s-a ales o activitate în calitate de voluntar, înseamnă că se dorește să se 

participe la crearea unei lumi noi, mai bune.  

În școala în care profesez se desfășoară multe activități de voluntariat la care, atât colegii, 

părinții și elevii participă cu deschidere și plăcere. Programele de Acțiune Comunitară reprezintă o 

oportunitate de învățare valoroasă pentru elevii de toate vârstele. Aceasta este un tip de învățare care 

nu vine din studierea cărților, ci din implicarea activă și personal în procesul de învățare, reprezentând 

o experiență educațională care implică mintea, inima și mâinile. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR DE VOLUNTARIAT ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII 

ELEVILOR 

 

                                                                                                              Muşuroi Carmen 

                                                            Școala Gimnazială Gura-Padinii 

 

     În această perioadă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, 

mai interdependentă şi mai egoistă. Voluntariatul reprezintă însă o modalitate prin care pot fi întărite şi 

susţinute valorile legate de comunitate, de binele făcut aproapelui; persoanele pot să îşi exercite 

drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor şi se pot stabili puncte de legatură între 

diferite culturi. 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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se 

întâmplă în jurul nostru. Avantajele celor care desfăşoară activităţi de voluntariat variază de la 

satisfacţia personală, la dobândirea de experienţă în viitorul domeniu de activitate, la familiarizarea cu 

diferite sisteme operaţionale şi cu instituţii şi/sau structuri organizaţionale, la crearea de prietenii si 

contacte profesionale utile, până la găsirea unui loc de muncă pe baza experienţei dobândite ca 

voluntar. 

    Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, 

înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

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 responsabilitateasocială. 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. 

    Cel mai important lucru pe care ti-l poate oferi activitatea de voluntariat este faptul ca te invata sa 

lucrezi in echipa. Vei avea colegi cu aceleasi preocupari ca ale tale, cam de aceeasi varsta cu care iti va 

face placere sa lucrezi, si fata de care nu vei avea niciun sentiment de inferioritate. Se stie ca la un loc 

de munca, oricat de sigur pe tine si de indraznet ai fi, nu poti sa ii pui superiorului tau chiar orice 

intrebare iti trece prin cap. In schimb, aici vei avea ocazia sa inveti lucrurile din mers, alaturi de 

colegii tai. 

    De asemenea, poti sa ajungi si sa coordonezi un proiect important si astfel sa iti exerciti capacitatile 

de lider. Vei avea o satisfactie extraordinara cand vei vedea un proiect dus la sfarsit. Iar in bucuria sau 

multumirea oamenilor iti vei gasi adevarata rasplata a muncii tale.  

  O sa ai ocazia sa cunosti foarte multi oameni interesanti, atat din colegii tai dar si oameni de cariera 

cu care intri in contact pentru a-ti duce la bun sfarsit proiectul. 

     O a doua dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. Voluntariatul are 

extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate genera 
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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. De aceea de foarte multe ori 

voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă în modul cel mai concret cu putinţă cu 

viitoarea lor meserie.                             Fără a dori să impietăm sistemul formal de învăţământ, trebuie 

să recunoaştem că de multe ori îi lipseşte latura practică, aplicată a învăţării, latură pe care mulţi tineri 

aleg să o experimenteze prin implicarea în activităţi de voluntariat.  

   Să fii voluntar este un lucru foarte important atat pentru cariera ta, dar mai ales pentru viata ta. Vei 

invata lucruri care te vor ajuta in toate aspectele vietii, lucruri ca munca in echipa sau responsabilitatea 

dar si compasiunea si rabdare in tot ceea ce faci. Asa ca, chiar daca nu esti platit in bani, lucrurile pe 

care le poti invata intr-un ONG sunt lucruri pe care nu poti sa le cumperi.  

    Pentru ca forma de voluntariat să fie înțeleasă așa cum trebuie, încă de la o vârstă fragedă copiii 

trebuie canalizați spre această formă prin diverse activități desfășurate în școală și nu numai, și să 

înțeleagă ca fiind modul de a oferi fără a primi ceva în schimb. 

   Unitatea de grup arată copiilor că sunt o familie și trebuie să acționeze ca atare, iar dacă sunt copii cu 

posibilități de dezvoltare, aceștia trebuie angrenați în activități care să-i determine să se facă utili 

printr-o formă de voluntariat care-și ajută semenii.  

   Copiii trebuie puși în diverse situații de viață, implicându-se activ în viața comunității din care fac 

parte. În acest fel, se vor simți utili dezvoltându-și încrederea și stima de sine. Vor învăța cât de 

importantă este munca în echipă, dar și sprijinul celor din jur. Cei mici pot realiza lucruri 

impresionante, această acțiune reușind să-i responsabilizeze, încurajându-i să se implice voluntar, 

alături de părinții lor, de cadrele didactice și în alte proiecte umanitare în sânul comunității din care fac 

parte. 

    În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. Cu 

siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

   Valoarea voluntariatului este, indiscutabilă, iar recunoaşterea ei justă în societatea românească 

devine doar o chesiune de timp. Toţi factorii interesaţi de mişcarea de voluntariat din România trebuie 

să îşi asume responsabilitatea recunoaşterii valorii voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de 

calitate cu precădere în sfera lor de activitate şi competenţă. 

   A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui sunt unele din sarcinile 

dseamă ale educatorilor 

  „ Fiecare copil pe care-l instruim este un copil pe care-l câştigăm” 
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Importanța voluntariatului în dezvoltarea competențelor pentru viață 

 

Prof. Bucur Violeta Simona, 

Școala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino” , Pucioasa, jud. Dâmbovița 

 

 

 

Legea Nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România definește  

voluntariatul ca reprezentând ”participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public 

desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept 

public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup; activitatea de interes public 

reprezintă activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi 

cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, 

ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială”. 

Altfel spus, voluntariatul oferă oportunități multiple pentru a trăi din plin bucuria de a-i 

sprijini pe cei din jurul nostru și de a contribui la construirea comunității pe care ne-o dorim, fiind 

șansa de a schimba și de a îmbunătăți puțin câte puțin realitatea cotidiană. Totodată, voluntariatul ne 

dezvoltă competențe personale, sociale și de învățare continuă care ne ajută să fim mai bine pregătiți 

pentru a ne confrunta cu provocările actualei societăți și pentru a valorifica oportunitățile pe care le 

aduce schimbarea.  

Toate aceste competențe, numite și competențe de viață, au fost prezentate detaliat într-un 

cadru unic, european, numit LifeComp, în iulie 2020, de către The Joint Research Center (JRC) în 

colaborare cu Departamentul pentru Educație, Tineret, Sport și Cultură al Comisie Europene (EAC).   

Conform acestui cadru european, sunt nouă abilități care pot fi dobândite de oameni diferiți în 

momente diferite, în locuri diferite și care să-i sprijine în gestionarea provocărilor și a schimbărilor din 

viețile lor profesionale și personale. Acestea sunt grupate în trei domenii de competență interconectate 

în dezvoltarea socio-umană. 

1. Domeniul competenței personale, care cuprinde trei abilități: 

• autocontrolul – care necesită conștientizarea și managementul emoțiilor, al 

gândurilor și al comportamentelor; 

• flexibilitatea – exprimată prin abilitatea de a gestiona tranzițiile și nesiguranța, de a 

face față dificultăților/provocărilor; 

• starea de bine – manifestată prin satisfacția vieții, grija pentru sănătatea fizică, 

mentală și socială și adoptarea unui stil de viață sustenabil; 

2. Domeniul competenței sociale, care cuprinde trei abilități: 

• empatia – care reprezintă capacitatea de a înțelege emoțiile, experiențele și valorile 

altei persoane, dar și de a furniza răspunsuri adecvate la acestea; 

• comunicarea – care implică folosirea unor strategii de comunicare relevante, coduri 

și instrumente specifice domeniului, în funcție de context și de conținut; 

• colaborarea – manifestată prin implicarea activă și responsabilă în activități de grup 

și de echipă, respectul și recunoașterea acordate celorlați; 

3. Domeniul competenței a învăța să înveți, care cuprinde alte trei abilități: 

• mentalitatea de creștere – manifestată prin credința în propriul potențial și al altora 

de a învăța și a progresa continuu; 

• gândirea critică – implică evaluarea informației și a argumentelor pentru a susține 

concluzii raționale și a dezvolta soluții inovative; 
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• gestionarea învățării – care necesită planificarea, organizarea, monitorizarea și re-

evaluarea propriei învățări. 

LifeComp consideră ”competențele personale, sociale și de a învăța să înveți ca fiind cele care 

se aplică tuturor sferelor vieții și care pot fi dobândite prin educație formală, informală și nonformală”. 

Conform cercetătorului Ioannis Maghiros de la JRC, acestea ”pot ajuta oamenii să devină mai 

rezilienți și să-și construiască vieți care au valoare și semnificație în sânul unei lumi în continuă 

schimbare”. Fiecare competență are, la rândul său, trei descriptori care corespund în general modelului 

de „conștientizare, înțelegere, acțiune”, iar acest model stă și la baza voluntariatului. 

Cei mai mai mulți oameni doresc să fie voluntari pentru a îmbunătăți o stare de fapt ori pentru 

a ajuta. Când ne punem în poziția de a conștientiza, a înțelege și de a împărtăși sentimentele altei 

persoane, se creează o conexiune numită empatie, care schimbă viața. 

Pentru a vedea cum viața se schimbă în bine, trebuie ca fiecare dintre noi să fie acea 

schimbare, să-și cultive autocontrolul, gândirea critică, flexibilă și mentalitatea de creștere, dar și să-și 

fixeze obiective clare care declanșează acțiunea. O acțiune pozitivă aduce o schimbare pozitivă, iar 

puterea exemplului întrece cu mult puterea vorbelor, fiindcă durează în timp. În plus, copiii învață din 

acțiunile adulților și le urmează exemplul. 

Când un grup de oameni își concentrează eforturile pentru atingerea aceluiași obiectiv, 

realizarea lui este mult mai plină de satisfacții. Deseori, voluntariatul implică lucrul în echipă, iar 

succesul echipei este dat în mare parte de capacitatea de comunicare a membrilor ei, de modul în care 

fiecare este auzit și înțeles de ceilalți, i se oferă recunoaștere, încurajare și sprijin, conectarea dintre ei 

aducându-le încredere în sine și în ceea ce fac, în scopul lor. Abilitățile de comunicare și cele 

interpersonale se dezvoltă întotdeauna atunci când voluntarul învață să fie îndrăzneț, încrezător în 

misiunea lui și în ceilalți, asertiv și independent. 

De asemenea, voluntariatul oferă fiecăruia o excelentă oportunitate de a întâlni oameni cu 

interese similare și de a se simți parte a unei comunități, iar în acest fel se construiește conștientizarea 

acelei comunități, ceea ce conduce la creșterea stării de bine a membrilor ei, membri care au ales în 

mod liber să se implice în schimbarea pozitivă.  

Și nu în ultimul rând, voluntariatul implică asumarea responsabilității în îndeplinirea sarcinilor 

și gestionarea eficientă a propriilor acțiuni.  

De aceea, se poate afirma că, indiferent de vârstă, orice persoană care se implică activ în 

acțiuni de voluntariat își dezvoltă competențele de viață. 
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Importanța educației pentru voluntariat în protejarea mediului înconjurător 

Studiu de specialitate 

 

Marinescu Carmen Monica 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.1, Târgu Jiu 

  

 Mediul înconjurător, în care toți ne derulăm îndeletnicirile, prin feluritele lui aspecte, 

constituie o împrejurare continuă de influențare asupra personalităţii.                                                                                  

 Mediul poate fi definit ca fiind tot ce ne înconjoară.  În primul rând, prin intrarea în contact cu 

mediul care îl înconjoară, preșcolarului îi este stârnită curiozitatea, este dornic, continuu, de a afla ceva 

nou, neexperimentat de el și, astfel, se familiarizează cu noi obiecte și jucării, cu formarea de 

competențe și comportamente pentru protejarea acestuia.  

 Lucrez în învățământ, ca educatoare și,  în demersul didactic, am fost preocupată de: 

 - crearea de ocazii de a pune preșcolarii să acționeze cu obiectele, să le investigheze acționând 

cu ele, de a se familiariza cu mediul și cu îngrijirea acestuia;  

           - formarea și dezvoltarea unor inteligențe naturiste, dobândirea unor cunoștințe reale despre 

lumea plantelor, însușirea unor comportamente pozitive și conduite civilizate față de  

ce îi înconjoară;                                                                                                              

 - formarea și dezvoltarea unor comportamente de investigare și analizare a obiectelor, 

plantelor și  a viețuitoarelor, dar și  implicarea directă, cu responsabilitate, din partea preșcolarilor, în 

activități care să aibă ca scop protejarea componentelor mediului înconjurător.              

 Prin activitățile de voluntariat, desfășurate cu preșcolarii și prin răspunsurile care le-am oferit,  

le-am transmis acestora noi cunoştinţe şi noi informații dorite de ei, cu privire la comportamentul pe 

care trebuie să îl manifeste, faţă de ce îi înconjoară. Toate acestea le-am făcut atât pentru a transmite 

noi cunoştinţe, dar și pentru a forma preșcolarului deprinderi corespunzătoare, comportamente, pe care 

să le demonstreze în relația cu mediul. În acest fel, prin activitățile pe care le planific, proiectez și le 

desfășor cu preșcolarii, am contribuit la cunoaşterea treptată a mediului înconjurător, dar şi la 

integrarea, din ce în ce mai corectă, a preșcolarului în acest mediu.    

   Dorința de a afla, interesul pe care preșcolarii îl exprimă, faţă de transformările mediului, 

trebuie menţinute şi încurajate, printr-o puternică susținere, de a descoperi, a înţelege și a distinge 

treptat, în concordanță cu particularitățile de vârstă, mediul.                                                                                

 Noile cunoştinţe, care le-am transmit preșcolarilor, în timpul observării diferitelor acțiuni de 

voluntariat, au fost  înţelese şi reținute mai ușor, atunci când am planificat  activitățile în mijlocul 

naturii, pentru că aceștia au venit în contact cu obiectele sau procesele.                                                                                                                                            

 Când am răspuns la întrebările primite din partea preşcolarilor, am urmărit să explic procesele 

respective, în raport cu nivelul de vârstă. Nivelul de cunoștințe al preșcolarilor crește treptat cu nivelul 

de înțelegere al acestora, că unele plante şi viețuitoare necesită îngrijire, din partea omului, pentru a se 

dezvolta (lumină, întreținere, hrană, căldură, protecție) sau că fiecare proces din natură are la bază o 

cauză, că aceste procese depind unul de celălalt. Înţelegerea graduală, pe baza noilor cunoştinţe 

transmise, a fenomenelor și proceselor naturii, a legăturii și cauzalității dintre ele, contribuie, cu 

siguranță, la însușirea, de către preșcolari, a unor noțiuni ştiințifice, despre natură. 

              În activitatea desfășurată cu preșcolarii de grupă mijlocie, scopul a fost să contribui la 

educarea simţului estetic, sentimentului de prețuire, bucurie, iubire şi mândrie pentru minunățiile 

mediului din țara noastră.  

 Observarea organizată a naturii, în cadrul grădiniței, de către preșcolari, sub îndrumarea mea, 

a avut ca rezultat îmbogățirea cunoştințelor lor,  înțelegerea adecvată a fenomenelor și proceselor 

naturii, dezvoltarea deprinderii de a observa caracteristici ale mediului, dezvoltarea gândirii şi 
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limbajului. Observând natura, preșcolarii, fiind îndrumați, au sesizat frumuseţile ei şi au îndrăgit-o.                                   

 Pentru planificarea activităților de voluntariat, am avut la bază următoarele motive: 

 - degradarea continuă a mediului este o realitate alarmantă;    

            - cunoașterea, de către preșcolari, în mod conştient şi ştiinţific, a realității, fiind obişnuiţi să 

gândească, să discearnă, să înţeleagă sensul proceselor petrecute în natură, să sesizeze legăturile dintre 

acestea; 

 - conștientizarea rolului, pe care îl are mediul înconjurător, în evoluţia societăţii. 

 Copiii asistă, alături de adulți, la transformările din viața socială, economică și din mediul 

înconjurător.  Toate aspectele noi le stârnesc curiozitatea, punând o serie de întrebări.   

 În prezent, se acordă o mare importanţă necesităţii educării ecologice a copilului, în grădiniţă. 

Pregătirea copiilor, în grădiniţă, nu înseamnă numai dobândirea de către aceştia a unor cunoştinţe noi, 

ci şi formarea unor atitudini, priceperi, deprinderi, abilităţi, stări afective. În grădiniţă, copiii îşi 

însuşesc primele noţiuni despre natură, făcându-se, astfel, primii paşi în formarea unui comportament 

ecologic, pentru cunoașterea și ocrotirea acesteia. De asemenea,  sunt familiarizați cu activități pentru 

menținerea curățeniei, îngrijirea şi protejarea naturii. Promovând educaţia ecologică, în grădiniţa 

noastră, am transmis cunoştinţe şi format deprinderi, care îi vor fi utile copilului de azi, dar, mai ales, 

cetăţeanului de mâine, pentru ca în comportarea sa faţă de natură să nu facă greşeli. 

 Pentru formarea unor deprinderi, comportamente şi atitudini pozitive, de ocrotire a naturii, mi-

am propus următoarele obiective: 

 - dezvoltarea interesului şi curiozităţii faţă de mediul înconjurător; 

 - exersarea unor tehnici elementare, de analiză şi investigare; 

 - dezvoltarea unor deprinderi ecologice, prin contactul direct cu elemente ale mediului 

înconjurător; 

 - dezvoltarea comportamentelor la preșcolari, pentru starea de protejare a mediului; 

 - sensibilizarea copiilor, pentru a deveni participanţi activi, la protejarea şi ocrotirea mediului 

natural. 

 Experienţa la catedră, mi-a creat posibilitatea să constat că, în cadrul acestei categorii de 

activităţi, preşcolarii au posibilitatea să-şi formeze unele priceperi şi deprinderi practice de muncă, li 

se cultivă şi dezvoltă sentimente dintre cele mai alese: dragostea pentru muncă, dragostea pentru 

îngrijirea şi protejarea naturii. 

 În desfășurarea activităților de voluntariat, mi-am propus găsirea celor mai adecvate metode, 

procedee şi tehnici de lucru, care să ajute preșcolarii să înţeleagă şi să iubească natura, să-i pătrundă 

tainele, să o înfrumuseţeze şi să o protejeze, contribuind astfel la formarea conştiinţei ecologice. În 

toate activităţile desfăşurate cu preşcolarii, aceștia  și-au însuşit numeroase cunoştinţe despre mediu. 

 În contextul aplicării noului curriculum pentru educație timpurie, demersurile didactice 

desfăşurate cu preşcolarii au fost axate pe interdisciplinaritate, stimulându-i pe preșcolari, în scopul 

asimilării de informaţie, dar, mai ales, în sensul aplicării, în situaţiile concrete, a cunoştinţelor deja 

acumulate. Astfel, procesul instructiv-educativ este orientat către conturarea personalităţii 

preșcolarului, care se regăseşte în punctul central al actului didactic, către dezvoltarea creativității 

acestuia. 

 Parcurgând demersul didactic, propus pentru activităţile de voluntariat, am condus preșcolarii 

la formarea de deprinderi intelectuale şi de manipulare, de investigare, de cercetare, de aplicaţii 

practice, de dezvoltare a sensibilităţii faţă de mediul înconjurător şi, implicit, de realizare a 

curriculumului.  

            În concluzie, conducând copiii spre activităţi prin care să cunoască tainele naturii, să o 

îndrăgească, se vor descoperi, într-un viitor apropiat, în apărători şi protectori ai acesteia.  
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Voluntariat-între dorință și realizare 

  Prof. Vidrăsan Irina 

                                                                                  Școala Gimnazială „Serafim Duicu, Tîrgu-Mureș 

 „Una dintre cele mai frumoase  compensații din viața este că nimeni nu încearcă cu adevărat 

să ajute pe cineva fără să se ajute, de fapt, pe sine însuși.” Ralph Waldo Emerson 

 

         Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie 

iniţiativă, care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, 

fără a primi o contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul 

proiectului în care este implicată. 

 Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație 

nonformală, cât și informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că 

voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, 

în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale. 

Conform Asocieției VOLUM se pot identifica mai multe tipuri de voluntariat din perspectiva modului 

în care este realizat:  (a)voluntariat direct/ spontan – activități realizate direct de o persoană pentru 

ajutorarea altor persoane, (b) voluntariatul organizațional– activități realizate benevol și cu titlu gratuit 

de o persoană în cadrul unei organizații. Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei 

organizații cu scop lucrativ sau în cadrul unei organizații fară scop lucrativ sau în cadrul unei 

organizații de drept public (instituție) sau de drept privat (ONG, sindicat) și (c) formal- pe baza unui 

contract de voluntariat sau informal/ fără o relație contractuală explictă între voluntar și organizația 

gazdă. 

Beneficiile pentru voluntar sunt nenumărate. Voluntariatul este un mod de a îți face prieteni 

noi, de a ajuta la îndreptarea unor probleme sociale, și de a te dezvolta ca individ. Activitatea non-

profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la colectivitate, să 

socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care 

să-l ajuți necondiționat în timpul tău liber. 

 Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să 

colaborezi și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În 

acest context, școala noastră s-a implicat de ceva timp  în acest tip de activitate. Am fost voluntari la 

cea mai mare acţiune de curăţenie a mediului înconjurător ,, Let’s do it, Romania”. Am dovedit că 

suntem implicați, pozitivi, spargem bariere cu ideile noastre, credem în „împreună” împărtăşind 

aceleaşi valori, și suntem dedicați cauzei, iar în fiecare zi demonstrăm asta. 

 

 

 

 

 

      

În cadrul campaniei ,,Săptamâna legumelor și fructelor donate", acțiune ce face parte din 

Strategia Naționala de Acțiune Comunitară, am incercat să sensibilizăm pe toți cei implicați cu privire 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

943 
 

la situația dificilă in care se află semenii noștri. Prin acest demers se intentionează consolidarea 

abilităților copiilor de a trăi împreună cu ceilalți într-o societate unită și solidară , în care contează 

valențele umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea. Am dorit să facem ceva util cu 

preaplinul suflet specific vârstei și am reușit acest lucru donând Cantinei Sociale a Protopopiatului 

Tîrgu-Mureș 950 kg. fructe și legume de sezon.  

 

 

 

 

 

 

  

 Am organizat activități comune cu elevi cu cerințe educaționale de la Centrul Școlar 

pentru Educație Incluzivă nr.2 din Tîrgu-Mureș având ca argument în demersul nostru: „Copilăria e un 

leagăn în care te dai cu capul pe spate, ca să faci din nori personaje şi din cer un loc de joacă. Ne-am 

făcut mari, ne uităm pe cer să vedem doar dacă e înnorat.Azi vă provocăm: când vedeți un leagăn, vă 

opriți. Vă urcați în el, închideți ochii şi v-aduceți aminte: să visați, să nu vă fie teamă de nimeni şi de 

nimic, de oameni, de eșec, de imposibil.Haideți să spunem tuturor o dată şi încă o dată că putem să 

facem ce vrem pe lumea asta, că niciodata nu e prea târziu. Când ţi-ai spus ultima oara tare, tare, să se-

audă până la toţi dragonii de pe cer: EU POT, EU SUNT VOLUNTAR SNAC!” 
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 O faptă bună este binevenită oricând, dar la începutul anului ai și mai multă motivație să o 

faci. Cu tot elanul am lansat un îndemn elevilor, părinților și cadrelor didactice: „Haideți să fim noi 

îngerașii a celor douăzeci și opt de copilași de la Preventoriul TBC! Un îngeraș este o persoană care 

are grijă de un copil, sau mai mulți copii. Îl vizitează, îl sfătuiește, îl ajută. Nu suntem avuți, dar știu 

un lucru: nu suntem săraci în sentimente. Așa că am pus mână de la mână și mult suflet pentru a le 

cumpăra ghetele sau cizmulițele de care au mare nevoie acum că a venit zăpada și frigul. Atata își 

doresc ei, nu își doresc dulciuri! De la copil la copil cu multă iubire!Haideți să ne oprim un pic din 

iureșul cotidian și să ne gândim: ne-am dorit la un moment dat o jucărie nouă, o încălțăminte, un sfat 

bun? Ți-ai dorit să fie cineva care să te ajute când simțeai că nu ai timp sau știință să ieși dintr-o 

situație complicată, ți-ai dorit să fie cineva care să îți întindă o mână de ajutor? Dacă ai trecut printr-un 

astfel de moment, dacă l-ai depășit, cu ajutor sau doar prin forțe proprii, știi ce înseamnă greul, ce 

importantă e speranța, ce neprețuit este ajutorul. Nu știu care au fost mai puternice emoțiile noastre sau 

bucuria din ochii copiilor. Eu zic să nu așteptăm ca întotdeauna să primim ceva, zâmbiți la gândul că 

am putut oferi puțin din puținul nostru. Dar din dar se face rai! ,,Un os dat unui câine nu este caritate. 

Caritatea înseamnă osul împărțit cu un câine, când ești la fel de 

flămând ca și câinele”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și 

sprijinită de copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

 În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în 

societatea românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

 

 Bibliografie: 

Asociația VOLUM,2016, Ghid pentru măsurarea efectelor și impactului voluntariatului asupra 

organizației gazdă; 

Legea voluntariatului 195/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 25 

aprilie 2007. 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

945 
 

Educație pentru voluntariat 

Antonache Georgiana Simona 

Școala Gimnazială ,,Oana Diana Renea”  Focșani 

 

Care este explicația cuvântului ,,voluntar“? 

Conform explicațiilor ce le găsim în Dicționarului explicativ al Limbii Române, ,,voluntar” 

înseamnă ,,a acționa de bună voie, nesilit de nimeni, în mod conștient, din proprie inițiativă și fără a fi 

constrâns de persoanele din jur. Astfel că a fi voluntar înseamnă să aloci resurse de timp pentru o 

cauză cu care te identifici emoțional, în care crezi și pentru care ești dispus să acționezi oferind 

energia și abilitățile însușite unei organizații, fără a avea așteptări financiare. 

Ce este voluntariatul? 

Cel mai simplu spus, munca de voluntariat este activitatea fără recompensă pentru o anumită 

perioadă de timp pentru binele general al societății. Activitatea de voluntariat este muncă pe bază 

voluntară, tinerii care se angajează voluntar aleg cel mai adesea zone apropiate de domiciliu, oferindu-

le posibilitatea de a dobândi noi abilități și de a rezolva o serie de situații care îi pot ajuta pe parcursul 

carierei în domeniul ce urmează să activeze, cum ar fi:De aceea, munca voluntară sau munca făcută 

benevol este pe bună dreptate considerată mai valoroasă decât orice altă taxă. 

De ce voluntariat? 

Implicarea într-un program de voluntariat poate ajuta persoana implicată să se descopere pe 

sine, să tindă către idealuri, dedicare și proges având temeiuri sigure și fixe pentru a experimenta 

această zonă, astfel, construindu-se în cel mai frumos mod. Voluntarul, în urma acestei experiențe, își 

va aduce aminte cu drag acea participare și implicare, bucurându-se de oportunitatea de a pune în 

practică proiecte, de a creea relații, conexiuni, de a colecționa amintiri, zâmbete, clipe memorabile, dar 

și de a-i sprijini pe cei din jur. Voluntariatul presupune dezvoltare într-un mediu neconvențional, 

alături de oameni creativi, energici, deschiși și siguri, îmbunătățindu-și aptitudinile și evoluând în 

sprijinul viitorului său pe plan personal, cât și profesional. 

Care este valoarea voluntariatului? 

Cei care se implică în activităţi de voluntariat fac acest lucru cu conştiinţa clară a valorii pe 

care această activitate o are pentru ei, ca persoane, în absenţa oricărui câştig financiar. 

O dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. Voluntariatul are 

extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învățare prin acțiune 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 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. De aceea de foarte multe ori 

https://www.dex.ro/voluntar
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voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă în modul cel mai concret cu putinţă cu 

viitoarea lor meserie. 

O alta dimensiune a voluntariatului este valoarea socială a voluntariatului. 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. 

            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. 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. 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 proiecte, se învaţă prin implicarea în activităţi de voluntariat.  

 Valoarea economică a voluntariatului reprezintă un aport imaterial, în termeni de abilităţi 

sociale, cunoştinţe şi abilităţi practice şi valori abstracte şi dificil de măsurat (precum solidaritatea, 

toleranţa, spiritul civic) dar fără de care societatea nu ar fi ceea ce trebuie să fie . Această dimensiune 

valorică imaterială a voluntarului poate fi cuantificată în termeni financiari pentru a putea ilustra 

contribuţia pe care voluntariatul o aduce în termeni economici societăţii astfel încât să poată 

demonstra de ce merită voluntariatul susţinere financiară, 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

http://www.buzznews.ro/63812-valoarea-voluntariatului-de-ce-merita-practicat-si-sprijinit-

voluntariatul/ 

https://adevarul.ro/news/societate/cum-ajuta-voluntariatul-dezvolti-personal-profesionalo-

1_5912f08d5ab6550cb8f6e7a8/index.html 

 

 

http://www.buzznews.ro/63812-valoarea-voluntariatului-de-ce-merita-practicat-si-sprijinit-voluntariatul/
http://www.buzznews.ro/63812-valoarea-voluntariatului-de-ce-merita-practicat-si-sprijinit-voluntariatul/
https://adevarul.ro/news/societate/cum-ajuta-voluntariatul-dezvolti-personal-profesionalo-1_5912f08d5ab6550cb8f6e7a8/index.html
https://adevarul.ro/news/societate/cum-ajuta-voluntariatul-dezvolti-personal-profesionalo-1_5912f08d5ab6550cb8f6e7a8/index.html
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                 Rolul voluntariatului în dezvoltarea personală și profesională a 

elevilor 
  

Prof.Dir.Adj.Raica Cristinel  
Liceul Teologic Tg-Jiu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, 
care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o 
contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este 
implicată.  

Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație nonformală, cât 

și informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că voluntariatul este un 
factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei 

şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale. Conform Asocieției VOLUM se 
pot identifica mai multe tipuri de voluntariat din perspectiva modului în care este realizat: (a)voluntariat 

direct/ spontan – activități realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor persoane,  
(b) voluntariatul organizațional– activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană în cadrul unei 
organizații. Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizații cu scop lucrativ sau în 
cadrul unei organizații fară scop lucrativ sau în cadrul unei organizații de drept public (instituție) sau de 
drept privat (ONG, sindicat) și (c) formal- pe baza unui contract de voluntariat sau informal/ fără o relație 
contractuală explictă între voluntar și organizația gazdă.  

Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 
misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. 
Astfel, în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum:  

 Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 
dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează 
să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. 
Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile 
următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională 
cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

 Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților de 
voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc 
la o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă 
de a explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, 

persoane care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei.  
 Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, 
abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate.  

 Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 
diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, 
orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități 
diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a 
învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță.  
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 Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de 

conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective 
prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. 

Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, 
gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin 

intermediul voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea 
comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul.  

Ținând cont de cele menționate supra, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 
dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea 
și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și conștientizarea rolului de cetățean 
activ.  
Bibliografie:  

• Asociația VOLUM,2016, Ghid pentru măsurarea efectelor și impactului voluntariatului asupra 
organizației gazdă;  

• Legea voluntariatului 195/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 25 
aprilie 2007. 
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DESPRE VOLUNTARIAT… 

 
Prof. ARDELEANU-BLAGA NICUȚA 

Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galați 

 

 

 
Se cuvine să plecăm poate, în acest demers, de la o posibilă definiție a ideii de voluntariat. Astfel, 

voluntariatul, conform Legii nr. 339/ 2006, are următoarea definiție: activitate de interes public desfășurată din 

proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea 

de interes public este activitatea desfășurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția 

drepturilor omului, metodico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea.  

Dincolo de orice definiție, voluntariatul reprezintă, printre altele, o oportunitate de dezvoltare 

personală, înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute 

să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Principiile care stau la baza voluntariatului sunt: 

responsabilitatea și comunicarea. Dar voluntariatul înseamnă chiar mai mult decât atât: el reprezintă investiția 

în propria persoană, fiindcă cine face ceva pentru alții, face de fapt foarte mult pentru sine. Mai mult, 

voluntariatul ajută la gestionarea crizelor de orice fel.  

 De ce însă voluntariat în educaţie?  Iată o întrebare care îşi găseşte răspunsul în chiar definirea 

conceptului: ca acţiune cu motivaţie intrinsecă şi fără aşteptări de recompensă, de a veni în sprijinul celui care 

se află într-o situaţie de criză, o situaţie-problemă. În domeniul educaţiei pot fi identificate anumite crize, 

limite şi blocaje care intervin (generate de probleme economice sau de ordin social ce apar de-a lungul 

timpului) în vastul proces instructiv-educativ din şcoli şi care, în mod implicit, au rezonanţă în viaţa socială şi 

profesională a comunităţii de mai tȃrziu. Rata mare a absenteismului şi a abandonului şcolar, situaţiile 

materiale precare şi imposibilitatea familiei de a susţine pregătirea educaţională a copilului, lipsa unor condiţii 

şi dotări materiale şi tehnice moderne în unităţile şcolare, lipsa de informare şi consiliere parentală, 

posibilităţile limitate ale comunităţilor locale de a sprijini actul educaţional, de a stimula şi recompensa 

eforturile celor implicaţi, etc. – sunt doar cȃteva exemple de factori/probleme care frȃnează succesul în 

educaţie. 

 Odată identificate aceste situaţii-problemă, putem contura şi formula şi ţintele pe care voluntariatul şi 

le propune: susţinerea egalităţii şanselor educaţionale a tuturor copiilor, sprijin în educarea şi consilierea 

familiei, dezvoltarea instituţională a unităţilor furnizoare de educaţie, susţinerea educaţiei pe tot parcursul 

vieţii pentru o dezvoltare integrală a personalităţii individului, promovarea şi susţinerea educaţiei de tip 

incluziv ş.a. 

 Pentru a soluţiona problemele la care se raportează şi a-şi realiza scopurile fixate, voluntariatul 

trebuie să funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de către toţi factorii implicaţi în educaţie, şi anume 

familie-şcoală-comunitate. Într-o comunitate, mediul educaţional nu se rezumă la mediul şcolar (...) mediul 

educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să se coalizeze în procesul de educaţie continuă a 

cetăţenilor. 

Aşadar, cine sunt voluntarii şi cine sunt beneficiarii? Pentru a răspunde nevoilor şi cerinţelor educaţiei 

şi pentru a obţine succesul, acest demers de voluntariat trebuie să realizeze permanent schimbul de roluri astfel 

ca fiecare să îşi asume atȃt rolul de voluntar, cȃt şi pe cel de beneficiar. Familia şi comunitatea îşi vor asuma 

responsabilităţi de susţinere (ca voluntari) a educaţiei din şcoală şi sprijin în soluţionarea şi depăşirea limitelor 

procesului instuctiv-educativ desfăşurat aici (şcoala= beneficiar), şi, invers, şcoala (ca voluntar) trebuie să 

răspundă şi să susţină nevoile societăţii (=beneficiar) de dezvoltare durabilă. În urma unor asemenea 

interacţiuni şi forme de voluntariat exersate pe rȃnd de actanţii principali din educaţie, rezultatele nu pot fi 

altele decȃt de un real cȃştig pentru toate părţile implicate. 

Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) şi 

este complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin 
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educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul 

responsabil, capabil de acţiune şi schimbare. 

În primul rȃnd trebuie subliniată, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul 

educaţional al copiilor, întrucȃt, plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolară a copilului, se 

asigură baza pe care va interveni ulterior şcoala. S-a demonstrat prin riguroase studii de cercetare că reuşita 

şcolară a copilului este strȃns legată de concepţia asupra educaţiei a părinţilor, aşa cum şi insuccesul copilului, 

care creşte într-o familie ai cărei membri nu au beneficiat de servicii educaţionale şi prin urmare nu acordă 

interes nici în cazul educaţiei copilului. 

Şi într-un caz şi în altul, şcoala se află în obligaţia de a lansa părinţilor invitaţia la cooperare, la 

implicare în educaţie, oferind şanse egale tuturor: o bună informare, o strategie de consiliere a părinţilor 

inactivi iniţial, un program de sprijin alături de fundaţii sau organizaţii non-profit, şedinţe, întȃlniri, ateliere de 

lucru în comun etc., toate acestea pot aduce alături, ca parteneri şi voluntari părinţii. Amintim aici formula 

celor şapte modalităţi de implicare a părinţilor în spaţiul educaţional, între care se regăseşte voluntariatul, ca 

manieră de implicare productivă a familiei în activităţile şcolii. 

Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experienţe educative – iar 

dacă nu este aşa, şcoala şi comunitatea trebuie să intervină ca voluntari în acţiuni de educaţie a părinţilor şi 

consiliere – , şcoala are, apoi, rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, 

angajarea responsabilă în identificarea problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru 

soluţionarea acestora. Iar cadrele didactice, ca “facilitatori”/ “moderatori”, trebuie să manifeste foarte multă 

receptivitate, îngăduinţă şi să ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii. 

Aşadar, profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în 

comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, 

demararea de proiecte educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea 

locală, implicarea ONG-urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele practici de sprijin, de 

voluntariat, elevii/tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă activă socială. 

Ca voluntari pentru obţinerea succesului şcolar, factorii sociali de bază – administraţia locală, 

instituţiile de cultură, ONG-urile, agenţii economici – pot susţine eforturile şcolii de dezvoltare prin acţiuni de 

amenajare/dotări cu materiale, echipamente tehnice moderne, extinderi ale spaţiilor şcolare, finanţarea de 

programe after-school, înfiinţarea unor centre de recreere, cluburi de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor 

copiilor. De asemenea pot fi aplicate programe de finanţare prin atragere de fonduri, sponsorizări, prin care să 

fie promovată educaţia incluzivă, soluţionȃnd o parte din problemele identificate la nivelul grupurilor 

vulnerabile: grupuri dezavantajate din punct de vedere material şi social, copii cu nevoi speciale de educaţie, a 

căror integrare în învăţămȃntul de masă este necesară, şi de multe ori condiţionată de prezenţa şi sprijinul 

permanent al unei persoane specializate în acest domeniu, care să lucreze alături de profesorul de la clasă. 

Pentru a asigura un mediu cu condiţii optime de formare a abilităţilor elevilor şi care să răspundă intereselor 

lor de dezvoltare, este necesară o implicare din partea reprezentanţilor comunităţii. De exemplu, învăţarea şi 

exersarea rolurilor profesionale poate fi realizată în cadrul unor activităţi la care să participe şi să 

împărtăşească impresii specialişti din diverse domenii de activitate: cadre din domeniul medical, ingineri, 

manageri de companii. O astfel de experienţă va fi un punct de referinţă în orientarea profesională a elevilor, 

iar activităţile extraşcolare şi parteneriatele educaţionale răspund cu succes acestor nevoi. 

Având în vedere toate aspectele enunțate mai sus, putem concluziona că posibilităţile de interacţiuni şi 

exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot fi multiple şi variate. Iar dacă aplicăm o abordare pe termen 

lung, avȃnd perspectiva durabilităţii, putem observa că, deşi vorbim de voluntariat – acţiune care nu urmăreşte 

un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o şcoală care investeşte voluntari în societate, va beneficia în viitor de un 

spaţiu social mai bine dezvoltat şi care îi va garanta condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa 

cum, o societate care este partener voluntar în educaţie va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi 

capabile de acţiune, de forţă de muncă în raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială. Astfel, avȃnd aceeaşi ţintă  

– şcoala, familia şi comunitatea acţionează, în acelaşi spaţiu de comunicare, una în favoarea celeilalte, 

exersȃnd şi aplicȃnd practica voluntariatului. 
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Valoarea voluntariatului - de ce merită practicat şi sprijinit voluntariatul 

 

                                                                             prof. înv. primar Mantali Mirela 

                                                                            Liceul Tehnologic,, Mihai Busuioc’’Pașcani 

 

     Voluntariatul îți oferă șansa de a te descoperi sau redescoperi. O astfel de experiență e una complexă, 

dinamică, cu perioade în care simți că e posibil să privești neputincios cum proiectul la care muncești se 

prăbușește din cauza celor care nu mai cred în altruism, în necesitatea de a face bine, de a întinde o mână de 

ajutor celor care nici nu mai îndrăznesc să spere la un cadou de Crăciun pentru că Moșu’ vine rar și aduce prea 

puține. Dar speranța reapare când primești un răspuns pozitiv. 

Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, investiția în propria persoană. Tu te ajuți pe tine, ceea 

ce este comparabil cu școala vieții. Toate situațiile care pot interveni în finalizarea proiectului de voluntariat 

înseamnă acumularea de experiență profesională și învățarea gestionării crizelor de orice fel.  

     Este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția dorită de noi. Prin 

voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv lumea  în mijlocul căreia 

trăim.  Activitatea de voluntariat este una deosebită, deoarece este o muncă colosală prestată în interesul 

societăţii. Este indiscutabilă importanţa acesteia într-o societate aflată în perioada de tranziţie, iar 

implicarea tinerilor în astfel de activităţi, în scopul educaţiei spiritului de ajutorare reciprocă, creează o 

stabilitate psiho-socială a persoanelor care permanent necesită îngrijiri. 

   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. 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), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

    Ca voluntar înveţi, lucrezi în echipă, experimentezi, te implici în proiecte în beneficiul comunităţii tale sau 

al unei cauze, te confrunţi cu diferite situaţii, probleme, întâmplări neobişnuite care te vor învăţa cum să 

reacţionezi când eşti pus în faţa lor şi te vor ajuta să dobândeşti noi abilităţi. Intrând permanent în contact cu 

oameni din diverse medii sociale, vei reuşi să te adaptezi oricărei situaţii şi să dezvolţi atitudini noi atât faţă de 

oamenii din jurul tău, cât şi faţă de mediul înconjurător şi vei învăţa tehnici şi metode de socializare, 

dezvoltarea rapidă a abilităţii de comunicare fiind un element definitoriu al voluntariatului. Timiditatea, teama 

de a vorbi în public, greutăţile întâmpinate în legarea de prietenii noi, vor dispărea, pentru că voluntariatul 

creează punţi între oameni. Socializezi mai mult, eşti mai activ în timpul tău liber şi ţi-l petreci într-un mod 

plăcut şi util, devii parte a unei echipe sau organizaţii, ai ocazia să întâlneşti şi să ajuţi oameni mai puţin 

norocoşi ca tine sau oameni care trec prin aceleaşi probleme ca şi tine, înveţi să-ţi asumi responsabilităţi şi să 

realizezi ceva singur, ceva ce ţi-ai dorit dintotdeauna poate. 

    În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din 

ce în ce mai atractiv pentru tineri.  

În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activități care să le facă bine 

din punct de vedere sufletește și de pe urma cărora să beneficieze și alții. Vizitele la centre de copii sau de 
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bătrâni, concursuri și evenimente organizate la care se pot face donații pot fi ocaziile potrivite pentru a-i 

implica pe elevi și a-i obișnui să se acomodeze în rolul de voluntari. 

Activitățile realizate la nivelul școlii îi ajută să vadă viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și 

conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare poate începe cu ei. Un aspect important al creării 

de şanse egale pentru copiii defavorizaţi, îl poate reprezenta, sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile 

colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Prin intermediul unor 

dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor copii care nu au 

posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei 

învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în comunitatea din care provine 

elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii (asistența și serviciile sociale, cultural, medico-

sanitar, educativ etc).  

De ce si cum am putea să convingem elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive: 

• Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; 

• Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri; 

• Își setează obiective mai realiste în viață; 

• Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

• Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență 

profesională; 

• Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări 

profesionale pe această linie; 

• Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

• Își formează prieteni noi; 

• Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

• Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi. 

       Răspunderea majoră, însă, aparţine organizatorilor activităţii de voluntariat, care au datoria să ofere o 

experienţă de voluntariat de calitate, să coordoneze corect şi eficient implicarea voluntarilor şi să evalueze 

complex impactul activităţilor de voluntariat, pentru a putea aduce argumente clare factorilor de decizie care 

trebuie să susţină dezvoltarea voluntariatului pentru a creşte contribuţia sa la dezvoltarea societăţii noastre. 

      Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. Cei care se implică în 

activităţi de voluntariat fac acest lucru cu conştiinţa clară a valorii pe care această activitate o are pentru ei, ca 

persoane, în absenţa oricărui câştig financiar.    

      Închei prin a spune că voluntariatul nu este despre experienţă cât despre experienţe: despre efortul pe care 

îl depui pentru lucruri importante, de impact, despre amintirile pe care ţi le faci, despre oamenii pe care îi 

întâlneşti şi care rămân în viaţa ta. 
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DEZVOLTAREA VOLUNTARIATULUI PRIN INTERMEDIULPROIECTELOR 

TEMATICE 

 Barna Ruxandra-Maria 

G.P.P nr.53, structura G.P.P nr.19 

 

 Metoda proiectelor este o strategie de învățare și evaluare a cărei caracteristici se concentrează pe 

efortul deliberat de cercetare, pe căutarea și găsirea răspunsurilor legate de tema propusă. ( V. Preda., 2016, 

p.17). 

 Argumentele pe care le susțin și care pot sta la alegerea folosirii metodei proiectelor în procesul 

instructiv educativ  desfășurat cu copiii preșcolari sunt următoarele:proiectul poate fi încorporat în 

curriculumul preșcolar din oricare parte a lumii; un proiect are o structură temporală care ajută educatoare să-

și organizeze progresiv activitatea cu copiii și proiectul le ofere copiilor contexte în care ei pot aplica o foarte 

mare varietate de cunoștințe și deprinderi sociale și intelectuale, pe lângă cele de bază date de curriculum. 

 Lumea în care se nasc și cresc astăzi copiii este complexă, iar ei trebuie pregătiți nu numai s-o 

înțeleagă, ci și să accepte schimburile permanente, să devină ei înșiși factori ai schimbărilor viitoare. Pentru 

aceasta însă nu contează cantitatea cunoștințelor, ci competența psihosocială, care se referă la luarea unor 

decizii, rezolvarea situațiilor problemă, gândirea creativă, comunicare afectivă, empatia și stăpânirea 

emoțiilor. 

 Așadar, un proiect este o extindere, o investigare a unui subiect din sfera idealului sau practicului către 

care copilul își îndreaptă întreaga atenție și energie. Proiectul implică copiii în conducerea investigației în 

mediul imediat, asupra fenomenelor și evenimentul despre care doresc să învețe mai mult. 

 Începând din anii 1920, W. Kilpatrick, popularizează ideile lui Dewey, aplicând în școlile americane 

metoda proiectelor, al cărui cărei scop principal era armonizarea școlii cu societatea. Astfel, utilizând la clasă 

această metodă, spiritul civic, cel anteprenorial și cel de caritate vor căpăta contur în viața viitorilor tineri. 

După „Metoda proiectelor la vârste timpurii”, (2016), în derularea unui proiect tematic se disting trei faze 

(etape) succesive: 

Faza întâi: preparatorie și de inițiere 

Faza a doua sau „inima” proiectului: documentarea și investigarea 

Faza a treia: adăugarea detaliilor și evaluarea produselor muncii. 

Faza întâi, respectiv debutul proiectului, este aceea a alegerii subiectului și a planificării întregului demers 

didactic necesare proiectului. Aceasta este o etapă preparatorie, de inițiere atât pentru educatoare cat și pentru 

copil. În acest moment, se stabilesc obiectivele, se analizează resursele materiale, umane și de timp 

disponibile, se aleg conținuturile, strategiile didactice necesare asigurării coerenței, în vederea derulării cu 

succes a proiectului. 

 A doua fază a proiectului, conținutul acestuia, este intervalul în care are loc activitatea practică a 

copiilor, respectiv documentarea și investigația. Aceasta este, de fapt, inima proiectului. Acum copiii fac 

cercetări, desenează în urma observației directe, construiesc modele, înregistrează date și fapte, explorează, fac 

predicții, discută și chiar dramatizează aspecte legate de noile achiziții. 

 În această parte din cadrul proiectului copilul merge și cunoaște în mod direct prin intermediul 

vizitelor, a observației directe și a discuțiilor cu specialiștii aspecte ce țin de tema aleasă. De exemplu în cadrul 

proiectului tematic, cu tema ”Micul anteprenor”, putem efectua o vizită la bancă și putem purta o discuție cu 
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managerul băncii sau chiar cu un anteprenor de succes, iar prin cadrul dramatizărilor putem exersa elemente 

de educație financiară în atingerea obiectivelor anteprenoriale. 

 În faza a III-a, finalizarea şi detalierea evenimentelor, se poate realiza sub forma unor discuţii, 

descrieri a ceea ce au descoperit şi a prezentării unor produse, a unor prezentări dramatice, spectacole sau prin 

realizarea unor excursii. 

 Așadar, în ceea ce privește valoarea pedagogică a utilizării metodei proiectelor, primii beneficiari ai 

abordării metodei integrate sunt copiii, care : se manifestă natural, au mai multă libertate de acțiune, 

beneficiază de o învățare selectivă, participă la procurarea materialelor și devin mai responsabili, au mai multă 

încredere în forțele proprii, au posibilitatea de a se bucura de finalitatea activităților lor, sunt parteneri în actul 

educațional, își pot alege aria sau sectorul care prezintă interes pentru ei și se exprimă pe ei înșiși prin 

activitățile pe care le desfășoară. 

 Evoluția unei societăți este strâns legată de educația pe care le-o oferim copiilor. Prin intermediul 

proiectelor tematice putem cultiva interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat , adaptate vârstei lor. 

Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe 

care un astfel de gest o aduce.  

 Pentru a implementa astfel de proiecte la nivel preșcolar, putem apela la discuții cu scopul 

conștientizării necesității efectuării acestui tip de activități, vizite în locurile unde se fac voluntariat, discuții cu 

specialiștii despre anumite cazuri care necesită ajutor, precum și prezentarea unor modalități concrete de 

realizare a acestor activități. În partea finală a proiectului se poate realiza voluntariatul propriu-zis. Copiii 

împreună cu educatoare și părinții organizează târguri la nivel local în care sunt expuse lucrări confecționate 

de ei și le licitează sau pot aduce direct de acasă materiale, iar prin intermediul unei vizite să doneze anumite 

lucrușoare de-ale lor, fără a aștepta nimic în schimb.  Prin astfel de activități se dezvoltă sentimentul de 

empatie față de semenii noștri și încurajarea copiilor încă de la grădiniță  să se implice în activități destinate 

ajutării semenilor aflați în nevoi. Tot aici putem dezvolta și relațiile ce se stabilesc între cadre didactice-copii 

și părinți. Pe tot parcursul derulării proiectelor tematice cadrele didactice trebuie să aibă o comunicare 

eficientă cu părinții, dar și sprijin din partea acestora. 

 Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un 

confort psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului. Totodată, 

în urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar pentru 

asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății. 

 În concluzie prin intermediul proiectelor tematice derurate în învățământul preșcolar putem dezvolta 

spiritul de voluntariat încă de la o vârstă fragedă. Cadrul didactic prin meticulozitatea lui poate face ca acest 

tip de activitate să fie interesant și atractiv pentru toți copiii.  
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EDUCAȚIE  PT  VOLUNTARIAT 

MLADIN ANGELA GEORGETA 

GPP”Albă ca Zăpada”BĂILE FELIX,jud Bihor 

 

Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, prin care o persoană fizică îşi oferă timpul, 

talentele şi energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta 

cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată. 

              Patru principii definitorii stau la baza activităţii de voluntariat şi o deosebesc de activităţi similare 

(precum internshipul/practica, etc) : 

1. Este o activitate desfăşurată în beneficiul comunităţii / beneficiul public. 

2. Este o activitate neremunerată sau care nu urmăreşte un castig financiar, chiar daca include decontarea unor 

cheltuieli derivate din activitatea respectiva (transport, consumabile, etc.). 

3.Este o activitate desfăşurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul. 

4. Este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizaţii sau a unui grup de inţiativă), spre 

deosebire de acţiunile spontane de binefacere. 

Voluntariatul reprezintă un schimb reciproc şi avantajos între om şi comunitate. Oricine doreşte poate fi 

voluntar: copiii, tinerii, adulţii, persoane cu sau fără dizabilităţi, persoane de toate etniile, religiile şi rasele, 

persoane cu studii postuniversitare sau fără studii, persoane cu posibilotăţi materiale însemnate sau reduse, etc.  

         Pentru a participa la o activitate de voluntariat trebuie să-ţi doreşti, ceea ce urmează să faci este necesar 

să vină din proprie iniţiativă şi nu dintr-o constrângere externă. 

           Astfel voluntariatul este o activitate de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de către orice 

persoană fizică în folosul altora, fără a primi vreo recompensă materială de orice natură. 

     Ca voluntar, poţi să te implici într-o varietate de proiecte şi de domenii: 

     Social - Te poti implica în activităţi cu persoane defavorizate în măsura în care organizaţia în care te 

îndrepţi are astfel de activităţi în aria sa şi te poate pregăti în acest sens.   Te poţi implica în campanii legate de 

dreptul copilului cât şi în capamnii de întrajutorare sau poţi să te implici în activităţi de informare sau 

consiliere pe teme sociale. 

   Economic - Te poţi implica în campanii de ecologizare a unor parcuri, păduri, trasee montane,  poţi derula 

activităţi legate de reciclare, poţi desfăşura activităţi ce au legătură cu protecţia mediului astfel dezvoltând 

creativitatea prin confecţionarea diferitelor obiecte. 

    Civic - Te  poţi  implica în campanii ce au ca scop actele de caritate, în campanii ce promovează principii 

legate de comunitate. 

    Cultural - Te poţi implica în activităţi artistice, în campanii de promovare sau în organizarea de evenimente. 

     Sănătate - Te poţi implica în campanii de promovare a sănătăţii, poţi asigura anumite servicii pentru 

pacienţii din spitale. 

                    Activităţile de voluntariat pot acoperi domenii diverse cum ar fi: servicii sociale, protecţia 

drepturilor omului, medico-sanitare, cultural, artistic, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, protecţia 

mediului, socisl şi comunitar, educativ, de învăţământ, etc. 

        Atunci când ne referim la voluntariat în instituţiile de învăţământ şcolar, nu ne rezumăm doar la o 

anumită categorie de participanţi în procesul de voluntariat. Astfel ne putem referi la activităţi de voluntariat 

din partea studenţilor de la PIPP, care pe lângă activităţile de observare şi predare la grupă, se pot implica în 
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toate activităţile desfăşurate  pe perioada întregii zile, venind în sprijinul educatoarei mai ales atunci când 

numărul de copii este mare, iar educatoarea nu poate fizic să se aplece asupra activităţii individuale ale 

fiecărui copil. Pe de altă parte tot prin voluntariat înţelegem implicarea familiei în parteneriatul părinte-

grădiniţă, deoarece părinţii sunt prima sursă de comunicare şi ajutor pe care care noi, cadrele didactice o avem 

la îndemână.  

    Orice proiect, indiferent de natura lui poate fi derulat și cu ajutorul părinţilor şi implicarea lor în diferite 

activităţi atât ca sprijin fizic, material sau moral. De-a lungul timpului interacţionând cu părinţi pot spune că 

aceştia au fost foarte încântaţi să participe în măsura posibilităţilor la activităţile propuse, ba chiar venind ei cu 

idei de sprijin, astfel luând naştere momente frumoase de care ne-am bucurat cu toţii dar în special copiii. 

         Unul dinte multele exemple pe care le putem da de parteneriat părinte-grădiniţă şi voluntariat în acelaşi 

timp este activitatea”La cules de struguri”, unde familia unui copil de la grupă ne-a invitat acasă, unde ne-a 

pus la dispoziţie toate materialele necesare desfăşurării unei activităţi de cules struguri: găletuţe, zdrobitor de 

struguri,  vase în care copiii au zdrobit strugurii cu mânuţelel lor, must  etc dar mai ales timpul şi 

disponibilitatea lor. Pentru copii dar şi pentru noi ca adulţi a fost o experienţă de neuitat pe care nu o putem 

realiza fără sprijinul şi implicarea părinţilor . 

     Deasemenea implicarea părinţilor a fost foarte importantă în proiecte de volunatriat precum „ Let’s do it 

România!”, „Târgul de jucării”, „Târgul de prăjituri”, ultimul desfăşurăndu-se cu scopul de a ajuta financiar 

un copil foarte bolnav care avea nevoie disperată de ajutor. 

        Majoritatea părinţilor abia aşteaptă să fie implicaţi în diverse activităţi, fiacre aducându-şi aportul în 

măsura posibilităţilor, indiferent de natura lor, doar să existe deschidere şi iniţiativă din partea cadrului 

didactic, pentru că, să nu uităm, misiunea nostră este aceea de a forma copiii în spiritul celor mai importante 

valori: bunătate, compasiune, modestie, generozitate, cinste, sinceritate, demnitate, dorinţa de a ajuta fără a 

aştepta nimic în schimb , toleranţa, bunul simţ, respectul, încrederea, dar mai ales capacitatea de a înţelege 

problemele celor din jur şi de a nu rămâne indiferent. 

     În tot acest proces care se desfăşoară pe întreaga perioadă preşcolară, cel mai important partener este 

părintele. Trebuie doar să găsim acel tact pedagogic, metodele cele mai potrivite de a face din părinţi cei mai 

buni parteneri în desăvârşirea „sculpturi sufleteşti” a celor mai inocente  fiinţe...copiii... 

       O altă latură a voluntariatului  în grădiniţă, şi poate cea mai importantă o reprezintă implicarea directă a 

copiilor în activitatea de voluntariat încă de la vârste fragede. 

Copilul de mic trebuie educat în spiritul întrajutorării, toleranţei, bunătăţii, încrederii şi sincerităţii, 

generozităţii, dar mai ales compasiunii şi înţelegerii pentru tot ce se întâmplă în jurul lor. Acest lucru poate fi 

făcut prin implicarea lor în diferite activităţi, prin conştientizarea lor că pot face lucruri bune şi că pot ajuta fie 

copii sau adulţi în situaţii speciale , animale, plante, planeta, etc.  

          Copiilor trebuie să le dăm încrederea unui super-erou care este de ajutor chiar şi cu un zâmbet de 

bunătate .  

            Entuziasmul adulţilor este foarte uşor recepţionat de copiii care se implică în activităţi cu toată 

dăruirea, deci noi trebuie să fim exemplu . Ca exemplu de bune practici este proiectul „Let’s do it România” 

pe care l-am mai menţionat dar de acestă dată privit prin ochii copiilor. Bucuria de a aduna cât mai mulţi saci 

de deşeuri, de a curăţa pădurea a fost principalul catalizator în acestă activitate. Realmente au simţit că sunt de 

ajutor planetei. Faptul că au conştientizat cât rău fac oamenii fără educaţie şi rău intenţionaţi  prin aruncarea 

gunoaielor la întâmplare a fost cel mai mare câştig şi că ei prin reciclarea deşeurilor protejează planeta. 
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Această activitate a fost continuată tot printr-un proiect de voluntariat dar de această dată cu comunitatea 

locală şi cu ajutorul unei firme de reciclare şi compost care ne-a pus la dispoziţie resurse pentru a vizita o 

staţie de reciclare pentru a observa tot procesul prin care resursele naturale sunt protejate iar risipa este 

diminuată.  

        Un alt exemplu de bune practici în ceea ce priveşte voluntariatul este activitatea „Dăruieşte pentru un 

suflet!” în care atât părinţii cât şi copiii au pregătit cadouri personalizate pe care le-au dăruit personal unor 

copii cu dizabilităţi de la o şcoală specială. 

         Bucuria lor de a dărui precum şi bucuria de a primi a fost un cadou de sărbătoriu mai ales pentru noi, 

care prin ochi de copil ne-am amintit ce uşor este să faci pe cineva fericit cu un gest atât de mic.  

          Astfel voluntariatul devine hrană pentru suflet, câştigul fiind de ambele părţi iar sarcina noastră ca şi 

cadre didactice este aceea de a stimula şi de a dezvolta spiritul de voluntariat la copii pentru a învăţa să 

dăruiască şi să ajute necondiţionat. 

 

 

 

 

Bibliografie 

www. voluntariat.ro 

Asociaţia ”Există o şansă” 
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Voluntar pentru o viață dăruită 

Profesor Ciobanu Valentina 

Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”- Drăgășani 

 

Cu vieți aglomerate,  poate fi greu să găsești timp pentru a te oferi voluntar. Cu toate acestea, 

beneficiile voluntariatului pot fi enorme. Voluntariatul oferă ajutor vital persoanelor care au nevoie, cauze care 

merită și comunității, dar beneficiile pot fi și mai mari pentru mine, voluntarul. Întâlnirea potrivită vă poate 

ajuta să găsiți prieteni, să vă conectați cu comunitatea, să învățați noi abilități și chiar să vă avansați în carieră. 

A da altora vă poate ajuta, de asemenea, să vă protejați sănătatea mentală și fizică. Poate reduce stresul,  poate 

combate depresia, vă poate stimula mental și vă poate oferi un sentiment de scop. Deși este adevărat că, cu cât 

faci mai mult voluntariat, cu atât vei obține mai multe beneficii, voluntariatul nu trebuie să implice un 

angajament pe termen lung sau să îți iei o perioadă mare de timp din ziua noastră. A da în modul cel mai 

simplu îi poate ajuta pe cei care au nevoie și vă pot îmbunătăți sănătatea și fericirea. 

Avantajele voluntariatului:  

• Voluntariatul te conectează cu ceilalți 

• Voluntariatul este bun pentru mintea și corpul tău 

• Voluntariatul îți poate avansa cariera 

• Voluntariatul aduce distracție și împlinire în viața ta 

Beneficiul 1: voluntariatul vă conectează la ceilalți! Unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale 

voluntariatului este impactul asupra comunității. Voluntariatul vă permite să vă conectați la comunitatea 

dumneavoastră și să vă faceți cunoscuți. Chiar și a ajuta cu cele mai mici sarcini poate face o diferență reală în 

viața oamenilor, animalelor și a organizațiilor care au nevoie. Iar voluntariatul este o stradă cu două sensuri: 

vă poate aduce beneficii atât dumneavoastră, cât și familiei dumneavoastră, cât și cauza pe care alegeți să o 

ajutați. Dedicându-vă timpul ca voluntar vă ajută să vă faceți noi prieteni, să vă extindeți rețeaua și să vă 

sporiți abilitățile sociale. Una dintre cele mai bune modalități de a-ți face noi prieteni și de a întări relațiile 

existente este să te angajezi la o activitate comună împreună. Voluntariatul este o modalitate excelentă de a 

cunoaște oameni noi, mai ales dacă sunteți nou într-o zonă. Vă întărește legăturile cu comunitatea și vă 

lărgește rețeaua de asistență, expunându-vă oamenilor cu interese comune, resurse de cartier și activități 

distractive și satisfăcătoare. 

În timp ce unii oameni sunt mai puțin altruiști, alții sunt timizi și întâmpină cu greu oameni noi. Voluntariatul 

vă oferă posibilitatea de a vă exersa și de a vă dezvolta abilitățile sociale, deoarece vă întâlniți în mod regulat 

cu un grup de persoane cu interese comune. Odată ce ai impuls, este mai ușor să te faci cunoscut, să îți faci 

mai mulți prieteni și contacte. Copiii se uită la tot ceea ce faci de fiecare dată. Dând înapoi comunității, le veți 

arăta direct cum voluntariatul face diferența și cât de bine se simte copilul să ajute alți oameni, animalele și să 

adopte schimbarea. Este, de asemenea, o modalitate valoroasă de a cunoaște organizațiile din comunitate și de 

a găsi resurse și activități pentru copii și familie. 

Beneficiul 2: voluntariatul este bun pentru mintea și corpul tău! Voluntariatul oferă multe beneficii 

atât sănătății mintale, cât și fizice. 

Voluntariatul ajută la contracararea efectelor stresului, furiei și anxietății. Aspectul de contact 

social al ajutorării și al lucrării cu alții poate avea un efect profund asupra bunăstării dumneavoastră 

psihologice generale. Nimic nu ameliorează stresul mai bine decât o legătură semnificativă cu o altă 

persoană. Lucrul cu animalele de companie și alte animale s-a dovedit, de asemenea că îmbunătățește starea de 

spirit și reduce stresul și anxietatea. 

https://www.helpguide.org/articles/relationships-communication/making-good-friends.htm
https://www.helpguide.org/articles/mental-health/mood-boosting-power-of-dogs.htm
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Voluntariatul combate depresia. Voluntariatul te menține în contact regulat cu ceilalți și te ajută să 

dezvolți un sistem solid de sprijin, care la rândul tău te protejează împotriva depresiei. 

Voluntariatul te face fericit. Măsurând hormonii și activitatea creierului, cercetătorii au descoperit că 

a fi de ajutor celorlalți oferă o plăcere imensă. Ființele umane sunt greu de oferit altora. Cu cât oferim mai 

mult, cu atât ne simțim mai fericiți. 

Voluntariatul crește încrederea în sine. Faceți bine pentru ceilalți și pentru comunitate, ceea ce 

oferă un sentiment natural de realizare. Rolul dvs. de voluntar vă poate oferi, de asemenea, un sentiment de 

mândrie și identitate. Și cu cât te simți mai bine despre tine, cu atât este mai probabil să ai o viziune pozitivă 

asupra vieții tale și a obiectivelor viitoare. 

Voluntariatul oferă un sentiment de scop. Adulții mai în vârstă, în special cei care s-au pensionat 

sau au pierdut un soț, pot găsi noi sensuri și direcții în viața lor, ajutându-i pe ceilalți. Oricare ar fi vârsta sau 

situația ta de viață, voluntariatul te poate ajuta să îți îndepărtezi mintea de propriile griji, să te mențină stimulat 

mental și să aduci un plus de poftă vieții tale. 

Voluntariatul te ajută să rămâi sănătos din punct de vedere fizic. Studiile au constatat că cei care 

fac voluntariat au o rată a mortalității mai mică decât cei care nu. Voluntarii mai în vârstă tind să meargă mai 

mult, găsesc mai ușor să facă față sarcinilor de zi cu zi, au mai puține șanse de a dezvolta tensiune arterială 

crescută și au abilități de gândire mai bune. Voluntariatul poate reduce, de asemenea, simptomele durerii 

cronice și poate reduce riscul bolilor de inimă. Persoanele cu dizabilități sau condiții cronice de sănătate pot 

beneficia în continuare foarte mult de voluntariat. De fapt, cercetările au arătat că adulții cu dizabilități sau 

condiții de sănătate precare, de la pierderea auzului și a vederii la bolile de inimă, diabetul sau tulburările 

digestive, toate se ameliorează după voluntariat. 

Fie din cauza unei dizabilități, a lipsei de transport sau a constrângerilor de timp, mulți oameni aleg să își ofere 

timpul voluntar prin telefon sau computer. În era digitală actuală, multe organizații au nevoie de ajutor pentru 

scriere, design grafic, e-mail și alte sarcini bazate pe web. Unele organizații vă pot cere să participați la o 

sesiune de formare inițială sau la întâlniri periodice, în timp ce altele pot fi conduse complet de la distanță. În 

orice situație de voluntariat, asigurați-vă că obțineți suficient contact social și că organizația este disponibilă 

pentru a vă sprijini dacă aveți întrebări. 

Beneficiul 3: voluntariatul vă poate avansa cariera! Dacă vă gândiți la o nouă carieră, voluntariatul vă 

poate ajuta să obțineți experiență în zona dvs. de interes și să cunoașteți oameni din domeniu. Chiar dacă nu 

intenționați să schimbați cariera, voluntariatul vă oferă posibilitatea de a practica abilități importante utilizate 

la locul de muncă, cum ar fi lucrul în echipă, comunicarea, rezolvarea problemelor, planificarea proiectelor, 

gestionarea sarcinilor și organizarea. S-ar putea să vă simțiți mai confortabil întinzându-vă aripile la locul de 

muncă după ce ați perfecționat mai întâi aceste abilități într-o poziție de voluntar. 

Doar pentru că munca voluntară este neremunerată nu înseamnă că abilitățile pe care le înveți sunt de 

bază. Multe oportunități de voluntariat oferă instruire extinsă. De exemplu, ai putea deveni consilier cu 

experiență în situații de criză în timp ce te oferi voluntar la un adăpost pentru femei sau un istoric de artă cu 

cunoștințe în timp ce îți donezi timpul ca docent al muzeului. Voluntariatul vă poate ajuta, de asemenea, să vă 

dezvoltați abilitățile pe care le aveți deja și să le folosiți în beneficiul comunității mai mari. De exemplu, dacă 

dețineți o poziție de vânzări de succes, puteți crește gradul de conștientizare pentru cauza preferată ca avocat 

voluntar, în timp ce vă dezvoltați și îmbunătățiți abilitățile de vorbire în public, comunicare și marketing. 

Voluntariatul vă oferă șansa de a încerca o nouă carieră fără a vă angaja pe termen lung. Este, de asemenea, o 

modalitate excelentă de a câștiga experiență într-un domeniu nou. În unele domenii, puteți face voluntariat 

direct la o organizație care face tipul de muncă care vă interesează. De exemplu, dacă sunteți interesat de 

asistență medicală, ați putea fi voluntar la un spital sau la o casă de îngrijire medicală. Munca ta de voluntariat 

https://www.helpguide.org/articles/healthy-living/finding-the-right-career.htm
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ar putea, de asemenea, să te expună la organizații profesionale sau stagii care ar putea beneficia cariera ta. 

Când vine vorba de voluntariat, pasiunea și pozitivitatea sunt singurele cerințe. În timp ce învățarea de noi 

abilități poate fi benefică pentru mulți, nu este o cerință pentru o experiență voluntară satisfăcătoare. Rețineți 

că cele mai valoroase atuuri pe care le puteți aduce oricărui efort voluntar sunt compasiunea, o minte deschisă, 

dorința de a participa oriunde este nevoie și o atitudine pozitivă. 

Beneficiul 4: voluntariatul aduce distracție și împlinire în viața ta! Voluntariatul este un mod ușor și 

distractiv de a vă explora interesele și pasiunile. Efectuarea unei activități voluntare pe care o considerați 

semnificativă și interesantă poate fi o evadare relaxantă și energizantă din rutina zilnică de muncă, școală sau 

angajamente familiale. Voluntariatul vă oferă, de asemenea, o creativitate reînnoită, motivație și viziune care 

pot continua în viața dvs. personală și profesională. Mulți oameni se oferă voluntari pentru a-și face timp și 

pentru hobby-uri, în afara muncii. De exemplu, dacă aveți o slujbă de birou și doriți să petreceți timpul în aer 

liber, vă puteți gândi să vă oferiți voluntari pentru a ajuta la plantarea unei grădini comunitare, pentru a merge 

la câini pentru un adăpost pentru animale sau pentru a ajuta la o tabără pentru copii. Veți avea o experiență de 

voluntariat mai bogată și mai plăcută dacă vă luați mai întâi timp pentru a vă identifica obiectivele și 

interesele. Gândește-te de ce vrei să faci voluntariat! Oportunitățile care se potrivesc atât obiectivelor tale, cât 

și intereselor tale sunt cel mai probabil distractive și împlinitoare. 

Sfaturi pentru a începe: În primul rând, întreabă-te dacă vrei să faci ceva anume. 

De exemplu, vreau ... 

... pentru a îmbunătăți cartierul în care locuiesc 

... să întâlnesc oameni care sunt diferiți de mine 

... să încerc ceva nou 

... să fac ceva cu timpul liber 

... pentru a vedea un alt mod de viață și locuri noi 

... să mă duc la tipul de muncă pe care mi-aș dori-o ca un job cu normă întreagă 

... să fac mai mult cu interesele și hobby-urile mele 

... să împărtășesc ceva la care mă pricep 

Cel mai bun mod de a fi voluntar este să găsești un meci cu personalitatea și interesele tale. A avea 

răspunsuri la aceste întrebări vă va ajuta să restrângeți căutarea. Voluntariatul nu trebuie să preia viața pentru a 

fi benefic. De fapt, cercetările arată că doar două până la trei ore pe săptămână, sau aproximativ 100 de ore pe 

an, pot conferi cele mai multe beneficii - atât dumneavoastră, cât și cauzei alese. Important este să oferi 

voluntar doar cantitatea de timp care îți este confortabilă. Voluntariatul ar trebui să se simtă ca un hobby 

distractiv și plin de satisfacții, nu ca o altă corvoadă pe lista dvs. de sarcini. Din moment ce dați din timpul 

prețios, deci este important să vă bucurați și să beneficiați de voluntariat. Pentru a vă asigura că poziția 

dumneavoastră de voluntar este potrivită: 

Pune întrebări! Vrei să te asiguri că experiența este potrivită pentru abilitățile tale, obiectivele tale și 

timpul pe care vrei să-l petreci. Exemple de întrebări pentru coordonatorul dvs. de voluntari ar putea aborda 

angajamentul  dumneavoastră de timp, dacă există o instruire implicată, cu cine veți lucra și ce să faceți dacă 

aveți întrebări în timpul experienței dumneavoastră. 

Asigurați-vă că știți ce se așteaptă!Ar trebui să vă simțiți confortabil cu organizația și să înțelegeți 

angajamentul de timp. Luați în considerare pornirea mică pentru a nu vă angaja prea mult la început. Acordați-

vă o anumită flexibilitate pentru a vă schimba concentrarea, dacă este necesar. 

Nu vă fie frică să faceți o schimbare! Nu vă forțați să vă potriviți sau să vă simțiți constrânși să 

rămâneți cu un rol de voluntar care nu vă place. Discutați cu organizația despre schimbarea concentrării 

dumneavoastră sau căutați o altă organizație care să se potrivească mai bine. 
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Dacă faceți voluntariat în străinătate, alegeți cu atenție! Unele programe de voluntariat în 

străinătate pot provoca mai mult rău decât bine dacă iau lucrătorilor locali lucrările cu plată atât de 

necesare. Căutați oportunități de voluntariat cu organizații de renume. 
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https://www  World Volunteer Web 

https://www.volunteerworld.com 
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ÎNVĂȚAM VOLUNTARIATUL DE MICI 

Profesor învățământ primar, Tudor Andreea Diana 

Liceul Teoretic Ion Barbu, București 

Oamenii care fac voluntariat sunt preocupați de ceilalți din jurul lor, sunt oameni buni care doresc să 

împartă cu ceilalți.  

Motivațiile din spatele acțiunilor de voluntariat și a implicării in acțiuni de voluntariat sunt mai multe. 

Unele țin de valori morale. Pentru mulți conteaza grija pentru ceilalți si preocuparea pentru tot ce trebuie 

schimbat in bine in jurul nostru. Mulți sunt recunoscători pentru viața pe care o au și doresc sa împartă și cu 

alții, nevoiași, drept recunoștița. Mulți care practică voluntariatul o fac din grija pentru comunitatea în care 

locuiesc, sau chiar din grija pentru planeta noastră. Să nu uitam, însă, faptul ca atunci când faci un bine, crește 

stima de sine, te simți mai fericit, împlinit că ai făcut un lucru util societații. Sunt studii care demonstrează că 

un ajutor dat cuiva care are nevoie, te eliberează de stres și modifică în bine părerea pentru propria persoană. 

Prin practicarea voluntariatului, mai ales pentru o perioadă mai lungă de timp crește empatia si toleranța 

pentru cei diferiți de tine, pentru cei cu alte valori morale, pentru cei cu nevoi diferite. Voluntarii sunt mai 

deschiși la nou, la diferit, mai flexibili în gândire si încep să judece mai puțin aparențele. După părerea mea, 

voluntarii, prin prisma contactului cu situții diferite și, mai ales, total atipice,  sunt mai conștienți de propria 

persoană și mai deschiși la schimbare sau la noi începuturi. 

Încă de la clasa pregătitoare am încercat să pregătesc clasele avute pentru viață. Am reușit să le insuflu 

un sentiment de bunătate si dorința de a-i ajuta pe ceilalți. La fiecare serie am facut câte ceva deosebit, ori  

chiar același lucru, în fiecare an pentru a avea continuitate, ori ceva diferit, care să le inducă un sentiment de 

bucurie că au putut să le fie de folos si altora, mai puțin norocoși decat ei. În parteneriat cu profesorii de 

religie sau cu consilierii școlari, dar si singuri, am organizat multe activități deosebite. 

In fiecare an, in școala noastră, se organizează un târg de prăjituri. Clasele care doresc să participe 

pregătesc prăjituri, pe care le vând colegilor sau profesorilor. Astfel sunt implicați si părinții, sau, de ce nu, 

comunitatea locală. Fiecare clasa își organizează un stand unde pun in vânzare tot ce au mai bun. Cei mici sunt 

ajutați de părinți sau de cei mai mari, iar toți banii câștigați se transformă în bunuri atat de necesare copiilor 

defavorizați. Anul școlar trecut s-a strâns cea mai mare sumă, astfel încât s-au ajutat două centre pentru copii, 

din București. 

Tot în fiecare an, de Paști, clasa noastră, alături si de alte clase, colectează haine si jucării, dar și bani 

sau alimente și le trimitem la Valea Plopului. Anul trecut părinții care s-au dus au fost impresionați, dânșii, 

până la lacrimi de tristețea care răzbate din locul acela, dar și de dărnicia copiilor de acolo. Oferindu-le  mici 

dulciuri, care nu erau în pachete, copiii care au luat o data, au refuzat să mai ia și a doua oară, pentru a ajunge 

tuturor. Cei care au luat mai mult, au împarțit, la rândul lor, fără să li se ceară, si celor care erau in altă parte. 

Părinții care au participat la acțiune nu s-au gândit o clipă că poate exista atâta nevoie într-un singur loc. 

În fiecare an, de Crăciun, toți copiii din clasă donează câte trei jucării bune, din colecția proprie, unor 

copii nevoiași, din parohia profesorului de religie. Încă sunt mulți care dau cele mai mici, mai urâte si mai fără 

valoare obiecte. Aceștia învață de la ceilalți cum este să împarți. De obicei, cei care au frați, împart mai mult si 

mai bine. Sunt mulți care aduc rechizite, haine sau alimente, pe lângă jucăriile donate. 
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Într-un an am strâns jucării, atât noi cât si folosite, pentru copiii din spitale. Asociația A.C.T.O.R. a 

venit și a colectat pentru spitale, cinsprezece saci mari, plini cu jocuri si jucarii, numai de la o singură clasă, 

clasa noastră. A fost cel mai fericit an al clasei noastre. Aceasta donație, pentru că a fost si cea mai importantă, 

i-a facut cei mai fericiți. Din păcate, nu am mai reușit să repetam evenimentul. 

Din seria evenimentelor care să bucure și pe alții, am avut într-un an, de Crăciun, un spectacol de 

cântece populare si colinde tradiționale într-un mare centru comercial. Trecătorii s-au oprit și ne-au aplaudat 

prestația, mai ales că am folosit numai negativul cântecelor 

Prin Salvați copiii, am participat la foarte multe proiecte, alături de celelalte clase, sau chiar singuri. 

Am realizat desene pentru animalele fără stăpân, am ascultat împreună povestea despre dorința de a fi acceptat 

Și de a ieși din tipar a lui Zuralo, un copil de etnie romă, și am rezolvat sarcini de lucru pentru a-l ajuta să se 

integreze și să facă ceea ce-și dorește. Am pictat Școala și ne-am imaginat cum ar fi să facem parte din ea. 

Activitățile de voluntariat sunt, practic, nelimitate, la vârsta copilăriei. Copiii pot face orice, de la a-și 

ajuta vecinul in vârsta sau colegul care nu se descurcă la matematică, pâna la a-și dona colecțiile de acasă, 

hainele purtate sau o parte din timpul personal sau pentru a face un bine altora puțin mai norocoși decat ei. 

Oricând un copil poate învăța pe altul cum să picteze, cum să realizeze o jucărie din diverse materiale sau 

numai să-l asculte sau să-i aducă zâmbetul pe buze. 

Începând de mic să faci fapte bune, adultul de mâine va fi evoluat într-un om bun, darnic, deschis, cu 

mintea limpede, care, la rândul lui ii va influența și pe ceilalți să facă bine. 
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Importanța activității de voluntariat pentru educație 

Mocanu Viorica Eliza 

                                                              Şcoala Gimnaziala Nr.1 Negoieşti 

                                                                            
         Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă 

să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin 

acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul 

rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

 

          În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

           Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației . 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. 

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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce 

se întâmplă în jurul nostru. 

           Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

          Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

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”. 

 

         Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve.  

 Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să ne 

învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă 

vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim 

din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii învață să 

trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să 

cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru formal la 

activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se 

simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii 

defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 
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                  În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în 

societatea românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Educație pentru voluntariat 

Alexandrescu Andrea Gabriela 

Școala Gimnazială Nicolae Colan 

,,Fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi 

Pornind de la acest adevăr trebuie să fim conștienți că schimbarea începe cu noi, nu așteptăm ca alții 

să înceapă. Acest lucru este valabil în toate domeniile de activitate, pentru toți membrii unei comunități, 

cetățenii unei țări, oamenii care trăiesc pe această planetă. 

Ca și dascăli ar trebui să ne întrebăm: ,,Este nevoie de educație pentru voluntariat? De ce și cum?” 

Această întrebare își găsește răspunsul chiar în definiția conceptului: este o acțiune cu motivație intrisecă și 

fără a aștepta o recompensă, o afirmare socială și care are ca scop de a veni în sprijinul celui care se află într-o 

situație de criză, o situație-problemă. 

De la vârste fragede, copiii trebuiesc orientați către activități de vountariat, primul exemplu fiind 

modelul părintelui, care îl încurajează să îi dea colegului jucăria, mai apoi să ofere/doneze unei grădinițe, 

centre de plasament, jucăriile de care el nu mai are nevoie, să participe la acțiuni de voluntariat organizate de 

școală, de diferite organizații, să inițieze chiar ei activități de voluntariat, atunci când își ajută colegul aflat în 

dificultate. 

Momentul de față, în care ne confruntăm cu amenințarea acetui virus, ne-a pus în situația de a reflecta 

și de a ne da seama cât suntem de dispuși de a-i ajuta pe cei din jur și cum putem face asta: prin 

aprovizionarea familiilor aflate în carantină, prin donații către organizațiile care se ocupă de persoanele 

vulnerabile, prin participarea programele de după-amiază în diferite instituții. 

Prin modelul nostru, ca dascăli, putem insufla copiilor dorința de a fi voluntari, de a învăța lucruri care 

îi vor ajuta în toate aspectele vieții, lucruri importante ca munca în echipă, responsabilitatea, compasiunea, 

perseverența și răbdarea în tot ceea fac. 

Voluntariatul este o implicare voită, voluntară, dorită de cel în cauză, fără constrângeri și are un țel 

comun pentru toți participanții, fiecare participant contribuind cu propriile resurse la conturarea strategiilor 

pentru a obșine rezultatele propuse. Activitățile de voluntriat presupun implicarea voluntarului cu toate 

calitățile, aptitudinile individuale, ideile, experiențele, cunoștințele, creativitatea și timpul său pentru a atinge 

un obiectiv comun, printr-un efort colectiv. 

Privit din perspectiva formativ-educativă, voluntariatul formează la copii, caractere, comportamente 

sănătoase, dezvoltă abilități de viață și asigură  o stare de bine, de mulțumire, de încredere în capacitățile lor. 

Implicarea și participarea copiilor în acțiuni umanitare, de întrajutorare și suport social, oferă contextul 

propice pentru formarea și dezvoltarea unor comportamente prosociale: abilități de relaționare, de comunicare, 

cooperare, lucru în echipă, o viziune deschisă, acceptare fără prejudecăți, gândire obiectivă, creativă, 

capacitatea de a gestiona conflictele, de a găsi cele mai bune soluții, de a lua decizii corecte. 

          Profesorii, părinții, comunitatea  locală sunt factorii care trebuie să conlucreze la formarea spiritului 

voluntariatului în rândul copiilor. Ei au o responsabilitate uriașă și sunt modele pentru copii lor, ei sunt cei 

care le insuflă valori ca: bunătatea, iubirea, respectul, credința. Un copil care va crește cu aceste valori, în 

familie, în școala, clasa, societatea din care face parte, va fi un copil care va oferi la rândul lui, valori morale, 

timpul său, ideile sale. 
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Rolul principal al educației, al școlii nu este numai de a forma competențe cogntive ci și atitudini, 

priceperi și deprinderi de se descurca în societate. 

De ce este nevoie să insuflăm copiilor dorința de a face voluntariat? 

Scopul principal nu este simplul fapt de a dărui, ci de a dezvolta copilul pe plan emoțional, un copil 

fericit, mulțumit, împlinit, lăudat, cu prieteni mulți, apreciat pentru calitățile sale, pe viitor, va fi un adult 

implicat, adaptat, cu relații sănătoase și va face față oricăror încercări ale societății. 

Una dintre abilitățile pe care le dezvoltă voluntariatul este empatia și altruismul. Empatia este 

specifică omului, ne naștem cu ea dar părintele, profesorul și societatea trebuie să fie un model. Este o 

provocare pentru toți cei implicați, în școală, cadrul didactic poate dezvolta empatia prin activitățile pe care le 

dasfășoară. Exemple ar fi: parteneriatele cu persoanele vulnerabile (bătrânii), copiii cu cerințe speciale, cei 

aflați în plasament. Prin activități simple de realizare de jocuri, activități, excursii, drumeții comune, fiecare 

copil învață să treacă peste orice diferență (fizică sau comportamentală), să îi accepte pe cei din jur așa cum 

sunt. 

O altă abilitate ce se dezvoltă prin implicarea în acțiuni de voluntariat este lucrul în echipă. Copilul va 

învăța că este mult mai bine să lucrezi cu ceilalți, să înveți de la cei din jur, să transmiți din ceea ce ști și celor 

din jurul tău. El observă că atunci când lucrează în echipă, munca se împarte, fiecare are un rol și fiecare 

contribuie la realizarea proiectului, acțiunii, culegând roadele muncii împreună. De asemenea, lucrul în echipă 

îi dezvoltă inteligența emoțională, ceea ce îl va ajuta să își gestioneze propriile emoții, să comunice asertiv, să 

aibă încredere în forțele proprii dar și în colegii de echipă. 

            Dezvoltarea spiritului civic este o altă abilitate pe care o formează voluntariatul. Prin sinceritatea și 

modul în care noi, adulții, reacționăm și ne implicăm în acțiuni de voluntariat, îi oferim copilului modelul, 

exemplul cu care el va crește și pe care îl va urma. 

De aceea, de noi, adulții (părinți, cadre didactice) depinde formarea și dezvoltarea copiilor cu aceste abilități, 

care pot fi puse în practică prin activitățile de voluntariat. 
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- Studiu de specialitate -  

Bucuria de a dărui 
Dobroica Laura – Amalia 

Liceul cu Program Sportiv Arad -Grădiniţa P.N. Nr. 7 Arad 

 

 

 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o recompensă de natură materială. Orice persoană poate fi voluntar։ copii, 

tineri, adulți, persoane de vârsta a treia. 

Voluntariatul reprezintă un schimb reciproc avantajos între om și comunitate.  

La baza activităţii de voluntariat stau patru principii definitorii, astfel se deosebeşte de alte activităţi 

similare: 

- se  desfăşoară ȋn beneficiul comunităţii; 

- nu este o activitate plătită sau care nu urmăreşte un cȃştig financiar, chiar dacă include decontarea 

unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile etc.); 

- se desfăşoară de bunăvoie, fără a exista vreo constrȃngere de vreun fel sau altul; 

- se desfăşoară ȋntr-un cadru organizat (ȋn cadrul unei organizaţii sau a unui grup de inţiativă), spre 

deosebire de acţiunile spontane de binefacere. 

Pentru a participa la o activitate de voluntariat trebuie ȋn primul rând să-ți dorești lucrul acesta. Ceea 

ce faci trebuie să vină din inimă și nu 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 o mulţime de avantaje din punctul de vedere al 

educației pe care o face grădinița. Dintre aceste avantaje, se pot enumera:  

- 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 ceilalţi;  

- se creează legături la nivelul comunității;  

- se stimulează gândirea critică;  

- se educă percepția multiculturalității;  

- se dezvoltă stima de sine și devotamentul pentru ideile civice. 

De cele mai multe ori copiii 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. 

Copiii sunt creativi, activi, optimişti, visători şi manifestă un entuziasm molipsitor, care poate antrena 

alți membri ai comunității în procesul de schimbare. 

Prin activităţile desfăşurate în cadrul parteneriatului educațional „Bucuria de a dărui”, ce s-a derulat 

pe parcursul anului școlar 2019-2020, copiii au fost sensibilizaţi de anumite probleme sociale, fie prin grija 

faţă de copiii cu diferite dizabilităţi sau faţă de bătrȃni, au fost stimulaţi în dorinţa de a-şi ajuta semenii, de a 

socializa.  

Prin acţiunile de voluntariat desfăşurate la această vȃrstă creşte încrederea în sine, astfel devenind 

folositori pentru cei din jur. Ceea ce este cel mai important este că va învăţa de mic să îi ajute pe cei care au 

nevoie de sprijin, fără a aştepta în schimb beneficii materiale, mulţumirea sufletească fiind infinit mai mare 

decȃt orice recompense pe care le-ar primi. 
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Am participat alături de Cetatea Voluntarilor din Arad la diferite campanii organizate de aceştia. Voi 

prezenta cȃteva activităţi desfăşurate. 

- Cofetăria cetăţii. Copiii au realizat cu mămicile prăjituri cu drag pe care le-am vȃndut, banii 

donȃndu-i. 

 

 
 

 

- Activitate desfăşurată ȋn cadrul campaniei „Cutia cu suflet″. Asociatia Cetatea Voluntarilor 

organizează campania umanitară denumită Cutia cu Suflet. Acest proiect constă ȋn adunarea a peste 5000 de 

cutii-cadou care să conțină strictul necesar ce poate fi oferit unui copil defavorizat în preajma sărbătorilor de 

iarnă, respectiv: dulciuri, fructe (sau alte alimente ce pot fi păstrate o lună), rechizite, obiecte de cosmetică, 

haine, jucării (pot fi noi sau doar în stare bună). Ȋn acest proiect s-au implicat şcoli, licee, grădiniţe şi oricine a 

dorit să ajute un copil cu prilejul sărbătorilor, au dus tot felul de lucruşoare. Ȋn spaţiul special destinat acestui 

proiect s-a făcut un munte de cadouri unde fiecare om, fiecare clasă de elevi, fiecare grupă, fiecare instituţie 

din Arad a dus cel puţin o cutie cu suflet, ȋmpachetată frumos, pe care a trebuit doar să precizeze dacă este 

destinată unei fete sau unui băiat şi categoria de vȃrstȃ din care face parte (de exemplu Fată 3-4 ani) Toate 

donaţiile au ajuns la cazurile sociale din Arad. Prin aceasta acţiune, Asociaţia Cetatea Voluntarilor doreşte să 

demonsteze că ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui şi un zȃmbet nu costă prea mult, dar poate 

face fericit un suflet de copil. 

Ȋn program ne-am implicat şi noi, fiecare copil făcȃnd alături de părinţi o cutie sau mai multe, iar 

atunci cȃnd am strȃns mai multe cutii le-am dus, astfel am contribuit la formarea muntelui de cadouri. 
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- Ziua internaţională a bolilor rare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De Paşte, s-a organizat campania „Coşul iepuraşului″, participȃnd cu drag. Copiii au pus ccea ce au 

considerat necesare altor copii. 
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Astfel de experienţe te învaţă că a dărui înseamnă să fii OM, la urma urmei ce înseamnă omenia, dacă 

nu încercăm să fim alături de oamenii care au nevoie de noi, dacă nu ne străduim să aducem zâmbetul pe 

chipul unor copii cu probleme/dizabilităţi. Omenia înseamnă bunătate şi generozitate.  

Am acordat şi voi acorda ȋn continuare 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. 
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                                                                  Educație și voluntariat 

                                                                                                                               Prof   Dan Mihaela 

                                                                                       Școala Gimnazială “N.B. Locusteanu” Leu, Dolj 

 

  De ce voluntariat în educație? – o întrebare care își găsește răspunsul în chiar definirea conceptului: ca 

acțiune cu motivație intrinsecă și fără așteptări de recompensă, de a veni în sprijinul celui care se află într-o 

situație de criză, o situație-problemă. 

   A fi voluntar este un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi. Învățăm lucruri care ne vor ajuta în 

toate aspectele vieții, lucruri ca munca în echipă sau responsabilitatea, dar și compasiunea și răbdarea în tot 

ceea ce facem. 

   Voluntariatul înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care să te 

ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. 

    Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului, un al doilea element definitoriu fiind 

comunicarea.                                               

   Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, investiția în propria persoană. Tu te ajuți pe tine, ceea 

ce este comparabil cu școala vieții. Toate situațiile care pot interveni în finalizarea proiectului de voluntariat 

înseamnă acumularea de experiență profesională și învățarea gestionării crizelor de orice fel. 

   Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția dorită de 

noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă neplătita unor 

oameni,voluntariatul este ceva mult mai profund.  

   Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv lumea în mijlocul căreia trăim. 

În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni 

un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să 

dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să 

petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi.  

   Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de a 

lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință.  

   Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este oportun să 

le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm că povara 

unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta 

ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori un simplu mulțumesc face 

mai mult decât orice altă posibilă răsplată. Pentru încurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat, putem 

apela la discuții cu scopul constientizării necesitătii efectuării acestui tip de ctivităti și desigur și prezentarea 

unor modalităti concrete de realizare a acestor activităti, individual dar și în grupuri organizate. Tinerii pot fi 

încurajați, antrenați să se implice în activităti de protecție a mediului, pot efectua activităti propriu- zise sau de 

consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete sănătoase, mentorat.  
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   De asemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul social. 

Este necesară activarea sentimentului de empatie fată de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a copiilor încă 

din grădinită să se implice în activităti destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. Un alt beneficiu adus de 

activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un confort psihic oricărui individ care 

hotărăște să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului. Totodată , în urma ctivităților  

de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar pentru asigurarea unei bune 

colaborări între indivizi pentru evoluția societății. În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod 

alert. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale 

sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății.  

   Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu 

copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de 

voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 

   Ca voluntar, poti sa te implicit intr-o varietate de proiecte și de domenii 

    Cultural - Te poti implica în activități artistice, în campanii de promovare sau în organizarea de evenimente. 

     Sănătate - Te poți implica în campanii de promovarea a sănătății, poți asigura anumite servicii pentru 

pacienții din spitale. 

     Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc  de activități similare (precum 

internshipul/practica, etc): 

1. Este o activitate desfășurată în beneficiul comunității / beneficiul public. 

2. Este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un caștig financiar, chiar dacă include decontarea 

unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile, etc.). 

3. Este o activitate desfășurată de bunavoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul. 

4. Este de regulă derulata într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de 

ințiativă), spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere. 

 

Treci la acțiune! Fii voluntar! Succes! 
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EDUCAŢIE PENTRU VOLUNTARIAT 

 

Popa Ioneta Emanuela 

Liceul Tehnologic Voineşti ,Grădiniţa cu Program Normal Onceşti 

 

 „Voluntarii sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care reflect compasiune, grijă nemăsurată, 

răbdare şi dragostea adevărată pentru naţiune.” (Erma Bombeck ) 

Pornind de la acest citat putem înţelege mult mai bine rezultatele studiilor asupra persoanelor fericite 

care au identificat doi factori care se repetau: existenţa unor legături afective stabile cu alţi oameni şi profunda 

implicare în comunitate. Aceasta din urmă semnifică oferirea unei părţi din timpul tău pentru o cauză de pe urma 

căreia nu vei avea nici un câştig material. 

Educaţia în şcoală are în prim-plan dezvoltarea competenţelor academice, şcoala fiind cea care oferă 

doar contextual învăţării formale. În aceste condiţii implicarea elevilor în acţiuni de voluntariat contribuie la 

dezvoltarea abilităţilor cognitive şi afective în împrejurări care nu le sunt familiare. Ce înseamnă acest lucru? 

Înseamnă că în această activitate de voluntariat întâlnim oameni diverşi, oameni care fac parte din alte medii 

sociale decât cele cu care interacţionăm în mod obişnuit, devenim membri ai unor grupuri sociale diferite în 

cadrul cărora dezvoltăm relaţii bazate pe încredere reciprocă, împreună devenind parte a unei acţiuni collective 

- acţiunea de voluntariat - care duce la atingerea unui beneficiu comun, şi anume rezultatul propriu-zis al acţiunii 

şi valoarea dobândită de către fiecare persoană implicată. 

Nu trebuie minimalizat rolul voluntariatului în dezvoltarea unor serii de abilităţi şi competenţe sociale, 

precum solidaritatea, încrederea, spiritual civic şi responsabilitatea socială. Este necesară activarea 

sentimentului de empatie faţă de cei din jurul nostrum şi încurajarea tinerilor de a se implica în activităţi destinate 

celor care au nevoie. Voluntariatul te transform astfel într-o persoană mult mai conştientă aspecte ale lumii 

înconjurătoare pe care în mod obişnuit nu le-ai vedea, considerând că nu ai nicio legătură directă cu ele. Putem 

aduce ca exemplu existenţa rampelor de acces care uneori sunt imposibil de folosit din cauza modului de 

construire-înclinaţia nepotrivită. Acţiunea de voluntariat alături de personae cu dizabilităţi locomotorii ne va 

ajuta să înţelegem problemele cu care se confruntă şi să încercăm să luăm atitudine, devenind în acest fel mai 

solidari şi mai toleranţi. 

Nu de puţine ori auzim expresia „aşa este la noi în ţară”, expresie care porneşte de la faptul că nu ştim 

cum putem schimba ceva, nu ştim că putem schimba ceva, dar mai ales de la faptul că nu credem că putem 

schimba ceva în jurul nostru. Implicându-ne într-o acţiune de voluntariat realizăm ce înseamnă spiritul civic şi 

ni se întăreşte ideea că orice om poate face o schimbare în bine în comunitatea din care face parte. Un spaţiu de 

joacă neîngrijit poate fi transformat într-un loc sigur pentru copii cu ajutorul unui grup de voluntari. Pentru 

aceasta este nevoie de curaj, spirit organizatoric, de conştientizarea faptului că trebuie să ne asumăm 

responsabilitatea de a lua iniţiativa şi de a trece la acţiune. În acest fel se poate dezvolta spiritul de lider pe care 

fiecare îl putem avea, dar care nu poate fi activat decât prin anumite acţiuni. 

Dincolo de dezvoltarea personal sau profesională pe care o presupune voluntariatul, oamenii pe care îi 

întâlnim, legăturile pe care le închegăm sunt de cele mai multe ori de nepreţuit. În urma acestor acţiuni, se 

întemeiază relaţii de prietenie care nu cunosc bariere lingvistice sau culturale, voluntariatul având căile sale 

nebănuite în viaţa celor care îi trec pragul. 
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VOLUNTARIATUL ȘI LATURA SA EDUCATIVĂ 

 

Prof. DOROBĂȚ LOREDANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ZIMNICEA, TELEORMAN 

 

Termenul “voluntar”, are o etimologie dublă: în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză, 

”volontaire” și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă așa cum ne explică DEX, – “care 

acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face 

de bunăvoie, fără constrângere”. 

Voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară macro de categorii diverse de oameni și din 

diferite motive: pentru a ajuta pe cei care au nevoie, pentru a socializa,  pentru a-i aduce contribuția într-un 

anumit domeniu etc. Maica Tereza, un simbol recunoscut al compasiunii umane, spunea: „Ceea ce contează nu 

e magnitudinea gesturilor noastre, ci cantitatea de dragoste cu care le-am făcut. Nu aşteptaţi lideri! Faceţi ce e 

de făcut singuri, fiecare în parte. De fiecare dată când zâmbeşti cuiva, faci un gest de dragoste, un dar către 

acea persoană, un lucru frumos. Dacă Îl vezi pe Dumnezeu înoameni, atunci există iubire pentru ei şi de 

aici apare pacea”. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să ne dorim să fim voluntari și, de asemenea, pentru care 

este bine să ne educăm copiii să facă voluntariat este foarte bine evidențiat de liderul politic si spiritual indian, 

Mahatma Gandhi: „Dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru 

aceasta este necesar să privim în primul rând către noi înșine, să pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin 

schimbarea mentalității, prin toleranță și oferind iubire. Numai după ce noi adulții ne vom educa în acest sens, 

vom putea transmite elevilor valorile în care credem și îi vom putea  învață să trăiască în relaţie de ajutorare 

faţă de persoanele defavorizate, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate, 

să contribuie la un stil de viață sănătos într-un mediu favorabil unei dezvoltări armonioase. 

Ca și în alte domeniii, voluntariatul începe să-și facă simțită prezența din ce în ce mai mult și în 

educație, unde are un rol foarte important contribuind la dezvoltarea personalității elevilor, la dezvoltarea  

abilităților de viață  a acestora  și la dobândirea unor cunoștințe noi,  determinându-i  în același timp să se 

conecteze la necesitățile și sau problemele lumii contemporane. Astfel, prin voluntariat, elevul dă dovadă de 

spirit civic și organizatoric, devine mai preocupat și mai atent la nevoile celorlalți. Totodată, voluntariatul îi 

determină pe elevi să devină mai responsabili, să se implice și să găsească soluții, să dea dovadă de inițiativă 

curaj, colaborare, încredere, creativitate și dinamism. De asemenea, elevii pot promova valori precum 

toleranța, bunătatea, empatia, încrederea, solidaritatea, devenind mult mai receptivi și conștienți la ceea ce se 

întâmplă în jurul lor. Ei vor înțelege pe parcursul derulării acțiunilor de voluntariat că a fi voluntar nu 

înseamnă numai a te dezvolta tu însuți ca individ, ci însemnă și a te  pune în sprijinul celorlalți, a te conecta la 

nevoile colectivității căreia îi aparții și la nevoile societății, înseamnă să  socializezi mai mult, să fii activ și 

util, înseamnă să-ți oferi sprijinul necondiționat  în timpul liber. 

Activitățile de voluntariat  realizate  la nivelul școlii i-au ajutat pe elevi  să perceapă viața la o altă 

dimensiune și dintr-un alt punct de vedere, realizând că schimbarea societății poate începe cu ei. O mare 

majoritate a activităților au fost axate pe satisfacerea nevoilor celor din familii defavorizate și pe creearea de 

șanse egale pentru aceștia. Activitățile au avut ca scop principal sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile 

colegilor aflați în situația de risc de abandon școlar. Prin activităţile de voluntariat, elevii au cunoscut  viaţa 

dificilă a colegilor sau copiilor de vârstă preșcolară care nu au posibilităţi financiare, reuşind să empatizeze cu 

ei. Aceste acţiuni i-a determinat să conștientizeze că, deși toți suntem egali, viața pune între noi semnul 

inegalității. Depinde însă de noi cum putem contribui la schimbarea destinului celor care au nevoie de sprijin 

material sau de altă natură.  
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Un alt tip de activitate de voluntariat cu pondere destul de mare în rândul activităților extrașcolare este 

cea ecologică. Aceasta, desfășurată la nivel micro sau macro, îi determină pe elevi să conștientizeze beneficiile 

unui mediu sănătos care duc ela un stil de viață durabil. Prin voluntariatul ecologic se dezvoltă, implicit, 

educația pentru mediu care are în vedere formarea unui comportament corect față de acesta, cât și implicarea 

activă, responsabilă în protejarea mediului înconjurător. Un mediu sănătos contribuie la o viață sănătoasă. 

Copiii își dezvoltă prin voluntariatul ecologic abilitatea de a identifica şi investiga problemele mediului şi 

îi determină să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia.Totodată, îi ajută pe copii să 

dobândească înțelegere și sensibilitate față de întreg mediul și să devină receptivi la problemele lui. 

Atitudinea copiilor prin acțiunea de voluntariat ecologic, ca și prin cel social, se va schimba pe 

parcursul derulării activităților, elevii căpătând un set de valori și sentimente și vor deveni mai 

motivați.  

În plus, activitățile de voluntariat au vizat și dezbateri pe o anumită temă, elevii voluntari încercând să 

găsească soluții la problemele cu care se confruntă colegii lor și, implicit,  societatea căreia îi  

aparțin. Astfel, voluntariatul, pe lângă latura lui socială, pune în valoare și componenta educativă. 

 Indiferent de tipul activității sau de forma sub care se desfășoară, voluntariatul  are o serie de beneficii 

care contribuie la dezvoltarea laturii educative acelor implicați. Acestea sunt: 

➢  Profesorul evoluează spre roluri de facilitator, de mediator al învăţării nonformale/infor-  

male. Profesorul însuşi îşi adânceşte înţelegerea asupra propriei sale învăţări şi deveniri prin intermediul 

activităţilor de educaţie nonformală / informală; 

➢ Elevii sunt stimulaţi să fie implicaţi în activitatea comunităţii locale, învăţând roluri soci- 

ale în mod direct; 

➢ Se dezvoltă un comportament acţional: înţelegere profundă (care permite luarea de pozi-  

ţie şi acţiunea), implicare (motivaţia de a participa în viaţa comunităţii), viziunea (abilitatea de a merge 

dincolo de graniţele deja explorate şi de a gândi creativ), experienţa . 

➢ Învăţarea capătă context şi substanţă, devine atractivă, agreabilă.Este stimulată astfel   

motivaţia elevilor. Se dezvoltă o spirală motivaţională care construieşte cogniţia (observare, explorare, 

investigaţie), reflexivitatea (autoevaluare, deschidere, schimbul de roluri) 

➢ Voluntariatul este în mare măsură o achiziţie din sfera valorilor şi a atitudinilor; 

➢ Elevii sunt stimulaţi să fie implicaţi în activitatea comunităţii locale, învăţând roluri soci- 

ale în mod direct; 

Prin urmare, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

contemporană, iar rolul lui educativ devine din ce în ce mai vizibil pe măsură ce capătă arie mai largă de 

desfășurare. Totodată, voluntariatul în școli contribuie la o dezvoltare complexă a copilului, a adolescentului 

de azi care va deveni adultul responsabil de mâine, știind că printre pilonii care susțin formarea  sa sunt și 

faptele de voluntariat. 

   Astfel, rolul instituțiilor școlare, al cadrelor didactice este de a promova o cetăţenie activă, de a educa 

tineri responsabili, implicaţi, care să-și pună timpul, abilităţile şi cunoştinţele în beneficiul celor care au nevoie 

de sprijin și care să se dedice unei cauze nobile. 
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Dezvoltarea competențelor sociale prin  intermediul voluntariatului 

                                                                                      Prof. înv. preșcolar  Tudoreci Gheorghița Mădălina              

                                                                                     Prof. înv. primar:   Gârtan Maria Daniela 

                                                                                    Școala Gimnazială ”Iordache Păcescu”Coșești 

 

              Tinerii  în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile.Astfel, 

voluntariatul poate aduce o serie de beneficii : 

              Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează 

să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. 

Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai mai importante în deceniile 

următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională 

cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii 

              Oferă o mare oportunitate de dezvoltare a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților 

de voluntariat , tinerii pot primi recomandări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc 

la o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă de a 

explora noi domenii . Totodată, în spectrul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane 

care să le ofere suport/consiliere în alegerea carierei . 

             Satisfacția personală, stima  de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin aducerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extrovertită sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, 

abilitățile de comunicare și sociale prin contractul cu diferite persoane în contexte variate . 

             Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu 

situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitate, 

religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționarea cu mentalități și 

personalități diferite . Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și 

oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță . 

              Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri . 

Calitățile de conducere, luarea inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor 

obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 

voluntari . 

                Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inspira pe ceilalți, 

gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/profesionale prin 

intermediul voluntariatului, pe care vrea sa notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea 

comportamentului procial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul . 

              Ținâmd cont de cele menționate mai sus, putem spune că voluntariatul constituie un context propice 

de dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea 

și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și conștientizarea rolului de cetățean 

activ . 
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                           IMPORTANȚA VOLUNTARIATULUI ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR   

                                                 

                                                                                                                                        SZANTO ROZALIA 

     ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNGER 

 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

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”. În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare 

rapidă, începând de la nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite 

(asistența și serviciile sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se 

desfășoară într-un cadru legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de 

voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014.   

 Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

 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. 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), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru.      

 Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. Din experiența profesională, pot afirma 

că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de 

dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai 

valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit.  

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din 

ce în ce mai atractiv pentru tineri.       

 Activitățile realizate de noi la nivelul școlii i-a ajutat să vadă viața dintr-o altă perspectivă, având 

sentimentul și conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare poate începe cu ei. Un aspect 

important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea elevilor cu 

privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Prin 

intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor 

copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea 
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motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în comunitatea din 

care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii.   

Activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt extrem de interesante la nivelul dezvoltării psihice a 

elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru comunitatea sa, fapt pe 

care îl vede prin realizările sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum simpozioane, serbări, 

concursuri de creaţie literară, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de interculturalitate, 

toleranţă, respect reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi.     

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, 

elevii învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care 

trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin 

memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din 

ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm.  

 În calitate de profesor, am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un 

magnet pentru cei din jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am 

constatat cu mare mulțumire schimbarea radicală care s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, 

personaj principal al propriei vieți; cei din jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, 

ceea ce l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă rezultate mult mai bune la învățătură.   

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere.   

 În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

Bibliografie: 

* Mara D., 2004 – ,,Strategii didactice în educaţia incluzivă”, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti.                                                                                                                 *Verza E., 

Păun E., 2008 – ,,Educaţia integrată a copiilor cu handicap”, UNICEF şi RENINCO, Bucureşti.  

                          https://edict.ro/importanta-voluntariatului-in-educatia-

elevilor/   https://iteach.ro/experientedidactice/importanta-activitatii-de-voluntariat-pentru-educatie 
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”Fericit, ori nefericit, omul are nevoie de alt om, căci nutrăiește decât pe jumătate când trăiește doar pentru 

el!” 

(Jacques Delille) 

 

 

 Fiecare copil este diferit; acest lucru este exact ceea ce îl face să fie special. Există câteva lucruri 

esenţiale, comune tuturor copiilor: toţi au nevoie de dragoste, de securitate, hrană bună şi exerciţiu. Fiecare 

copil are nevoie să se simtă protejat şi acceptat; are nevoie ca ceilalţi să-l placă. Fiecare micuţ simte nevoia să 

fie călăuzit. Toţi copiii cresc şi se dezvoltă după acelaşi model. Ceea ce diferă este ritmul personal al fiecăruia. 

 Pornind de la trebuinţele preşcolarilor am putea încerca odefiniţie a meseriei de educatoare: dragoste 

pentru copii; respect faţăde interesele şi capacităţile copiilor; capacitatea de a implica preşcolarii, conştient şi 

activ, în activităţile de învăţare, precum și înalte tipuri de activități educative, de responsabilizare socială și de 

voluntariat; încredere în capacităţile copiilor şi încurajarea lor permanentă; disponibilităţi de comunicare; 

afectivitate; colaborare; plăcerea de a călători în lumea basmelor şi a poveştilor; dragoste pentru poezie; 

plăcerea de a te mişca, de a dansa; disponibilitatea de a te juca alături şi cu copilul; capacitatea de a respecta 

libera opţiune a copiilor.  

 Pentru a asigura dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, este necesar ca întreaga noastră activitate la 

grupă să cuprindă activități,acțiuni sau elemente care să asigure formarea și dezvoltarea la copii a abilităților 

de interacțiune cu adulții, cu copiii de vârste apropiate, de aaccepta și respecta diversitatea, formarea 

comoportamentelor prosociale. 

 Educaţia pentru cetăţenie democratică este considerată, pe plan european, ca prioritate a reformelor 

educaţionale. Aceasta este văzută ca instrument al coeziunii sociale bazată pe drepturile şi responsabilităţile 

cetăţenilor. De asemenea, reprezintă o dimensiune majoră a politicilor educaţionale în toate ţările europene. 

Astfel, se poate spune că educaţia pentru cetăţenie democratică este un scop educaţional, dirijând sistemul de 

învăţământ către un set de valori comune. 

 Educaţia morală este un proces complex şi neîntrerupt care trebuie început de la cea mai fragedă 

vârstă, când copilul, imitând, îşi formează deprinderi de comportare civilizată. Succesul educaţiei morale la 

vârsta preşcolară nu vine de la sine, ci este rezultatul unei munci stăruitoare, migăloase, desfăşurată cu pasiune 

şi responsabilitate atât de educatoare cât şi de părinţi. Pentru început, copiii vor fi învăţaţi să acţioneze în 

concordanţă cu cerinţele adulţilor, iar mai târziu, vor fi ajutaţi să înţeleagă de ce este bun un anumit 

comportament şi nu altul, iar ei vor fi capabili să discearnă. 

 Din experienţa acumulată, am constatat că, pentru reuşită în educaţia moral-civică a preşcolarilor 

trebuie respectate particularităţile de vârstă şi individuale ale fiecărui copil şi trebuie să se ţină cont de mediul 

familial în care creşte copilul. Pentru un rezultat pozitiv, pentru a avea eficienţă, se impune ca, influenţele 

educative care se exercită asupra lui în familie, trebuie să se sincronizeze cu cele ale grădiniţei. 

 Dezvoltarea morală a copiilor şi a tinerilor înseamnă formarea comportamentelor morale, a 

sentimentelor şi înţelegerii morale, a empatiei şi dragostei faţă de celălalt. Toate acestea sunt rezultatul unui 

proces îndelungat care începe de cel puţin de la preşcolaritate. Înaintea vârstei de trei ani, după depăşirea 
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crizei afective, copiii dobândesc o capacitate nouă, aceea de a răspunde pozitiv la cerinţele adulţilor şi de a se 

subordona acestora. Este începutul construirii unei conştiinţe morale primare, cum o numeşte Jean Piaget, şi 

care va caracteriza aproape toată preşcolaritatea. 

 Este minunat să fii mereu prezent printre oameni cu inima şi sufletul, să ajuţi necondiţionat acolo unde 

este nevoie! Energia vine din suflet şi sufletele copiilor au multă energie de dăruit. Voluntariatul este 

activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a 

primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea desfășurată în domenii cum sunt: 

asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitare, cultural, artistic, educativ, de 

învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social si comunitar, și 

altele de tipul acesta. 

 Voluntariatul reprezintă un schimb reciproc avantajos între om și comunitate. Oricine dorește poate fi 

voluntar. Copii, tineri, adulți, persoane de vârsta a treia. Persoane cu și fără dizabilități. Persoane de toate 

rasele și etniile. Persoane implicate politic/religios sau nu. Persoane cu studii postuniversitare și persoane fără 

studii sau cu studii minime. Persoane cu venituri mari, medii sau mici. La nivelul unităţii noastre de 

învăţământ, voluntariatul a reprezentat o practică de succes. Asfel, au fost organizate acțiuni de caritate, cu 

scopul de a colecta fonduri și ajutoare materiale pentru familiile defavorizate și pentru anumite situații critice, 

privind sănătatea unor copii.  

 Pentru a participa la o activitate de voluntariat trebuie în primul rând să-ți dorești lucrul acesta. Ceea 

ce faci trebuie să vină din inimă și nu 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. Aşadar, este o onoare să fii voluntar în comunitatea unde trăieşti alături 

de alţi voluntari inimoşi, care au ceva de dăruit. Este foarte important să-ţi pese de cei din jur. Atunci când 

dăruieşti iubire, primeşti iubire, când respecţi, eşti respectat. Toate aceste valori pot fi cultivate în conşiinţa 

preşcolarilor prin participarea directă la acţiuni. Le-am dat ocazia copiilor să observe, să acţioneze, să 

experimenteze în acest plan valoric. Totalitatea acestor condiţii trăite în care ei au acţionat, le-au oferit o 

experienţă de viaţă mai bogată şi pozitivă care nu va fi uitată uşor.  

 Din interacţiunea factorilor educaţionali – grădiniţă, familie, şcoală, comunitate, rezultă o reţea de 

influenţe care constituie cadrul educaţional în care se formează copiii şi care îi ajută să se integreze 

corespunzător în societate. Prin aceste activităţi, s-a încercat ca la nivelul înţelegerii copiilor să se explice, să 

se arate că valoarea unui om rezidă în ceea ce este capabil să dea şi nu în ceea ce este el capabil să primească. 

Am încercat, ca oferindu-le un model de compotament, să contribuim la educaţia preşcolarilor care ne 

frecventează grădiniţa. Implicându-i în acţiuni de voluntariat, ei au avut ocazia să cunoască şi să observe 

oameni minunaţi care prin faptele şi atitudinile lor dovedesc permanent omenie, bun simţ, dragoste şi respect 

pentru semenii lor. Copiii au observat plăcerea de a pregăti aceste activităţi, de a munci, ca prin această muncă 



 
 
“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

985 
 

să obţină rezultate în folosul comunităţii. Copiii au observat oameni care se comportă civilizat, care se 

respectă între ei, care manifestă grijă şi sensibilitate pentru semenii lor.  

 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 

conduită personală. 

 Suntem convinse că acţiunile desfăşurate în cadrul parteneriatelor care au promovat şi promovează 

valori europene ca toleranţa, egalitatea în drepturi, nediscriminarea, au asigurat un învăţământ de calitate şi au 

demonstrat că problema educaţiei nu poate fi despărţită de problema existenţei fiinţei umane, de pregătirea 

copilului pentru viaţă. Ceea ce este important de menţionat este că, finanţarea activităţilor desfăşurate s-a făcut 

de către părinţii preşcolarilor din unitatea noastră de învăţământ şi cadrele didactice ale grădiniţei. 

 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 vitregiţi. Şi pe viitor, vom acorda 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. 
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                         Voluntariat: Beneficiu sau povară? Necesar sau inutil? 

                                                                                       Nașca Aurelia Angela 

                                                                  Școala Gimnazială ,,Serafim Duicu”- Tg. Mureș 

 

        Mă simt motivată să scriu despre voluntariat în contextul în care, pe de o parte, a devenit “la  

modă” să faci asta, pe de altă parte, este atât de neînțeles acest termen. Vă propun în acest articol să  

analizăm trei aspecte alte voluntariatului: ce presupune un act de voluntariat, ce implicații are acesta  

la nivel individual/colectiv și ce reglementări legislative susțin acest proces.Inspirată de Maslow, voi  

trata altfel ideea clasică “voluntariatul reprezintă o acțiune făcută benevol…”, uitându-mă la filozofia  

acestei expresii. Astfel, voluntariatul reprezintă “experiența de vârf care poate fi numită pe bună  

dreptate, în anumite sensuri, o renaștere” (sau așa numita ieșire din zona de confort). Iar pentru că 

 voluntariatul necesită “timp, muncă, disciplină, studiu, angajament (și relații cu ceilalți)“, reprezintă  

un proces “unificator”, de dezvoltare a personalității (Maslow, 2017, p. 20). 

Și totuși, dacă am înțeles care este filozofia unui act de voluntariat, de ce este dificil să ne convingem  

părinții și profesorii că astfel de activități nu sunt inutile și nu reprezintă o povară? Răspunsul este  

simplu: pentru că nu am găsit argumentele potrivite. De aceea, în continuare vom privi la cele două  

aspecte importante menționate și propuse anterior, respectiv implicațiile voluntariatului la nivel  

individual/colectiv și reglementările legislative ce susțin acest demers. 

“Da, omul este într-un fel propriul său proiect și se construiește pe sine“ (Maslow, 2017, p. 21).  

Pentru a valida presupozițiile conform cărora voluntariatul are impact asupra dezvoltării noastre și  

efecte indirecte asupra celorlalți, o să apelez la “Deprinderile Necesare Supraviețuirii” clasificate de  

Tony Wagner, care vor demonstra că nu putem finaliza construcția proiectului vieții noastre fără  

acestea și că nu le putem dobândi decât prin activități de voluntariat, pentru că, din păcate, școala  

românească nu le poate dezvolta pe toate. Iată-le: gândirea critică și capacitatea de a rezolva  

probleme, colaborarea în rețea și dominanța prin influență, flexibilitatea și adaptabilitatea, inițiativa și  

antreprenoriatul, accesarea și analizarea informației, comunicarea orală și scrisă eficientă, curiozitatea  

și imaginația (Tony Wagner, 2014, p. 32).  De asemenea, pentru integrarea în societate ar trebui să  
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mai dispunem și de alte calități precum “perseverența, disponibilitatea de a experimenta, de a-și  

asuma riscuri calculate, de a tolera eșecul și capacitatea de a gândi proiectiv (design thinking), pe  

lângă gândirea critică” (Tony Wagner, 2014, p.33). Aceste calități pot reprezenta unul dintre  

argumentele pentru care voluntariatul este benefic și util. În această categorie de argumente nu putem  

neglija nici cercetările autorilor Dyer, Gregersen și Christensen care au descoperit alte cinci  

deprinderi pe care un inovator trebuie să le aibă, pe care un voluntar și le dezvoltă prin acțiunile în 

 care se implică: asocierile de idei, punerea sub semnul întrebării, observarea, experimentarea și  

activitatea în rețea. Activitatea într-o rețea extinsă cu oameni noi, diverși și profesioniști nu se poate  

realiza decât prin voluntariat. 

Așadar, aș dori să recapitulez pe scurt cele spuse: astfel, voluntariatul dezvoltă deprinderi  

necesare supraviețuirii și integrării în societate. El este benefic și util pentru că reprezintă o continuare  

a învățării în școală și nu o suplinire a ei, pentru că ne dezvoltă responsabilitatea, gândirea proiectivă, 

 colaborarea în rețea, creativitatea, arta punerii întrebărilor și lista poate continua. 

Mai aveți îndoieli în privința utilității voluntariatului? Ei bine, și eu mai am argumente. Vă prezint în  

continuare un răspuns al unui angajator al uneia dintre cele mai inovatoare companii din lume,  

respectiv Google, care să întărească afirmațiile făcute. “Am rugat-o pe Judy să descrie cele mai  

importante deprinderi pe care la caută Google atunci când angajează. «Căutăm, bineînțeles, oameni  

inteligenți», mi-a declarat ea. „Mult mai importantă însă este curiozitatea intelectuală. Oamenii  

trebuie să fie buni la ce-i angajăm să facă — să scrie coduri, să facă finanțe —, dar ne așteptăm din 

 partea fiecăruia dintre ei să fie un lider — cineva care ia situația sub control mai degrabă decât să  

aștepte să fie condus. Cei care au succes la Google trebuie să fie înclinați spre acțiune — vezi ceva  

stricat, îl repari. Ești destul de inteligent să vezi unde sunt problemele, nu trebuie să te plângi de ele  

sau să aștepți pe altcineva să le rezolve. Te întrebi: «Cum pot îmbunătăți lucrurile?» Colaborarea este,  

de asemenea, esențială în tot ce facem — apreciem capacitatea de a recunoaște oamenii din jurul  

nostru care au experiență în alte domenii și de a învăța de la ei“  (Tony Wagner, 2014, p. 36).  Wow!  

Ne trimite cu gândul la activitatea de rețea dintr-un proiect de voluntariat, atât de asemănător cu ceea  
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ce oferă voluntariatul – o experiență profesională relevantă. 

Poate un alt aspect care vă frământă este ce se mai petrece în voluntariat și nu se petrece în școală, iar  

pentru asta vă invit să urmărim un exemplu: “Uitați-vă la copiii de patru ani, pun mereu întrebări și  

vor să știe cum funcționează lucrurile. Când ajung pe la șase ani și jumătate, nu mai pun întrebări  

pentru că învață repede că profesorii pun mai mult preț pe răspunsurile corecte decât pe întrebările  

provocatoare. Elevii de liceu dau rareori dovadă de curiozitate. După ce cresc și se integrează în  

structuri corporatiste, deja nu mai au niciun pic de curiozitate în ei. 80% din directorii executivi își  

petrec mai puțin de 20% din timp formulând idei noi” (Tony Wagner, 2014, p. 39). Cu riscul de a mă  

repeta, ce poate fi mai atractiv și constructiv decât să petreci timp într-un mediu care îți stârnește  

curiozitatea și te face să fii/gândești altfel? 

În cele din urmă, vom privi la un potențial argument pentru voluntariat și anume cel legislativ.  

Concret, legea 78/2014 privind activitățile de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial,  

Partea I, nr. 469 din 26.06.2014, ne oferă cadrul legal de a desfășura activități de voluntariat și în baza  

documentelor prezentate în lege să ni se recunoască drept experiență profesională. În acest sens, al  

experienței profesionale, o să ofer un exemplu personal reprezentativ: activitatea voluntară pe care am  

întreprins-o în cadrul Consiliului Național al Elevilor și o să prezint trei direcții importante în care mi- 

a fost de folos. Pe de o parte, reprezentarea elevilor la nivel județean și național m-a ajutat să obțin  

funcția de student reprezentant în Consiliul Facultății de Psihologie și Științele Educației și Senatul  

Universității București. Pe de altă parte, acțiunile în care a trebuit să pregătesc și să susțin prezentări 

 pentru elevi, profesori, inspectori, funcționari publici etc, mi-au fost de folos pentru activitatea  

academică. 

În final, vă las cu un gând: să fim altfel, să acționăm altfel, să gândim diferit, să facem  

voluntariat. 

“Pentru ca răul să triumfe este suficient ca cei buni să nu facă nimic.” – Edmund Burke , să nu uitați  

că voluntariatul reprezintă o formă de ajutor, pentru noi și pentru ceilalți…iar în același timp acesta  

poate diminua problemele cu care ne confruntăm. 
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Voluntariatul – metodă de învățare nonformală 
Profesor  Marioara  Dobre 
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 Voluntariatul apropie oamenii și rupe frontierele. De asemenea ne face să redescoperim latura umană din 

interiorul fiecăruia. Este minunat să fii mereu prezent printre oameni cu inima și sufletul, să-i ajuţi necondiţionat 

acolo unde este nevoie. Este o onoare să fii voluntar, să-ti pese de cei din jur.  

            Atunci când dăruiești iubire, primești iubire când respecţi, ești respectat. 

            Voluntariatul  inseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care te 

ajută să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți, ajutor care se realizează necondiționat.  

             Acum, mai mult ca oricând, voluntariatul  ocupă în școli un loc destul de important. Ideea de voluntariat 

este privită, pe de o parte, ca activitate extrașcolară, o activitate care contribuie la ocuparea timpului liber dar și a 

formării elevului/ adolescentului ca persoană și pe de altă parte, voluntariatul este privit ca acumulare de 

experiență de muncă, factor de responsabilitate și maturitate.  

              În activitatea de voluntariat cunoaştem oameni diverşi, din alte categorii sociale decât cele cu care 

interacţionăm în mod curent, devenim membri ai unor grupuri sociale diferite, care nu sunt în mod necesar 

intersectate, devenind un punct de legătură într-o multitudine de reţele interconectate care ne influenţează şi pe 

care le influenţăm, în cadrul cărora dezvoltăm relaţii bazate pe încredere reciprocă şi împreună cu care devenim 

parte a unei acţiuni colective – activitatea de voluntariat – care duce la atingerea unui beneficiu comun. 

Deci, voluntariatul este o componentă fundamentală a societății civile. El însuflețește cele mai nobile 

aspirațiiale omenirii – pacea, libertatea, siguranța. În această epocă a globalizării și a schimbărilor continue, lumea 

devine din ce în ce mai mică, mai independentă, mai complexă. Voluntariatul – la nivel individual sau de grup – 

reprezintă o modalitate pri care pot fi întărite și susținute valorile legate de comunitate, de serviciul adus 

aproapelui și de atașamentul față de acesta.                   

 În întreaga lume, milioane de oameni se implică în fiecare an în acțiuni și programe de voluntariat. În 

România, voluntariatul a început să se dezvolte după 1990, când organizații internaționale au început să plaseze 

voluntari străini în țară iar altele au început să-si stabilească filiale în România aducând, totodată cu ele, 

experiența în lucrul cu voluntarii și coordonarea lor. În aceeași perioadă, ONG-urile românești încep, la rândul lor, 

timid dar neabătut, să implice voluntari locali în activitățile lor iar în 1997 încep să apară și primele centre de 

voluntariat. Începe să se contureze cu adevărat mișcarea de voluntariat din România: tot mai multe organizații care 

implică voluntari într-un mod organizat, noi centre de voluntariat în țară, tot mai mulți voluntari doritori, mai ales 

printre tineri, și acțiuni vizibile de voluntariat, o mai bună reflectare în presă, gale de recunoaștere a meritelor și 

eforturilor voluntarilor, cursuri de instruire pentru voluntari și coordonatorii lor, conferințe, publicații de 

specialitate, site-uri și bloguri dedicate voluntarilor și găsirii unor oportunități de voluntariat.  

În România, scopul acestei acțiuni este de a facilita organizatorilor de activități de voluntariat să poată 

interacționa între ei și cu publicul larg iar publicul larg interesat de voluntariat să poată obține informații despre 

voluntariat în general și despre cum poți deveni voluntar. Toate persoanele din lume trebuie să aibă dreptul de a-și 

oferi în mod liber timpul, talentul și energia în beneficiul altora sau al comunității lor prin acțiuni individuale sau 

colective și fără a aștepta recompense financiare.  

Instituțiile de învățământ încep să recunoască, la rândul lor, valoarea formativă a voluntariatului pentru 

elevi și studenți și inițiază acțiuni sau colaborează cu organizații din diverse proiecte comunitare. Elevi care vin în 

ajutorul colegilor cu dificultăți la învățătură, concerte în case de bătrâni, tineri și vârstnici implicându-se 

deopotrivă în inițiative pentru protecția mediului înconjurător sau împotriva discriminării – iată doar câteva dintre 

activitățile care pot face parte dintr-un proiect de voluntariat între școli.  
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”Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!” a fost un eveniment menit să mobilizeze cât mai multe organizații și 

cât mai mulți voluntari care să contribuie la dezvoltarea comunităților lor, să atragă sprijinul celorlalți pentru 

activitatea voluntarilor și recunoașterea meritelor acestora.  

Astfel, eu, pe lângă activitatea profesională, din când în când mai fac și voluntariat. Pun suflet dacă fac 

ceva ce-mi place și, de cele mai multe ori, aleg provocarea. Acum este timpul să ne axăm pe a-i ajuta pe cei din 

jur.  

Astfel, în parteneriat cu alte școli, am desfășurat proiectul ”Un zâmbet, o floare, o rază de soare!”. 

Activitatea a avut ca obiectiv încurajarea elevilor de liceu în sensul implicării în procesul de dezvoltare a 

abilităților copiilor cu cerințe educative speciale prin activități terapeutice și actvități de integrare socială a 

acestora.  

La activitate au participat 15 elevi voluntari de la divese licee din localitate, 7 cadre didactice voluntare și 

15 copii cu cerințe educative speciale, aceștia fiind beneficiarii proiectului.  

Primul pas în derularea acestui proiect a constat în identificarea nevoilor existente de ambele părți, 

precum și a resurselor umane, materiale și de timp disponibile pentru realizarea eficientă a activității. Cei 15 elevi 

voluntari au fost organizați în 3 grupe, fiecare grupă fiind formată pentru realizarea unor activități specifice 

împreună cu elevii cu cerințe educative speciale.  

Formarea elevilor voluntari a vizat: 

- comunicarea aspectelor specifice unei interacțiuni adecvate cu categorii cu elevi cu nevoi speciale dar cu 

drepturi egale la integrare în comunitate și dezvoltare personală și educațională;   

- informarea elevilor cu privire la ceea ce se așteaptă de la ei (atitudini, comportamente, activități, timp 

investit);   

- informarea elevilor cu privire la specificul activităților de voluntariat. 

Prin implicarea elevilor voluntari în acest proiect s-au avut în vedere următoarele obiective: 

- cunoaștere de sine și dezvoltare personală;   

- eliminarea prejudecăților și a ignoranței; 

- promovarea și exersarea propriilor cunoștințe și talente în diverse tipuri de activități educaționale; 

- conștientizarea nevoilor individuale cu care se confruntă alte persoane; 

- responsabilizare prin implicarea în acțiuni cu un accentuat caracter umanitar.  

             Pentru început, a fost un moment de intercunoaștere în urma căruia a rezultat Panoul ”Steluțele 

prieteniei!”. 

             Al doilea moment a constat în discuții despre semnificația sărbătorilor creștine. 

              Al treilea moment a fost lucrul pe trei ateliere, fiecare atelier fiind format atât din voluntari cât și din 

beneficiari. La un atelier s-a învățat cântecul ”Prietenia”, la alt atelier s-a pregătit sceneta ”Doi prieteni” iar la 

celălalt atelier s-a pregătit costumația elevilor precum și decorul necesar prezentării scenetei.   

             Următorul moment a fost prezentarea scenetei și a cântecului, apoi beneficiarii proiectului au prezentat un 

scurt moment artistic iar voluntarii le-au oferit acestora daruri.  

             La sfârșitul activității, copiii beneficiari și voluntari au schimbat impresii, au cântat, au vazut fotografiile 

și filmările video făcute în timpul desfășurării activității și și-au exprimat bucuria ca urmare a reușitei acesteia.   

              Anual, coordonez activități pe durata Săptămânii Globale de Acțiune din cadrul Campaniei Globale 

pentru Educație, eveniment desfășurat la nivel mondial de o coaliție de organizații neguvernamentale, care în 

România este coordonată de Organizația ”Salvați copiii”.  

            În urma desfășurării acestor activități, principalele mesaje ale participanților, concluzii și recomandări 

primite de Organizația ”Salvați copiii!” au fost înaintate autorităților relevante de la nivel național. Prin aceste 
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activități încercăm să aducem o contribuție semnificativă la îmbunătățirea modului în care dreptul fiecărui copil la 

o educație de calitate este respectat și transpus în practică.  

             În concluzie, pot spune că activitățile de voluntariat constituie o experiență bogată de învățare, facilitează 

dezvoltarea de capacități și competențe sociale și contribuie la solidaritate. Acestea sunt benefice și pentru 

voluntar, ca individ, pentru comunități și societate în întregul ei și reprezintă un mod de a aborda nevoile și 

provocările umane.  
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Abstract: This article begins with the presentation of some theoretical aspects of autism spectrum disorders and 

the integration of children with autism, and then it continues to describe the different visions of integration in 

various countries. At the same time there are also presented the benefits of children integration that result from 

some psychological studies. 
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Introduction 

The most recent studies made by The Center for Disease Control and Prevention in Atlanta, U.S.A, show  

that worldwide, 1 of 68 persons has autism. According to the most recent statistics, the specialists estimate that at 

present, autism is more frequently than cancer, diabetes and Down syndrome. This disease appears 4 or 5 times 

more frequently to men than to women. On the other hand, international organizations’ studies and experience in 

this field show that early diagnostic, at the age of 18 – 36 months, specialized interventions and social integration 

increase to 47% the chances for people with autism to acquire independent life skills. 

At present, the autism is described as a pervasive developing disorder, the persons manifesting 

deficiencies at the level of social interactions (the use of nonverbal behavior in communication, social/emotional 

reciprocity), verbal and nonverbal communication and a restricted field and stereotype of interests and activities.  

The etiology of autistic disorders (TSA) has a complex multifactorial character, the special literature 

referring to genetic factors up to environment factors. Davis T.E., White S.W. și Ollendick T.H. claim that in the 

last 20 years more people have been diagnosed with autistic disorders [1].  

According to DSM-5 criteria, the autistic disorder is defined by the following criteria:  

a)The persistence of deficiencies in communication and social interaction in different contexts, environments; 

b)The presence of behavior patterns, interests and activities that have a restrictive and repetitive character; 

c)The symptoms must appear during the early development stage; 

d)The symptomatology determines the significant impact at the social and working level or in other important 

fields related to the day by day activity; 

e)The impact on the functioning is not better clarified by intellectual disabilities or development global lateness 

[2]. 

 

Integration in the school system – theoretical notions and worldwide visions 

The Salamanca Statement in 1994 related to the principles, the politics, the education practices and the 

children’s special educational needs reassured the global declaration of human rights and also all children’s right 

to education. The Statement refers to the fact that school has to include all the children, regardless of their 

physical, intellectual, social, emotional, linguistic characteristics, and also such a disorder. It underlined that 

school must answer the special educational needs which derive from handicap or learning disabilities. This fact 

led to the Education for All.  

Therefore this Declaration established the principle of integration and it acknowledges the necessity to 

work on founding ‘schools for all’. This means institutions for all the children, excluding differences, support for 

children during the learning process and satisfying their individual needs. It is mentioned that the education for 
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children with disabilities in regular classrooms should be an integrative part of the ‘Education for all’ plans and 

that the education politics must consider the individual differences and the diversity of the situations. Two years 

later, Carta Luxembourg, adopted in 1996 (Luxembourg) mentions that school must ensure a qualitative education 

and the equal access for all. 

The school integration for children with autism represents a problematic situation for the Romanian 

educational system, autism being considered one of the enigmas which has become for some time either the 

greatest challenge or the greatest unknown, but at the same time, the biggest problem for most educators, parents 

or even specialists in the psyhcopedagogical services. 

In its initial meaning, the term “integration” referred to the assimilation of the children with special needs among 

the typical ones. Then it was labeled as “mainstreaming”, regarding to the issue of placing children with special 

needs in a general classroom, then as an active integration which includes training of people with special needs 

and the moral orientation of the community, overcoming the barriers related to the approaches and attitudes to the 

integrated person and the development of some services which are to be at these people’s disposal [3]. 

Alois Gherguț speaks about the process of integration in a wide sense and he considers that it implies 

placing/transfer of a person from a more or less distinctive environment to a regular one in order to remove the 

segregation in any form [4]. 

Ursula Schiopu (1997) defines the integration process as a “comprisal, assimilation, inclusion in an entity 

of an element that becomes a distinctive part of the whole and it acquires specific properties that result from the 

interaction and interdependency to the other component parts”.  In other words, the integration is an action that is 

performed upon the person and it implies a continuous change and reconfiguration of the potential and individual 

traits and not a simple external act; this implies to familiarize the individual with school in order to become 

acquainted with the present requirements, change of old stereotypes and aligning them with a new situation. As a 

result, the act of integration cannot be performed entirely unless it is preceded by a readjustment which is regarded 

as a preparing process that is prior to the integration. 

Generally the educational system and particularly the special one is considered a welcoming community 

where all students, regardless of their functional difference have equal rights as all other children: the right to 

equal rights in education and the right to appropriate supporting services, adapted to their specific needs which 

ensures their progress according to their individual potential etc. 

The complete integration of students with disabilities is an objective of the educational system which is pursued 

through an intense planning and organized also by increasing the competences and professional internal resources 

and also the resources provided by the external environment.  

Hen Schulman and Hed (1990) state that the presence of children with autism in the same classroom with 

normative children can influence the formers at three main levels: 

1.The decrease of behaviors that lead to a failure or lack of adaption  

2.The highly use of language 

3.The improvement of speech quality used during communication 

Fleishman (1999) claims that an autistic child who is characterized by difficulties in communication and 

social behavior is in high need of integration within normal environments.  

Autistic children need special psycho-social and psycho-pedagogical assistance which may allow them to develop 

their self-care skills and abilities for an independent life which, finally, would ensure their social inclusion. The 

international practice proves that early intervention and psychological, psycho-pedagogical and social assistance 

offers these children the possibility to live an independent life within their community.  
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Practically, information that come from the research and treatment institutions from The United States of 

America show that autistic children rehabilitation is, indeed, possible due to their integration in the educational 

normative frames [5]. 

Present theory and observations show that the integration politics are basically adequate; despite all these, 

it is necessary to find ways of improving them, as the autistic children’s main difficulty is their incapacity to 

communicate with the environment. Even at present it is an ongoing debate on the possibility of integrating 

autistic children in the general education system so that it may be a benefit for both them and their environment.    

At the end of the 90’s and the beginning of the 21st century the tendency of integrating the child with 

special needs in a normal society has spread more in The United States, Europe and Israel. The concept of 

integration is an inseparable part of the idea of normal as it was defined by Michaelson, the manager of the 

Service for Children with special needs in Denmark. The concept of normal points out that a child with special 

needs should not be separated by his normal environment before all the successful adaptation perspectives have 

been fully considered (Ronen, 2001). This concept relates to the fact that each person with a handicap has the right 

to education, in a life environment that is as close to the norm as possible and also to the maximum integration in 

the society in general. This hypothesis expresses the philosophical – humanist perception which says that any 

person with a handicap has the right to education and to a normative life environment if it is possible. The concept 

of normalization refers to the integration as a mean for autistic pupils to acquire social and cognitive competences 

which leads to their behavior closer to the normative one [6]. 

Children’s education claims a special dedication from all the involved factors in this fundamental mission. 

Each child shows individual and reference particularities with the environment, characteristics that need a 

personalized evaluation and approach. Children with deficiencies have also the same basic needs in development 

and growing: the need of affection and security, appreciation and positive enforcement, self-esteem, responsibility 

and independence.  Their inclusion, social integration and education need solidarity between institutions and 

people, compassion, unconditional respect towards the human person and non-discrimination.  

At the international level, the integration of children with disabilities has taken different forms. This 

integration can be permanent and total or partial and temporary. In Italy, Canada, Norway, Finland and Denmark, 

for example, all children are under the same law, regardless of the nature or severity of their handicap. All these 

countries rarely relate to special schools. Despite all these, Sweden maintained special schools for children with 

severe disabilities (physical, sensory or mental) and for those with a deaf disability.  

In France, the school integration was restricted to pupils with severe learning difficulties or with a slight 

handicap. There were recorded three levels of school integration which have evolved in time: 

physical integration: the integrated pupils attend the same school; 

social integration: integrated pupils connect with other pupils but only in distinctive classrooms. For 

example, the integrated pupils must participate to social activities with other pupils; 

pedagogical integration: pupils are integrated in regular classrooms. This requires a complete integration 

in planned group learning activities. 

In the United States of America, the level of integration depends on the level of the disability: children 

with minor and moderate disabilities are enlisted in regular classrooms. Special classes relate to the needs of 

children with severe disabilities.  

In time, Romanian schools have continued to open and adapt their educational offer regarding the new 

changing directions of didactic activities as a consequence to all the integration and inclusion programs in order to 

deal with the requests and challenges imposed by the specific of the inclusive schools. Yet at present the school 

integration of autistic children is a difficult process. School and teachers, typical children’s parents’ community 

and also the autistic children and their families are not ready, in most of the cases, to meet and work altogether. 
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Teachers have different reactions when facing an autistic child, from compassion to rejection. Rejection 

appears from the fear of making mistakes when relating to these children or from the worry that their attention and 

resources directed to the autistic child may cause to neglecting other pupils’ needs in the classroom. Most of the 

teachers do not consider themselves enough prepared to face this type of cases. At the same time, due to the lack 

of information on affection, typical children’s parents worry that the presence of an autistic child in the group 

could lower the standard of education in the classroom or it could endanger other children’s physical security. 

 

The benefits of integrating autistic children in normal schools 

More studies underlined the benefits gained by children with disabilities who were included in the normal 

educational system. These benefits are noticed at the cognitive level by the language acquisition, social and 

movement abilities development. As Hanson and colleagues underlined (1997, quoted by Hunt and colab. 2004), 

these benefits cannot be accomplished unless we develop the children’s ability to communicate with others, to 

participate to social interactions. On the contrary, there is a social risk of isolation and “depreciation” of their 

handicap [7].   

Stoneham reported in 2001 that those with language disorders must integrate in integrated classrooms 

where there are performed more collaborative games, social and more positive interactions, less social negative 

interactions and less individual play. Nevertheless, other studies noticed that children with different disabilities 

found it difficult to integrate themselves in regular classes; for example they claim difficulties in making friends, 

they notice non-integration in spontaneous games and take part only to sport oriented activities or other 

recreational activities [8].  

Brown’s studies in 2001 related to the representations of disabled children’s parents on school integration 

proved favorable performances and these are linked to the time spent in these programs by their children. They 

report the following advantages: the other’s acceptance, study opportunities due to the contact with other people, 

preparation for “a real world” and participation to significant activities. 

 

Conclusions 

The method of teaching autistic children is a great present day problem which generates many 

controversies both among specialists and also the educators and parents. At present the education of these children 

in school is considered as being necessary by adapting the educational style to the nature of their syndrome. 

The need to integrate autistic children in the regular school system derives from the importance of 

instruction them for the social life and their integration in the society. The integration in the school environment is 

the first step to the social integration and the man, as a social being, is dependent to other people. This dependency 

actually implies help, the possibility of communication and cooperation. This thing brings the individual’s sense 

of belonging and human solidarity as well as his sense of security. 

Autistic children are characterized by the lack of or damaged social abilities and they need integration so 

that they may imitate the normative children’s behavior.  

Children must be offered instruments for the development of adequate social abilities, and the integration 

in the community, the participation at an early age to activities next to typical children, which are completed by 

specialized interventions (specific therapies) help autistic children to develop abilities for an ordinary life and to 

make the best for their development potential.  
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EDUCAŢIE PENTRU VOLUNTARIAT 

 

Prof. înv. preşcolar Paraschiv Simona-Ileana 

Grădiniţa cu P.P. „Ion Creangă” Alexandria, Teleorman 

 

 
Perioada copilăriei și cu precădere perioada primilor ani de viață are un impact durabil asupra vieții 

adultului. Este perioada în care copilul își dezvoltă capacitatea de a gândi, de a vorbi și de a raționa, iar totodată este 

perioada propice în care își fixează baze solide ale sistemului de valori, de luare a deciziilor și de relaționare. 

Mergând pe principiul imitării și al modelării comportamentelor încă de la cele mai fragede vârste, putem înțelege 

importanța și rolul grădiniței în această formare. 

Preşcolarii se află în perioada de formare şi dezvoltare a personalităţii şi a sistemului propriu de valori, de 

formare a imaginii de sine şi faţă de ceilalţi precum şi a conduitelor şi a modului de viaţă.  

Grădiniţa, prin specificul ei, are rolul de a-i modela pe copii pentru o armonioasă convieţuire în colectiv. În 

colectiv, raporturile, faptele de comportament sunt reglementate prin prisma unor categorii şi valori specifice: binele 

şi răul, cinstea şi necinstea, hărnicia, dragostea de muncă, omenia, etc. La această vârstă, activitatea din grădiniţă 

poate valorifica din plin fondul afectiv al copiilor, fiind ajutaţi să aibă încredere în ei şi în cei din jur, să se comporte 

într-un anume fel, pentru binele colectiv. Dezvoltarea morală a copiilor şi a tinerilor înseamnă formarea 

comportamentelor morale, a sentimentelor şi înţelegerii morale, a empatiei şi dragostei faţă de celălalt. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Privită din perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea factorilor principali 

ai educaţiei: familia, grădiniţa, societatea. Interdependenţa acestora descrie un exerciţiu de sprijin reciproc, 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 generaţii 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 comunităţii, vor contribui la rezolvarea problemelor actuale ale societăţii. 

Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) şi este 

complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin educaţia de tip 

nonformal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul responsabil, capabil 

de acţiune şi schimbare. 

Părinții sunt modele pentru copii și este bine ca de mici să le dezvoltăm empatia, spiritul civic, iubirea față 

de ceilalți și, mai ales, să-i învățăm să acționeze atunci când este cazul. Voluntariatul poate să fie un stil de viață, 

frumusețea lui constă în faptul că oferi necondiționat. Este un act fără constrângeri, oferit din toată inima pentru 

beneficiul comunității din care faci parte. Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie 

inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora. Voluntariatul reprezintă un schimb reciproc avantajos între om 

și comunitate. Oricine dorește poate fi voluntar. 

În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le facă 

bine din punct de vedere emoţional si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre de copii sau de 

bătrâni, concursuri şi evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi ocaziile potrivite pentru a-i implica  şi 

a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari. Cu cât observă şi este învăţat de mic că este important să îi ajute 

pe alţii, să se implice în activităţi de pe urma cărora să nu se aştepte neapărat să obţii beneficii materiale, cu atât va 

tinde mai mult să introducă voluntariatul în viaţa lui.  Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc pentru viaţa 

de adult. 
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Ca educatoare, suntem capabile să dăruim şi să primim dragoste şi să purtăm în conştiinţă imensa răspundere 

de a educa, de a sădi în conştiinţa copiilor valori morale care vor da roade mai târziu. Aceste valori morale încercăm 

să le cultivăm prin participarea directă cu copiii la viaţa comunităţii în cadrul activităţilor, jocurilor, spectacolelor 

organizate, activităţilor extracurriculare. 

Despre voluntariat nu putem să afirmăm decât că, acesta reprezintă hrană pentru suflet. Cele mai câştigate 

persoane sunt cele care ştiu să dăruiască necondiţionat şi ştiu să aducă bucurie în sufletul altora. 

Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste acţiuni, 

voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi alături de comunitate 

şi problemele ei. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii copiilor, a unor valori şi atitudini 

morale, a unor modele de implicare socială exprimate prin: 

 - cunoaşterea şi utilizarea conceptelor cu privire la voluntariat; 

 - exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 - conştientizarea impactului social şi moral al acţiunilor de voluntariat; 

 - dobândirea unor comportamente responsabile faţă de mediu şi implicit faţă de viaţa omului; 

 - manifestarea spiritului de iniţiativă în acţiunile de voluntariat; 

 Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat necesităţii de a 

acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea voluntariatului în unităţile de 

învăţământ, în familiile copiilor, în comunitate solicită calităţi legate de comunicare, spiritul de echipă, curajul ieşirii 

din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie iniţiativă în scopul cultivării normalităţii în comunitate 

şi contribuie la creşterea gradului de sensibilizare a populaţiei cu privire la valorile şi importanţa voluntariatului. 

Cu cât începe mai repede să facă astfel de activităţi de voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai clar 

în viaţă. Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc pentru viaţa de adult. 
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Importanța activității de voluntariat 

prof. înv. primar Paraschiv Oana-Maria 

Școala Gimnazială Frumoasa, jud. Teleorman 

 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, 

care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o 

contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată. 

În statele lumii civilizate, voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de categorii 

diverse de oameni și din diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta într-un anumit domeniu, de a 

cunoaște oameni sau chiar de a se distra, în sensul bun al cuvântului. În România, voluntariatul beneficiază de o 

minimă atenție și de o slabă informare. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din ce în 

ce mai atractiv pentru tineri. Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate 

reprezenta sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar 

de a abandona școala. Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să 

cunoască viaţa grea a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. 

Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului 

personal în comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

Voluntariatul poate să fie un stil de viață, frumusețea lui constă în faptul că oferi necondiționat. Este un 

act fără constrângeri, oferit din toată inima pentru beneficiul comunității din care faci parte. 

Învățământul românesc a început să înțeleagă necesitatea implicării copiilor în diferite acțiuni umanitare. 

Voluntariatul educă în ideea că numai prin muncă devii responsabil, mai întâi pentru tine, iar apoi pentru ceilalți.  

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective lumea în mijlocul căreia 

trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel 

sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce 

privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci 

când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite 

anterior de noi. Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi 

și de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

- permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente; 

- satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin aducerea unui aport de 

valoare societății; 

- adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi; 

-  un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri.  
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 Voluntariatul constituie un context propice de dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin 

creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față 

de societate și  conștientizarea rolului de cetățean activ. 
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LE VOLONTARIAT – UNE MANIÈRE D’ABORDER LE MONDE  

 

 Prof. Chiriac Elena 

Şcoala Gimnazială Solonţ (Şcoala Gimnazială „Miron Costin”), Bacău 

  

Dans un monde où l’argent domine tous les niveaux sociaux, les activités volontaires sont comme une 

bouchée d’air frais. Celles-ci révèlent une motivation intrinsèque extraordinaire et une manière inédite d’aborder ce 

monde qui se trouve sous l’emprise des frics. Tous les gens font des services à seul but d’être rémunérer, c’est pour 

cette raison que faire du volontariat est une activité vue avec beaucoup de scepticisme. Se basant sur l’implication 

volontaire des êtres pour aider d’autres individus sans gagner des biens matériaux ou financiers, le volontariat est 

considéré l’apanage des idéaliste ou des riches.  

 Aujourd’hui, seuls qui croient encore dans un monde meilleur et les personnes publiques sont disponibles 

à faire du volontariat, le reste se considère plus occupé à travailler pour se permettre le stricte nécessaire. Pourtant, 

le volontariat permet à chacun de nous de se développer, d’enrichir ses connaissances, d’acquérir la responsabilité 

envers nos semblables et notre environnement. Léon Lemercier définit le volontariat comme « un projet au service 

de la cité, sans rien lui demander en retour, pour lui apporter un mieux être, un mieux vivre, un mieux se distraire, 

un mieux jouer, un mieux s’épanouir, un mieux se défendre, un mieux se développer, un moins de solitude, bref, un 

mieux faire la société »37.Certes, il assure aussi la cohésion sociale en renforçant les liens entre les gens de la même 

communauté telle une école, une ville, un village, etc.  

Cet engagement qui se traduit par une sorte de mécénat, car les volontaires agissent pour le bien de la 

société, en général, et des individus besogneux, en particulier, implique toujours un partage de la part de l’engagé. 

Qu’il s’agisse de son temps, de ses connaissances, de ses biens matériels, le volontaire fait de son mieux sans rien 

attendre en revanche. Toutefois, celui-ci gagne un respect de soi agrandi, donc la transformation se réalise au niveau 

interne qu’au niveau externe, à la vue de tous.  

Nous devons mettre l’accent sur le fait que les volontaires sont issus de divers milieux de la société. C’est 

ainsi que nous rencontrons des lycéens, des étudiants, des jeunes diplômés, des professionnels en activité, des 

retraités qui marchent la main dans la main pour changer un peu le sort des pauvres. Ensuite, nous devons savoir 

que les motivations essentielles qui conduisent à cet engagement de la part du volontaire sont l’altruisme et la 

réalisation du soi. Ils accomplissent un travail charitable tout en s’appuyant sur la solidarité entre les gens.  

Il faut souligner que l’activité volontaire se réalise sans contrainte, mais à seul but d’exécuter des tâches 

bien établies. Le volontaire, une fois qu’il a exprimé son désir de s’engager aux actes de volontariat,  doit respecter 

les règles de l’organisation. Il ne s’agit pas d’une subordination à une autorité capable de sanctionner si les règles 

ne sont pas respecter, mais plutôt du respect et de l’acceptation volontaire des règles de fonctionnement.  

Une autre chose que nous devons bien mettre en évidence est le fait que le volontariat accomplit des rôles 

fondamentaux dans la société. Premièrement, Il relève de l’initiative et de la créativité « le citoyen « non 

indifférent » réagit aux situations qu’il rencontre et qui requièrent une solidarité de première ligne; il précède 

les interventions et va là où il n’y a rien; il crée, il imagine et il invente en toute liberté des solutions qui 

souvent, reprises ou soutenues par l’État, deviendront rouages de la société. »38 Puis, il se base sur l’observation 

et la vigilance, car il identifie les besoins impérieux du terrain et essaie de dresser un trajet normal pour éviter les 

 
37 Léon Lemercier, « Le volontariat », in Reflets et perspectives de la vie économique 2004/3 (Tome XLIII), pages 

105 à 114, https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2004-3-page-105.htm#, 

page consultée le 19 octobre 2020.  
38 Idem. 

https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique.htm
https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2004-3.htm
https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2004-3-page-105.htm
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dérives de la société. Et finalement, il est un chaînon indispensable de la chaîne économique du pays, car il reste 

impayable.  

En guise de conclusion, nous donnons encore une fois la parole à Léon Lemercier qui réussit à merveille à 

surprendre l’importance de l’activité du volontaire qui, maintes fois, est tournée en dérision par ceux qui sont les 

esclaves de l’argent :  

[…] le volontaire vous dira, avec une étincelle dans les yeux, le sentiment d’utilité qu’il éprouve, l’importance de son 

engagement, peut-être parce qu’il n’y a pas d’intermédiaires entre son acte et la personne humaine qui en bénéficie : 

il mesure en direct la valeur de sa prestation, même très modeste mais identifiée. Et la gratuité en fait toute la valeur, 

aux deux sens que peut prendre le terme : geste modeste sans grande valeur économique parce qu’il ne coûte rien, 

mais geste hors de prix parce que généreux et sans attente de retour. 

Donner une valeur économique au volontariat en évaluant uniquement la valeur du temps presté ne donne pas la mesure 

de son poids dans l’économie du pays. La qualité des prestations n’est guère prise en compte, mais il est impossible 

de lui donner un coefficient : la seule chose que l’on puisse dire c’est que le volontariat apporte plus de « bien-être » 

que d’« administration ».39 

 

 

Bibliographie :  

Lemercier, Léon, « Le volontariat », in Reflets et perspectives de la vie économique 2004/3 (Tome XLIII), pages 

105 à 114, https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2004-3-page-105.htm#. 

La plateforme francophone du Volontariat, https://www.levolontariat.be/propos-de-la-plateforme-francophone-du-

volontariat.  

 
39 Ibidem.  

https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique.htm
https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2004-3.htm
https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2004-3-page-105.htm
https://www.levolontariat.be/propos-de-la-plateforme-francophone-du-volontariat
https://www.levolontariat.be/propos-de-la-plateforme-francophone-du-volontariat
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„Săptămâna legumelor şi fructelor donate“- acţiune caritabilă desfăşurată la Școala Gimnazială 

Caius Iacob, Arad 

Prof. Neagoe Mihaela 

 Școala Gimnazială Caius Iacob, Arad 

 
          Să fii voluntar înseamnă să ai puterea de a schimba lumea, să ai provocari, realizări și un sentiment de 

împlinire inegalabil. 

        Voluntariatul iți oferă șansa de a te descoperi sau redescoperi. O astfel de experință e una complexă, 

dinamică, așa cum a fost și  proiectul la care au muncit un număr mare de oameni dornici de a întinde o mână de 

ajutor celor care nici nu mai îndraznesc să spere la un cadou . Dar, speranța reapare când te aștepți mai puțin... 

        Astfel,  Campania ,,Săptămâna legumelor şi a fructelor donate", desfășurată în perioada 25-29 noiembrie 

2019,constând  în strângerea de legume şi fructe de către elevii voluntari implicaţi în programul Strategiei 

Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC) , a reușit să readucă o rază de speranță în sufletele unor oameni.         

    Elevii, părinţii şi cadrele didactice de la Școala Gimnazială „Caius Iacob”din Arad au fost chemați  să facă o 

faptă bună în sprijinul familiilor defavorizate.  Receptivi şi disponibili, au identificat persoanele aflate în 

dificultate şi au reuşit să distribuie pachetele. Donațiile au constat în legume şi fructe în cantitate totală de 

aproximativ 1000 kg.    Produsele au ajuns într-un timp scurt şi în condiţii foarte bune  la beneficiari, care  au fost 

persoane din categorii defavorizate din Parohia  Ortodoxă Micalaca Veche II , copii și  tineri din Centrul de 

plasament Oituz, Arad. 

        Şi bucuria beneficiarilor a fost foarte mare, iar zâmbetul şi gândul bun s-au îndreptat spre binefăcătorii lor.     

         Mulţumim conducerii şcolii, părinţilor, copiilor, cadrelor didactice şi tuturor persoanelor de bine de la 

această şcoală, care s-au implicat în această activitate.  
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Importanța voluntariatului în dezvoltarea personalității elevului 

 
Prof. Jurca Floarea Anuța 

Liceul Teoretic ,,Adam Muller Guttenbrunn” Arad 

Liceul Național de Informatică Arad 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

Maria Montessori –“Descoperirea copilului” 

 

 

 
https://realitateadeiasi.net/peste-20-de-ieseni-au-facut-voluntariat-pentru-copii-cu-dizabilitati/, extras 

2020 

 

Şcoala constituie principalul izvor de cultură şi factor de civilizaţie ȋn care se desâvârşeşte formarea omului 

şi care are nobila menire de a realiza la elevi performanţe ale 

gândirii, care să se exprime prin supleţe, independenţă şi creativitate. Educaţia nonformală reprezintă ansamblul 

influenţelor educative structurate şi organizate ȋntr-un cadru instituţionalizat dar desfăşurate ȋn afara sistemului 

de ȋnvăţământ. Folosirea educaţiei non-formale ȋn şcoală presupune o ȋmbunătăţire a actului educaţional. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Oricât ar fi de important educaţia curriculară 

realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de 

învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Educaţia de tip extracurricular nu vine să schimbe un sistem de valori, să contravină educaţiei de tip curricular, 

ci o completează, făcând-o pentru educabili mai atractivă şi mai eficientă. Ele au o mare valoare educativă întrucât 

realizarea lor se face şi din punct de vedere interdisciplinar. Aceste activități extrașcolare vin ca alternative cu 

importanță majoră în formarea copiilor în funcție de aptitudini, aspirații, disponibilități, prezentând avantajul 

cultivării sentimentului de siguranță tocmai prin lipsa « lucrului impus ». El, copilul, simte nevoia să-și aleagă 

singur una sau mai multe activități, eliminandu-se astfel reacția de respingere a actului educațional forțat. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, urmăresc 

lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite 

ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează 

elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De aceea 

şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop 

https://realitateadeiasi.net/peste-20-de-ieseni-au-facut-voluntariat-pentru-copii-cu-dizabilitati/
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învățarea nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii și 

arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări armonioase 

pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel program la care elevul 

participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile 

necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și 

domeniul în care ei vor fi performanți. 

Aceste activităţi sunt importante ȋn dezvoltarea elevilor care ȋnvaţă să socializeze, să fie responsabili şi să 

respecte oamenii din jurul lor. Activităţile extracurriculare au o tradiţie bogată ȋn sistemul de ȋnvăţământ 

românesc, iar cele mai răspândite sunt excursiile, vizitele la muzee, teatre, operă, balet, activităţile ecologiste, 

olimpiadele şcolare, vizitele la instituţiile publice, fabrici, activităţi sportive, acţiunile de caritate. Mai pot fi 

clasificate după conţinutul lor ştiinţific: cultural-artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, tehnic-aplicativ, turistic, 

sportiv sau caraterul recreativ. 

Cele mai frecvente beneficii ale activităţilor extracurriculare pot fi: 

  activizarea copiilor, dezvoltarea unei atitudini proactive; 

  integrarea copiilor ȋntr-un colectiv, dezvoltarea spiritului de echipă şi experienţa lucrului ȋn echipă; 

 creşterea stimei de sine şi a ȋncrederii ȋn forţele proprii, autocunoaştere; 

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 

 creşterea interesului pentru şcoală ȋn general, stimularea interesului pentru cunoaştere ȋn general; 

  descoperirea şi dezvoltarea talentelor şi aptitudinilor copiilor; 

  experienţa ȋmbunătăţirii CVului, ȋn cazul activităţilor de voluntariat; 

  dezvoltarea unei atitudini deschise, tolerante, umaniste şi ecologiste; 

  dobândirea abilităţilor practice ȋn situaţii concrete, utile pentru viaţă; 

  capacitatea de a se adapta uşor unor situaţii noi, dezvoltarea unor comportamente adecvate social pentru 

situţii uzuale; 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din ce 

în ce mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din școala noastră, urmărindu-le evoluția și 

celor care și-au luat deja „zborulˮ. Activitățile realizate la nivelul școlii i-a ajutat să vadă viața dintr-o altă 

perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare poate începe cu ei. 

Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea elevilor 

cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Prin 

intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor copii 

care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea 

motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în comunitatea din care 

provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să ne 

învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă vrem 

să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim din 

interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii învață să trăiască 

în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte 

ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest 

fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt valorificați, își 

formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii defavorizaţi la activităţi 

literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 
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 Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, 

orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități diferite. 

Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri 

din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de 

conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective prin 

gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. Gestionarea 

unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, gestionarea schimbărilor, 

medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin intermediul voluntariatului, pe 

care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului prosocial, creșterea 

gradului de conștientizare și altruismul. 

În concluzie, voluntariatul poate să fie un stil de viață, frumusețea lui constă în faptul că oferi 

necondiționat. Este un act fără constrângeri, oferit din toată inima pentru beneficiul comunității din care faci 

parte. 
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Voluntariatul este o activitate neplătită când cineva își sacrifică timpul ca să ajute o persoană sau o 

organizație. Ca și un act de caritate voluntariatul are multe beneficii atât pentru persoana care se oferă să facă 

voluntariat cât și pentru persoana sau chiar organizația care este ajutată. Deși majoritatea oamenilor ducem o viață 

foarte aglomerată și haotică dacă reușim să facem timp pentru voluntariat putem fi martorii unor evenimente și 

clipe de neuitat.  

Totuși, înainte ca să facem parte dintr-o echipă de voluntari trebuie să ne gândim bine cât și cum putem să 

ne organizăm timpul în așa fel încât să fim membrii stabili ai unei echipe. Este de dorit ca echipa să poate conta 

majoritatea timpului pe ajutorul și suportul nostru. Și dacă ne uităm la beneficiile pe care voluntariatul ne poate 

oferi, e posibil să spunem că acest lucru nu ne este un sacrificiu ci chiar o plăcere.  

În primul rând putem să afirmăm fără ezitare că voluntariatul ne ajută în stabilirea noilor relații fie cu alte 

organizații fie cu alți indivizi. Cea mai bună metodă de a face prieteni și de a întări relațiile deja existente este de a 

te devota unei acțiuni comune. Astfel ni se oferă posibilitatea de a cunoaște persoane noi, de a face prieteni noi, 

mai ales dacă dorim să ne integrăm într-o comunitate nouă. Chiar dacă ajutorul oferit de noi ni se pare că este unul 

minor, e posibil ca pentru persoana respectivă care primește suportul nostru să însemne ceva foarte esențial sau 

chiar poate schimba viața persoanei respective în bine.  

Pe de altă parte voluntariatul poate schimba viziunea și perspectiva persoanei care se oferă să facă 

voluntariat. Persoanele care nu se socializează prea ușor și le este greu să facă prietenii au posibilitatea să-și 

dezvolte abilitățile sociale deoarece prin întâlnirile regulate care se organizează trebuie să colaboreze în vederea 

atingerii obiectivelor propuse.  

Empatia este un alt beneficiu esențial pe care trebuie să menționăm. Persoanele voluntare dezvoltă 

empatie, toleranță, solidaritate și le este mai ușor să colaboreze cu alți oameni în diferite situații. Empatia se 

caracterizează prin sensibilitate, ascultare activă, înțelegerea emoțiilor, deschidere. Cu cât participăm la mai multe 

activități de voluntariat cu atât se formează mai bine personalitatea noastră.  

În acest an voluntariatul a avut o altă formă decât în anii precedenți. Putem spune că s-a pus un foarte 

mare accent pe activitățile de voluntariat în timpul pandemiei când am avut stare de urgență, deoarece cu toții am 

putut sesiza că parcă dintr-o dată au apărut foarte multe organizații care au oferit ajutor vârstnicilor și celor 

nevoiași. Mai ales în orașele mari au existat foarte mulți oameni care s-au oferit să-i ajute oamenii în vârstă la 

cumpărături. Acest lucru a fost de foarte mare ajutor celor care nu aveau rude sau cunoștințe în apropiere. Am 

putut observa și faptul că foarte multe organizații s-au oferit să ajute spitalele cu donații pentru achiziționarea unor 

echipamente și aparate medicale. Dar au fost și alții care au cusut măști pentru pensionarii care nu-și puteau 

permite acest lucru. O perioadă de timp toate acestea au funcționat bine, însă oamenii s-au plictisit și putem 

observa că acum când cu certitudine se poate afirma că situația s-a agravat foarte mulți oameni se comportă cu 

nepăsare.  

Așa cum putem afirma că această perioadă îndelungată de pandemia a început să aibă un impact negativ 

asupra voluntariatul, așa s-a întâmplat și în școala noastră. Noi am avut o echipă foarte stabilă de voluntari 

condusă de trei profesoare foarte pricepute. Aveam și un grup de aproximativ douăzeci de elevi care se întâlneau 

în mod regulat și planificau activitățile lunii respective. Astfel în fiecare an cu ajutorul echipei de voluntari și a 

profesorilor coordonatori fiecare diriginte cu clasa respectivă a strâns toamna legume și fructe, cadouri pentru 
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copii nevoiași de Crăciun și a participat la strângerea unor donații pentru copii cu diferite boli care necesitau 

tratament urgent. Pe lângă aceste activități au mai fost organizate și vizite la orfelinate, la casa de bătrâni, și la o 

doamnă nevoiașă care trăia la marginea orașului în condiții sinistre. În fiecare lună era planificată o activitate care 

a fost realizată cu mult succes. Elevii au avut foarte multe de învățat dar și profesorii au reușit să colaboreze unul 

cu celălalt pentru a aduce un aport la aceste activități.  

Distanțarea socială însă nu a favorizat de loc voluntariatul. În condițiile actuale această activitate nobilă își 

pierde esența, scopul și mesajul. În condițiile actuale când ne este sfătuit să stăm cât mai departe unul de celălalt 

oamenii încearcă să reducă orice contact social. La fel se întâmplă și la școală. De când trebuie să ne adaptăm 

sistemului on-line nu mai există cadrul care era acum un an. Dar oare se poate plasa și voluntariatul în on-line? Nu 

era menit voluntariatul să ajute oamenii să devină cât mai solidari, toleranți și empatici? Din punctul meu de 

vedere acest lucru nu se poate realiza on-line. Cum putem să vizităm un cămin de bătrâni on-line și să organizăm 

diferite activități cu ei dacă nu au cunoștințe de operare a calculatorului sau a telefonului. La fel se întâmplă cu 

orfelinate unde elevii nu au dotarea și cunoștințele necesare, cum putem intra în contact cu ei? 

Putem afirma cu certitudine că prima jumătate a acestui an voluntariatul a fost pe o pantă ascendentă, însă 

acest lucru s-a schimbat în a doua jumătate a acestui an. Acum oamenii sunt mai puțin empatici, toleranți, sensibili 

la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Școlile nu mai au posibilitatea de a continua activitățile din anii trecuți.  

Cu speranța că totuși cândva o să reveni la normal, eu cred că ar fi bine să fie introdus în școli, ca în unele 

școli Europene voluntariatul obligatoriu. În unele țări europene voluntariatul în timpul anilor de liceu este 

obligatoriu. Fiecare elev trebuie să facă voluntariat un anumit număr de ore la o organizație. Sunt ferm convinsă 

că acest lucru ajută dezvoltarea elevilor. Este benefic să întâlnească diferite situații în care oferă ajutor, astfel se 

dezvoltă și gândirea critică a fiecărui elev. Cu siguranță vor fi elevi care nu ar fi încântați să participe la astfel de 

activități, însă vor fi și alții care vor avea niște momente de neuitat.  

În era digitală în care ne aflăm sper că totuși se va mai pune accent pe lucrurile sensibile cum ar fi 

voluntariatul. Plecând de la faptul că omul este o ființă umană care necesită companie, eu cred că cu timpul o să 

intrăm în normalitate. Atunci va fi posibilă și reintroducerea voluntariatului în activitățile școlare. Până atunci din 

păcate și această activitate rămâne on-line. Să sperăm că acest moment va veni cât mai repede.  
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Voluntariatul este activitatea practicată de orice persoană din proprie iniţiativă, care îşi dedică timpul, 

energia şi pasiunile în folosul celor din jur, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o compensație materială. 

Totodată, voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în 

dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale. 

Fiecare tânăr din zilele noastre au nevoie de experiențe care să le ofere posibilitatea de a se forma pe plan 

profesional și chiar personal, îmbogățindu-și experiențele de cunoaștere. Astfel, voluntariatul poate aduce o serie 

de beneficii. Un prim beneficiu ar fi faptul că oferă posibilitatea de a obține experiență în domeniul pe care dorește 

să-l urmeze în viitor sau chiar poate fi angajat de o instituție în urma desfășurării acestei activități. Deoarece 

abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile următoare, 

dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională cât și pentru cei 

care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

 De asemenea, voluntariatul poate crește stima de sine sau sentimentul de împlinire, dezvoltând abilități de 

comunicare și sociale prin interacțiunea cu persoane din medii diferite. 

Astfel, poate lua contact cu persoane de naționalități diferite, religie sau cu personalități diferite. Munca în echipă 

nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din diferite 

perspective și crește nivelul de toleranță. Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, 

respective lumea în mijlocul căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau 

altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce 

privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar și timp din timpul nostru, atunci 

când ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi.  

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități, de a cunoaște oameni noi și de a 

lega tot felul de relații cu aceștia. Pentru încurajarea tinerilor către activitățile de voluntariat, putem apela la 

discuții cu scopul conștientizării efectuării acestui tip de activități și desigur și prezentarea unor modalități 

concrete de realizare a acestor activități, individual, dar și în grupuri organizate. Tinerii pot fi încurajați, antrenați 

să se implice în activități de protecție a mediului, pot efectua activități propriu-zise sau de consiliere a altor 

oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete sănătoase. 

Importanța voluntariatului este indiscutabilă, iar recunoaşterea ei reală în societatea contemporană devine 

doar un aspect de timp, mai ales în contextul european extrem de favorabil recunoaşterii valorii voluntariatului. 

Toţi factorii interesaţi de mişcarea de voluntariat din România trebuie să îşi asume responsabilitatea recunoaşterii 

valorii voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de calitate cu precădere în sfera lor de activitate şi competenţă. 

Răspunderea majoră, însă, aparţine organizatorilor activităţii de voluntariat, care au datoria să ofere o experienţă 

de voluntariat de calitate, să coordoneze corect şi eficient implicarea voluntarilor şi să evalueze complex impactul 

activităţilor de voluntariat, pentru a putea aduce argumente clare factorilor de decizie care trebuie să susţină 

dezvoltarea voluntariatului pentru a creşte contribuţia sa la dezvoltarea societăţii noastre. 

A început să fie inclus și în legislația din diferite domenii, începe să fie valorizat ca și experiența la 

angajare, iar in sectorul nonprofit este cu siguranță una dintre resursele de bază. Ar fi nevoie de mai multa atenție 

din partea presei pentru a facilita accesul cât mai multor persoane la informația despre voluntariat și pentru a 

promova ideea de implicare. Dacă privim la impactul fiecărui voluntar în parte vom vedea cu greu schimbarea, 

pentru că un singur om nu poate transforma o societate întreagă. Dacă însă privim implicarea voluntarilor în 
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ansamblu ne vom da seama de valoarea adăugată pe care activitatea lor o aduce societății românești și de 

importanta implicării cât mai multor persoane în activități de voluntariat. 

Să fii voluntar înseamnă să ai puterea de a schimba lumea, să ai provocări, realizări și un sentiment de 

împlinire inegalabil. Voluntariatul îți oferă șansa de a te descoperi sau redescoperi. O astfel de experiență e una 

complexă, dinamică, cu perioade în care simți că e posibil să privești neputincios cum proiectul la care muncești 

se prăbușește din cauza celor care nu mai cred în altruism, în necesitatea de a face bine, de a întinde o mână de 

ajutor celor care nici nu mai îndrăznesc să spere la un cadou de Crăciun pentru că Moșul vine rar și aduce prea 

puține. Dar speranța reapare când primești un răspuns pozitiv, plin de entuziasm și euforia îți năpădește sufletul. 

 Ținând cont de cele menționate supra, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și 

diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean activ. 
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Nimic în schimb 

        Ionus Erchian 

                                                           Școala Gimnazială ˮConstantin Brâncușiˮ Medgidia 

 

  Ce reprezintă voluntariatul pentru mine, pentru elevii mei, pentru societate?! Plecând de la această 

întrebare m-am gândit că cel mai corect ar fi, pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar” să aflu care 

este etimologia acestuia și am descoperit două variante. Prima 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”. 

  Pentru mine …. 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, 

înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru.  

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, elevii 

învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care trăiesc. 

Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin memorarea 

unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din ceea ce au sau 

din ce au primit. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la 

un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Astfel aleg să mă implic alături de elevii mei în diverse activități de voluntariat pentru că vrem, pentru că 

putem, pentru că ne pasă și pentru că am învățat să nu așteptam nimic material în schimb. Răsplata în urma 

acestor activități este sufletească și valoarează enorm.  

  Pentru elevii mei.  

  Am discutat cu una dintre elevele mele despre ceea ce înseamnă voluntariatul pentru ea și mi-a spus 

următoarele lucruri pe care simt să le împărtășesc cu voi. 

 ˮDin experiența personală, pot atesta faptul că a face parte dintr-o asociație care se ocupă cu astfel de 

activități (LEO, LIONS International) m-a ajutat să fiu mai deschisă la noi oportunităti și chiar mi-a deschis 

drumurile către acestea, numele în sine fiind un acronim pentru "Leadership, Experience, Oportunity" (Muncă de 

echipă, experiență, oportunități). În timpul petrecut alături de prietenii mei din LEO am învățat să fiu mai 

sociabilă și să nu aștept să "mi se ofere lucrurile pe taă", cum s-ar spune. Consider că aceste lucruri sunt atuuri 

importante, care ar trebui să fie deținute de orice adolescent, mai ales considerând că aceasta este vârsta la care 

începem să descoperim lumea, deci suntem mai expusi și la pericolele ei.  

 Pe lângă calitățile psihice, voluntariatul aduce și o serie de calități fizice. Acestea pot varia, în funcție de 
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activitățile specifice desfășurate. Dacă, spre exemplu, proiectul ales include plantarea copacilor în parcul din 

localitate, tânărul va pleca cu aceasta deprindere. În cadrul unei activități a Crucii Rosii, participanții pot învăța 

manevre de prim ajutor etc. 

 Voluntariatul este o activitate non-profit. Cei care o practică o fac, chiar dacă nu de la început, din pură 

plăcere sau de a-i ajuta pe ceilalți și, implcit, pe ei înșiși. Îmbinând utilul cu plăcutul, prin intermediul companiei 

și a mediului prin care se desfășoară, voluntariatul ajunge să fie mai mult o joacă. O joacă care trebuie să fie luată 

în serios totuși, deoarece aceasta poate salva vieți. În cursul a doi ani am avut parte, în cadrul LEO, de mai multe 

experiențe marcante decât mi-aș fi putut imagina. De fiecare dată plec de la o activitate cu ceva în plus, cu inima 

plină de compasiune, emoție și cu zâmbetul pe buze. Putând să îmi aduc contribuția la binefacerea mediului sau a 

oamenilor din jurul meu mă face să mă simt împlinită și sunt de părere că oricine ar trebui să simtă acest sentiment 

măcar o dată în viață.  

 În concluzie, voluntariatul joacă un rol important în viața adolescenților, contribuind cu o serie importantă 

de atuuri morale și fizice. Îi formeză ca buni cetățeni ai comunității din care fac parte și le deschide uși către noi 

oportunități. Reprezintă, fără îndoială, un mod de a petrece timpul liber distractiv, frumos și care nu ar trebui să 

lipsească din viața nimănui.ˮ  

Constat astfel că în special în rândul adolescenților, această activitate joacă un rol important în dezvoltarea 

personală, contribuind la îmbunătățirea muncii în echipă, a nivelului de interacțiune cu ceilalți și multe altele. 

Voluntariatul ajută adolescenții să fie mult mai activi în societate și în același timp să participe în moduri diverse 

și distractive la buna funcționare a acesteia. 

Pentru societate 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel 

local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite. 

Beneficiile pe care voluntariatul le poate aduce societății sunt multiple: 

• Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a dezvolta 

abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează să activeze 

sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. Deoarece abilitățile de 

adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile următoare, dezvoltarea acestor 

abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională cât și pentru cei care urmează să facă 

primii pași pe piața muncii. 

• Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților de 

voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc la o 

schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă de a explora 

noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane care să le 

ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

• Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de valoare 

societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, abilitățile de 

comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

• Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații diferite 

de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, orientare 

politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități diferite. Munca în 

echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din 

diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

• Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri.  
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• Calitățile de conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor 

obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. 

Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, gestionarea 

schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin intermediul 

voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului 

prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

  Dacă ar fi să închei aș spune că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și 

înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei implicați în acest proces. Cu riscul că mă repet, a fi 

voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Cu siguranță, 

voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, deoarece se 

desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

  În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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VOLUNTARIATUL – OPORTUNITATEA DE A FI MAI BUN ŞI A DĂRUI 

Prof. Cosacu Maria Claudia 

Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Tomovici-Plopşor” 

 

„Dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. 

             In România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de   la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014.                                            

  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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se 

întâmplă în jurul nostru. Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și 

sprijinită de copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

             Voluntariatul este activitatea destinată să promoveze şi să îmbunătăţească calitatea umană a vieţii. Acesta 

este considerat ca un serviciu în interesul societăţii prin renunţarea la interesele proprii şi dedicarea aptitudinilor 

personale sau experienţei căpătate, care în schimb, în locul banilor, redau un sentiment de auto-realizare şi respect. 

             Voluntariatul cu alte cuvinte este o componentă fundamentală a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai 

nobile aspiraţii ale omenirii : libertatea , oportunitatea , pacea şi siguranţa . 

              În acest context european, activităţile de voluntariat din România devin tot vizibile şi mai atractive pentru 

societatea româneasca. Dincolo de această imagine pozitivă, de evoluţia acestui concept, există hibe în ceea ce 

priveşte legătura dintre voluntariat şi munca patriotică (voluntară) din regimul comunist, de confuzie între 

voluntariat şi practica conceptului de voluntariat şi al practicării acestuia.      

              Acvtivităţile derulate în cadrul voluntariatului au ca obiective : 

- creşterea şi dezvoltarea spiritului civic al elevilor şi profesorilor; 

- dezvoltarea simţului de responsabilitate şi a conduitei empatice ; 

- dezvoltarea abilităţilor de comunicare în rândul elevilor ; 

- formarea unui comportament civic.                                                                                                                                     

             A fi voluntar este un mod de viață, este o alegere pe care o faci în speranța că eforturile tale vor ajuta pe 

cineva, vor salva o viață, vor îmbunatați societatea în care trăim. 
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             Voluntariatul este o lume cu mai multe dimensiuni , iar voluntarul este cheia care se deschide în funcţie de 

situaţie , poarta către una dintre aceste dimensiuni ce are ca scop schimbarea în mai bine. El reprezintă pasiune , 

implicare şi voinţă . Prin acţiunile de voluntariat intri în relaţii cu grupuri de copii , oameni din diferite comunităţi 

şi astfel , se întrepătrund relaţii de colaborare , dialog , prietenie şi întrajutorare .El reprezintă ,, nodul” care uneşte 

oamenii , este un vis frumos în această acţiune , iar cei implicaţi sunt persoanele care îndeplinesc acel vis dorit . 

             Voluntariatul este cea mai bună metodă de a te cunoaşte în primul rând pe tine , pe cei din jur , de a învăţa 

ceva nou şi de a-ţi învinge anumite obstacole. El este cel care ajută la maturizarea copilului şi totodată reprezintă o 

poartă deschisă către succes. 

             Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, elevii 

învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care trăiesc. 

Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin memorarea 

unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din ceea ce au sau 

din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În calitate de profesor, am 

observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei din jurul lor, dar și pe cel 

al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare mulțumire schimbarea radicală care 

s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al propriei vieți; cei din jurul său l-au 

privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă rezultate mult 

mai bune la învățătură. 

              Această acţiune de voluntariat înseamnă o experienţă profesională , comunicare şi responsabilitate . 

               Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă, de fapt acumularea unei experienţe profesionale 

într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. Practic, a voluntaria 

înseamnă a ajuta necondiţionat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul lor, pe principiul dă mai departe.                                                        

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană eşti, care îţi sunt 

convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti prin muncă. Respectul faţă 

de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, indiferent de natura lor.                                                                                                  

 Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se 

dezvoltă abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile întâmpinate 

în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă, de asemenea apartenenţa la un grup, 

un grup care devine în scurt timp o familie, iar relaţiile deşi sunt de natură profesională,devin şi personale. Sub 

marea umbrela a comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte important. Voluntariatul creeaza punţi între 

oameni şi comunităţi. Fără să vrem,suntem nevoiţi să socializăm în viaţa de zi cu zi pentru a putea exista. Însă, 

voluntariatul te învaţă tehnici şi metode de socializare, astfel încât timiditatea, teama şi frica să dispară, toate 

acestea ajutând la crearea ta din punct de vedere profesional. 

            Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat necesităţii de a 

acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea voluntariatului în unităţile de 

învăţămât, în familiile copiilor, în comunitate solicită calităţi legate de comunicare, spiritul de echipă, curajul 
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ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie iniţiativă în scopul cultivării normalităţii în 

comunitate şi contribuie la creşterea gradului de sensibilizare a populaţiei cu privire la valorile şi importanţa 

voluntariatului. 

 A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, a cultiva valorile lui înseamnă a te ridica la cerinţele unei şcoli 

europene, în care se respectă normele europene, în care se realizează un învăţământ de calitate. Voluntariatul 

reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin faptele lor voluntarii 

dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi pentru semeni, grijă şi 

sensibilitate. De aceea, Victor Hugo afirma: ,,Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm”.   

Referindu-se la valorile educative ale voluntariatului, Nicolae Iorga afirma:„ ... Oamenii sunt ceea ce au învăţat. 

Şi oamenii învaţă aproape totul: să gândească, să simtă, să voiască, să efectueze anumite munci şi să intre în 

relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au învăţat, ci după faptele lor”.                                                                                                     

Bibliografie                                                                                                                                          Fiţiu, A. (2004). 
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Rolul voluntariatului în dezvoltarea personală a tinerilor 

 

Prof. Jurcovan-Vigh Melinda 

Liceul Teoretic ”Adam Muller Guttenbrunn” Arad 

 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel 

local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, 

medico-sanitar, educativ). În continuare e nevoie de programe naționale pentru informarea și educarea tinerilor și 

a copiilor despre beneficiile implicării lor ca voluntar, dar și educarea lor în a deveni cetățeni responsabili în 

raport cu orașul, comunitatea și țara lor. 

            Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 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”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și 

înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu alte cuvinte, a fi voluntar 

înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, 

care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o 

contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de a 

lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada 

copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de posibilitățile, 

disponibilitatea fiecăruia și voință. Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o 

oferă copiilor. Este oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei 

lor.  

Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu 

copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. 

Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la 

asigurarea unei lumi mai bune. 

Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație nonformală, cât și 

informală. Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. 

Voluntariatul aduce o serie de beneficii, cum ar fi: 

• Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar 

de a dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate de a obține experiență în domeniul în care vizează să 

activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat.  

• Oferă o mare oportunitate de dezvoltare a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza 

activităților de voluntariat tinerii pot primi recomandări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se 

gândesc la o schimbare în ceea ce privește planul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă 

de a explora noi domenii.  
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• Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin aducerea unui aport 

de valoare societății. Se pot dezvolta, totodată, abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite 

persoane în contexte variate. 

• Voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru presupune interrelaționare cu mentalități și personalități diferite. Munca în 

echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din 

diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

• Prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de conducere, luarea inițiativei, crearea de noi viziuni, 

modalități de a contribui și de atingere a unor obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite 

în cadrul coordonării unui grup de voluntari. Alte aspecte ale dezvoltării personale/profesionale prin intermediul 

voluntariatului sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului prosocial, creșterea gradului de 

conștientizare și altruismul. 

Ținând cont de cele menționate putem spune că voluntariatul constituie un context propice de dezvoltare 

personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și diversificarea 

relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și conștientizarea rolului de cetățean activ. 

Tinerii interesați de mediu ar putea să devină voluntari într-o acțiune de mediu. În timp ce, tinerii atrași de 

o carieră în câmpul medical ar putea fi interesați să se implice într-o acțiune de voluntariat într-un spital, un centru 

de asistență medicală sau într-un centru de plasament pentru copii. 

Voluntariatul se poate realiza sub diferite forme: 

• Activități de mentorat 

Tinerii cărora le place să fie în preajma copiilor pot ajuta în mai multe feluri prin activități de voluntariat. 

Una din modalitățile prin care pot ajuta este să petreacă timp alături de copii mai mici, care se pot confrunta cu 

probleme de citit, probleme de matematică sau la alte discipline. 

• Voluntariat în cartier 

Poate că nu există activitate de voluntariat pentru tineri mai bună decât intenția de a face voluntariat în 

cartier. Un mod de a începe este participarea la îndeplinirea nevoilor din cartier și asistarea oamenilor care trăiesc 

acolo.  

• Voluntariat pentru oamenii săraci 

Activitățile de voluntariat pot avea și mai mare impact pentru tinerii care aleg voluntariatul pentru a 

susține o cauză în favoarea celor săraci din vecinătate sau din lume. Tinerii își pot începe activită de voluntariat la 

o organizație locală care îi ajută pe săraci. Tinerii pot, de asemenea, să înceapă să se gândească la propriul lor 

proiect de voluntariat. Colectarea donațiilor în alimente sau a donațiilor în obiecte pot fi câteva idei de activități 

voluntare. 

• Voluntar pentru mediu 

Tinerii care vor să protejeze mediul pot fi interesați să se implice în activități de voluntariat ale căror 

cauze relaționează cu mediul înconjurător.Există numeroase moduri prin care tinerii pot avea „activități eco” de 

voluntariat. Activitățile locale de voluntariat pot încuraja tinerii să ia atitudine și să se alăture eforturilor de 

voluntariat în comunități diverse. Colectarea selectivă poate fi una din cauzele pentru care tinerii pot deveni 

voluntari. 

• Voluntari creativi 

Tinerii voluntari creativi își pot folosi talentul pentru a-și dezvolta propriile idei despre proiecte de 

voluntariat. Tinerii artiști pot dona colecțiile lor de artă către spitale de copii sau către centre de plasament sau se 

pot folosi de talentul lor pentru a face o după amiază mai placută câtorva copii, prin activități de desen sau 

sculptură. 
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Voluntariatul este modalitatea perfectă de a fi bineveniți ca membri productivi, activi ai unei comunități. 

Chiar dacă mai multe organizații formale de voluntariat necesită educație sau experiență anterioară, un 

număr mare de organizații oferă șansa de a încerca ceva nou și de valoare cu mult entuziasm și creativitate decât 

cunoaștere. 

Experiența dobândită prin voluntariat poate face o diferență de durată, oferind tinerilor sentimentul că au 

un scop și un motiv pentru a rămâne în școală, să se străduiască să învețe și să evite să se angajeze în 

comportamente negative sau să facă alegeri proaste, cum ar fi sarcina în perioada adolescenței și abuzul de 

droguri. 

Voluntariatul poate stimula aptitudinile și valorile importante ale vieții la copii. Copiii care participă la 

activități de voluntariat sunt recompensați cu noi abilități și perspective. Ca voluntari, copiii își pot demonstra 

abilitățile independente și pot să lucreze în funcție de vârstă. 

Opțiunile de voluntariat stimulează abilitățile necesare unei maturități productive. Competențele, pe care 

mulți copii nu le văd modelate în viața lor de zi cu zi, pot include: responsabilitatea pentru finalizarea sarcinilor, 

punctualitatea, fiabilitatea, îngrijirea și socializarea cu ceilalți. 

Astfel, prin voluntariat o persoană are ocazia de a lega prietenii, de a experimenta, dar cel mai important 

are un loc prielnic pentru dezvoltarea unor aptitudini, care creează caracterul și îi ajută la conturarea unui viitor pe 

placul lor. Există numeroase studii care arată impactul pozitiv al voluntariatului în cazul adolescenților, printre 

care și studiul Volunteerism in Adolescence: A Process Perspective, ce arată că adolescenții care s-au implicat în 

activități de voluntariat au planuri educaționale și aspirații mai mari, medii mai bune și o motivație mai mare în 

participarea la activități legate de școală. 

             În concluzie, activitatea de voluntariat este un examen important în cunoașterea realității exacte și un pas 

important spre cunoașterea personală. Valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă 

în societatea românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Voluntariatul –  ,,poartă’’ către o lume mai bună 

 

                                                                                           Profesor învățământ primar Alina Simionescu 

Școala Gimnazială ,,Constantin Secăreanu’’Runcu 

 

               În statele lumii civilizate, voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de categorii 

diverse de oameni și din diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta într-un anumit domeniu, de a 

cunoaște oameni sau chiar de a se distra, în sensul bun al cuvântului.  

               În primul rand,activitatea de voluntariat "ne aduce "mult mai aproape de oameni, de o lume diversă,de o 

lume aflată în nevoi. Avem astfel posibilitatea de a ne cunoaște semenii, de a ne raporta la ei,de a le înțelege 

problemele , avem oportunitatea de a fi empatici . Implicarea  în activitatea de voluntariat solicită niște 

disponibilități ,niște abilități de comunicare pe care le putem dezvolta și exersa doar în situații de acest gen. 

             În al doilea rand ,implicarea adolescenților în activitatea de voluntariat este o problemă 

de autocunoaștere .Învățăm la școală, învățăm din cărți ,din manuale, învățăm din examene ,dar cel mai bine 

învățăm să ne cunoaștem din relațiile cu cei de lângă noi.  

             Activitatea de voluntariat este un examen important în cunoașterea realității exacte,necosmetizate și un 

pas important spre cunoașterea personală. 

             Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să ne 

învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă vrem 

să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim din 

interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. 

   În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor A fi voluntar este un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi. Mai mult decât oricând, astăzi se 

simte necesitatea formării şi dezvoltării personalităţii elevilor cu accente deosebite pe latura altruistă, în stare să 

contracareze prin exemple vii de bună practică mentalitatea individualistă a societăţii. Iar şcoala are la îndemână 

un instrument auxiliar preţios - voluntariatul , considerat de societate drept experienţă profesională, pârghie 

importantă pentru reconsiderarea priorităţilor vieţii . 

    Voluntariatul înseamnă, de fapt, acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care 

să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Responsabilitatea este principiul care stă la baza 

voluntariatului, un al doilea element definitoriu fiind comunicarea. Mai mult decât orice definiție,este  investiția în 

propria persoană. Tu te ajuți pe tine, ceea ce este comparabil cu școala vieții. Toate situațiile care pot interveni în 

finalizarea proiectului de voluntariat înseamnă acumularea de experiență profesională și învățarea gestionării 

crizelor de orice fel. 

             Voluntariatul, însă, nu înseamnă doar dăruire, empatie și altruism, dar și responsabilitate și angajament. 

Atunci când ne asumăm conștient și cu seriozitate această activitate, voluntariatul ne ajută să creștem intelectual, 

să ne dezvoltăm spiritual și să investim în inteligența noastră emoțională și oferă oportunităţi pentru oricine. 

Dorința de a face voluntariat este, de fapt, dorința de a dărui, de a fi alături de cel ce are nevoie de tine, de a 

deveni un tot întreg cu această lume. De asemnenea, 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. 

Prin voluntariat, copilul/elevul: 

- îşi creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viaţa; 

- învaţă să aprecieze lucrurile pe care le are  şi le găseşte o altă utilitate; 

- îşi setează obiective mai realiste în viaţă; 
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- capătă abilităţi de comunicare şi abilităţi de relaţionare socială care îl vor ajuta pe 

viitor, şi chiar în cariera  profesională; 

-poate descoperi în activităţile de voluntariat realizate, hobby-uri şi îşi poate forma 

orientări profesionale pe aceasta linie; 

 -îşi formează abilităţi de lider, dobândind o capacitate 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 considerat ca făcând parte din educaţia non-formală.Încă de la grădiniţă, apoi la şcoală, în liceu, copiii şi tinerii 

adolescenţi trebuie 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 ideea şi dorinţa de 

voluntariat in viata lui. 

 Vizitele la centre de copii sau de bătrâni, spectacole caritabile, târguri caritabile cu vânzare de produse 

hand-made-uri realizate şi alte evenimente organizate (în care se pot strânge 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 evenimente şi activităţi civic-

educative îi formează pe aceştia ca oameni  şi îi pregătesc pentru viaţa de adult, câştigând astfel “şcoala vieţii”!  

  Am învațat elevii în numeroasele ore de educație civică ce însemnă sa faci voluntariat ,câte bucurii poți 

adduce celor care,în acesta perioadă au nevoie de iubire,afecțiune. 

Le-am explicat care este sensul voluntariatului, că voluntariatul se face pentru a-i sluji pe ceilalţi. De ce se 

face asta?Am abordat și sensul teologic al voluntariatului explicându-le că omul este făcut pentru a iubi, este zidit 

pentru a ieşi din sine spre întâlnirea cu celălalt. Acest fapt, într-un fel sau altul, se va manifesta în viaţa omului, 

deoarece are o putere foarte mare, putere ce există înăuntrul nostru, indiferent de presiunile, apăsările suferite, 

indiferent de caracterul fiecăruia sau de orice obstacole exterioare. 

Personal, consider că nu există o vârstă anume pentru a începe o acţiune de voluntariat, însa cu cât aceasta 

este începută mai devreme, cu atât mai eficientă este. 
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Empatie, implicare, dăruire și…o lume mai bună 

 

Profesor învățământ primar Savu Crenguța Maria 

Școala Gimnazială “Ion Ciorănescu” Moroieni 

 

             Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida  

misiunea și viziunea personal sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim  copiilor. Este oportun să le 

cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârsteilor. Să nu uităm că povara unei lumi 

o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă ,fără a aștepta ceva în 

schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest oaduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai mult decât 

orice altă posibilă răsplată. 

               Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, 

care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o 

contraprestaţie  materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este 

implicată. 

                 Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Ne permite să 

socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile 

de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale.Este necesară activarea 

sentimentului de empatie fată de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a copiilor încă din grădiniță să se implice 

în activități destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. 

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 șiorganizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și 

dinamism. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se 

întâmplă în jurul nostru. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv în lumea în care trăim. În lume sunt 

milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate devein un voluntar, 

putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să dăruim 

deopotrivă lucruri material dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu 

persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 
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              Voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

- Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente.  

- Dezvoltarea abilităților de adaptare și rezolvare a problemelor care sunt la fel de importante pentru 

voluntarii cu experiență profesională cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

- Pe baza activităților de voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au 

activat, pot întâlni lideri ai comunității, persoane care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

- Oferă o modalitate excelentă de aobține experiență în domeniul în care vizează să activeze sau poate fi 

recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. 

Voluntariatul constituie un context propice de dezvoltare personal și profesională a tinerilor prin creșterea 

nivelului de încredere între indivizi, întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de 

societate și  conștientizarea rolului de cetățean activ. Această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în 

tine însuți, înseamnă să te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii active într-un mod util și 

distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. Nu impune o anumită 

vârstă, putem să fim voluntari în perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, 

singura limită fiind impusă de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

               Voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații diferite 

de cele de zi cu zi.Ei pot fi încurajați, antrenați să se implice în activităti de protecție a mediului, pot efectua 

activităti propriu-zise sau de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei 

planete sănătoase, mentorat. Îți oferă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să închei 

relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. Munca în echipă nu numai că 

favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și 

crește nivelul de toleranță. 

Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin aducerea unui aport de valoare 

societății. Fie că este vorba despre o persoană extrovertită sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, abilitățile de 

comunicare și sociale prin contactul cu diferite personae în contexte variate.A fi voluntar înseamnă să dai dovadă 

de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. 

Înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

                  În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. Alegând să desfășori o 

activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real  la asigurarea unei lumi mai 

bune. Este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția dorită de noi.Deși 

mulți oameni defines voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă neplătita a unor oameni, 

voluntariatul este ceva mult mai profund și presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a 

cunoaște oameni noi și de a lega tot felul de relații cu aceștia 
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VOLUNTARIATUL - DIMENSIUNE IMPORTANTĂ  ÎN SOCIETATE 

Profesor învățamât primar Manolachi Liliana 

Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu" Medgidia 

 
 

          În statele lumii civilizate, voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de categorii 

diverse de oameni și din diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta într-un anumit domeniu, de a 

cunoaște oameni sau chiar de a se distra, în sensul bun al cuvântului. În România, voluntariatul beneficiază de o 

minimă atenție și de o slabă informare. Voluntariatul este o activitate de interes public care se desfășoară din 

proprie  inițiativă de orice persoană fizică și se derulează în folosul altora fără a aștepta vreo răsplată materială. Își 

face simțită prezența în domenii cum sunt : asistența și serviciile  sociale, protecția drepturilor omului,  medico-

sanitar, cultural,artistic,  educativ, de învățământ științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar.  Voluntariatul  inseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un 

anumit domeniu care te ajută să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți, ajutor care se realizează 

necondiționat.  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. 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), devenind astfel mai 

conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Un alt aspect important este schimbul de experiență care se 

realizează la nivelul acestor activități, elevii învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai 

bine problemele comunității în care trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, 

realizându-se într-un alt fel decât prin memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să 

dăruiască, la rândul lor, o parte din ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un 

confort psihic enorm. În calitate de profesor, am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca 

un magnet pentru cei din jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am 

constatat cu mare mulțumire schimbarea radicală care s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, 

personaj principal al propriei vieți; cei din jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea 

ce l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă rezultate mult mai bune la învățătură.     

 Prin voluntariat copilul învaţă să fie responsabil de faptele sale, deoarece ştie că alţi oameni depind de 

munca lui şi, de aceea, se va strădui să-şi facă treaba cât mai bine. Responsabilitatea este o calitate pe care o 

dobândeşte prin felul în care decide să acţioneze şi să reacţioneze, indiferent de circumstanţele în care se găseşte. 

 Copilul deprinde abilitatea de a lucra în echipă, implicându-se activ şi căutând soluţii. Devine înţelegător 

faţă de problemele celorlalţi şi încercă să le rezolve. De altfel, în acest mod, dezvoltă şi calitatea de a fi empatic, 

pentru că va încerca să ia locul celui aflat în dificultate şi să găsească cea mai bună cale de a-l determina să 

depăşească momentul. 

 Voluntarul învaţă să adopte o atitudine tolerantă faţă de cei din jurul său, învaţă că acceptarea şi 

aprecierea diversităţii este soluţia pentru a comunica în mod constructiv în situaţii sociale diverse.   

 În perioada şcolarizării se oferă posibilitatea elevului să experimenteze voluntariatul. Se ştie că dascălii 

promovează acest tip de activitate, pentru că i-au înţeles beneficiile. Există o preocupare continuă la nivelul 

fiecărei şcoli de a implica educabilii în cât mai multe acţiuni de voluntariat, elaborând an de an un calendar de 
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fapte bune al celor care doresc să-şi ofere ajutorul necondiţionat. Şi, nu de puţine ori am fost plăcut surprinşi să 

aflăm că singuri, elevii noştri, au iniţiat proiecte la nivelul clasei sau al şcolii, prin care solicitau ralierea altor 

colegi în scopul rezolvării unei probleme a comunităţii        

  Cu cât este invățat un elev să practice voluntariatul și cu cât începe mai repede să facă astfel de activități 

de voluntariat, cu atât își va creiona un traseu mai clar în viață, va cunoaște lumea reală . 
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VOLUNTARIATUL- SURSĂ DE ÎNVATARE 

Profesor Dănilă Simona 

Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu" Medgidia 

 

 Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă timpul, 

talentele și energia în sprijinul altora fără sprijinul altora o recompensă de natură financiară. Legea nr.339 din 17 

iulie 2006 dă următoarea definiție: Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă 

de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este 

activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-

sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea.        

 Activitatea de voluntariat este reglementată prin lege şi presupune un anumit nivel al conştiinţei şi 

solidarităţii civice, care să motiveze persoana pentru participarea liber consimţită la astfel de activităţi organizate 

de persoane juridice de drept public şi de drept privat fără scop patrimonial. Activitatea de voluntariat va fi 

considerată experienţă de muncă în condiţiile în care constituie o cerinţă specifică de participare la concursul 

pentru ocuparea unei funcţii publice vacante. Activitatea de interes public este activitatea desfăşurată, potrivit 

legii, în domenii precum: asistenţă şi servicii sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural-artistic, 

educațional, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, protecţia mediului, social şi comunitar.  

  Activităţile de voluntariat joacă un rol important în dezvoltarea durabilă a comunităţii, deoarece 

sunt benefice atât pentru voluntar ca individ, pentru comunitate, cât şi pentru întreaga societate, reprezentând un 

mod de abordare a nevoilor şi provocărilor umane, sociale şi de mediu.  Sectorul de voluntariat este şi un factor 

economic, deoarece contribuie cu o anumită valoare la creşterea economiei naţionale. Dezvoltarea comunitară 

reprezintă un proces prin care o localitate este susţinută să-şi atingă viziunea de dezvoltare strategică prin acţiunea 

şi sinergia actorilor comunitari. O comunitate funcţională este focalizată pe dezvoltarea durabilă şi echilibrată a 

educaţiei, mediului, economiei şi societăţii civile         

 Prin voluntariatul de promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, copilul va înţelege care-i sunt 

rădăcinile şi devine conştient şi mândru de identitatea sa culturală. Astfel, încrederea în forţele proprii creşte, iar 

societatea va câştiga un individ ce se va raporta la adevăratele valori care ne definesc.   

 Solidaritatea ar trebui să fie o constantă a vieţii omului. Astfel, iniţiativele voluntare de sprijinire a 

persoanelor a căror condiţie socială este defavorabilă, trezesc în copil dorinţa de a fi solidar, de a face bine şi de a-

şi oferi ajutorul, manifestând înţelegere faţă de cei aflaţi în neputinţă. Voluntariatul poate fi o sursă foarte bogată 

de învăţare, atunci când există atât dorința de a învăţa din partea voluntarului, cât şi susţinerea din partea 

coordonatorului de voluntariat. Implicându-se in diverse proiecte și activități ecologice, lucrând în echipă sau 

individual, confruntându-se cu diverse situaţii şi probleme, voluntarii ecologi dobândesc, implicit, noi capacităţi, 

noi cunoştinţe, noi atitudini; într-un cuvânt, competenţe ecologice     

 Contribuţia evidentă a voluntariatului ecologic rezultă în sistemul de valori atitudinale, necesare 

construirii unei societăţi durabile, profilate pe fundalul experienţei personale a elevului voluntar ecolog. Corelarea 

cunoştinţelor şi a capacităţilor din domeniul ecologic cu implicarea personală în descoperirea mediului 

înconjurător revigorează conştiinţa ecologică, bazată pe componenta afectivă a competenţei ecologice. 

Componenta afectivă a competenţei ecologice este considerată dominantă în dezvoltarea atitudinilor, 

manifestându-se printr-o intensitate variabilă şi prin orientarea pozitivă, negativă sau neutrală a trăirii faţă de 

mediul ambiant. Promovarea voluntariatului este o resursă viabilă pentru soluţionarea problemelor comunităţii, 
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îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor, economia de resurse şi reducerea de costuri, graţie interacţiunii între 

actori. 
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Importanța voluntariatului în dezvoltarea personalității elevilor 

 

                 Înv. Lica Cici-Loredana, Școala Gimnazială Nr. 5 

,,Aviator Petre Ivanovici”, Băilești, Dolj 

 

 Importanța voluntariatului în cultura românească începe să se schimbe. Voluntariatul a cunoscut în ultimul 

timp a ascensiune rapidă în diverse domenii. Mai ales în rândul tinerilor există o tendință crescândă de a se 

implica în activități de voluntariat care îi provoacă să se implice activ în societate. 

 În Legea voluntariatului nr. 195/2001, articolul 2, alineatul 1, este menționat că ,,Voluntariatul este 

activitatea de interes public desfășurată din proprie initiațivă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi 

o contraprestație materială”. Își face simțită prezența în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția 

drepturilor omului, medico-sanitar, cultural-artistic, educativ, de învățământ științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflu care este etimologia acestuia. 

“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”. Astfel, a fi voluntar 

înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe 

care îi sprijinim. 

 Deși mulți oameni consideră că voluntariatul reprezintă munca neplătită a unor oameni, voluntariatul este 

însă ceva mult mai profund. Înseamnă să-i ajutăm pe semenii noștrii dând dovadă de compasiune, înțelegere și 

iubire. De altfel, este o acțiune cu motivație intrinsecă și fără așteptări de recompensă, de a veni în sprijinul celui 

care se găsește într-o siuație de criză, de a susține o idee sau de a dezvolta un proiect. 

 În domeniul educației, activitatea de voluntariat are un loc extrem de important, vizând dezvoltarea 

personalităâii elevilor. Născut din dragoste față de semenii noștri, dintr-un adevărat spirit critic și organizatoric din 

care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori precum comunicarea, socializarea, curajul, încredere, 

colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism, voluntariatul devine din ce în ce mai atractiv pentru copii. 

Altruismul este trăsătura principală a voluntariatului, dorința mare de a ajuta pe cei din jur fiind motivația unui 

copil de a se implica să ajute fără să aștepte în schimb foloase. 

 Orice acțiune de voluntariat implică interacțiunea cu oamenii, fapt care ajută copilul să se descopere pe el 

însuși, să-și descopere propriile abilități, dar bineînțeles și să dobândească altele noi.  

 Voluntariatul are un rol hotărâtor în dezvoltarea personalității copilului, deoarece contribuie la dezvoltarea 

de abilități de comunicare și relaționare socială, fie că este vorba de o persoană extrovertită sau introvertită. 

Câstigând aceste abilități, copilului îi crește încrederea în sine, oferind un confort psihic oricărui individ care 

hotărăște să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului. Mai mult, satisfacția personală și sentimentul de 

împlinire vor crește prin aducerea unui aport de valoare societății. 

 Munca în echipa nu numai că favorizează abilitățile de colaborare și relaționare prin implicarea activă, ci 

oferă oportunități de a învăța multe lucruri noi din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. Se dezvoltă 

spiritul de apartenență la grup, atât de necesar pentru asigurarea unei bune colaborări între oameni pentru evoluția 

societății. Voluntariatul presupune schimb de cunoștinte, idei,  oportunități de a cunoaște oameni noi din medii 

culturale diverse și de a lega relații între aceștia. Copilul învață ce este toleranța, atitudinea empatică față de cei 

din jur, învață că acceptarea și aprecierea diversității este singura soluție de a comunica în mod constructiv. Acest 

lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, orientare politică sau persoane cu 

dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități diferite. 
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 Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experiențe educative, școala are 

apoi rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de inițiativă, angajare responsabilă în 

identificarea problemelor comunității din care face parte și proiectarea de acțiuni pentru soluționarea acestora. 

 Așadar, profesorii sunt cei care conduc și orientează actele de voluntariat ale elevilor. Se știe că dascălii 

promovează acest tip de activitate. Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-

și forma și consolida misiunea și viziunea personală, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Pentru 

încurajarea copiilor către activitățile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul conștientizării necesității 

importanței efectuării acestui tip de activitate, cum ar fi implicarea în activități de protejare a mediului 

înconjurător, prezentarea unor modalități concrete de realizare a acestor activități individuale și în grupuri 

organizate, precum și activități de consiliere a celor din jur în scopul menținerii unui mediu curat și o planetă 

sănătoasă. Elevii implicaţi în activităţi de voluntariat pentru protecţia mediului conştientizează mai uşor 

importanţa respectării şi ocrotirii naturii, fiind responsabilizaţi faţă de impactul pe care îl are comportamentul 

individului asupra mediului inconjurator. Expunându-le sursele de poluare, prezentându-le factorii de mediu şi 

rolul lor, şi implicându-i efectiv în colectarea deşeurilor aflate în spaţiul public, va creşte gradul de educaţie 

ecologică în rândul tinerei generaţii. 

Putem implica elevii și în sensibilizarea colegilor cu privire la nevoile acestora aflați în situație de 

abandon școlar. Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este 

oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. 

Implicarea elevilor în promovarea valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti este de asemenea foarte 

necesara deoarece copilul va înţelege care-i sunt rădăcinile şi devine conştient şi mândru de identitatea sa 

culturală. Astfel, încrederea în forţele proprii creşte, iar societatea va câştiga un individ ce se va raporta la 

adevăratele valori care ne definesc. 

În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formăm copiilor gustul pentru activități care să le facă 

bine din punct de vedere sufletește și de pe urma cărora să beneficieze și alții. Vizitele la centre de copii sau de 

bătrâni, concursuri, baluri mascate și evenimente organizate la care se pot face donații pot fi ocaziile potrivite 

pentru a-i implica pe adolescenți și a-i obișnui să se acomodeze în rolul de voluntari. 

 La rândul lor, elevii își pot asuma rolul de voluntar în acșiuni pe care învață să le gestioneze pe cont 

propriu, pornind de la probleme pe care le pot identifica ei înșiși. De la acțiuni ce se pot iniția chiar de la vârsta 

școlară mică cum ar fi problema mediului înconjurător care necesită ecologizare și până la activități de voluntariat 

mai ample de interacțiune cu comunitatea. Elevul se va simți împlinit dacă activitățile la care participă din proprie 

inițiativă răspund nevoilor comunității din care face parte. 

 Voluntariatul este, în esență, un mod plăcut, constructiv și incitant de a petrece timpul liber. Voluntariatul, 

privit din această perspectivă, poate fi considerat un fel de “educație non-formală”. Însă, acesta este și o acțiune 

complexă ce reprezintă investiție în propria persoană. Dacă tinerii au experiențe pozitive în calitate de voluntari, 

șansele ca ei să desfășoare mai apoi acest tip de activitate în întreaga lor experiență sunt foarte mari. Voluntariatul 

rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi 

promovată în societate ca exemplu de bună practică. Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în 

ceilalți, respectiv lumea în mijlocul căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un 

fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea 

ce privește resursele materiale. 

 Ținând cont de cele menționate mai sus, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare a personalității elevilor prin creșterea încrederii în sine, întărirea și diversificarea relațiilor sociale și 

conștientizarea rolului de cetățean model și activ prin participarea în mod real la asigurarea unei lumi mai bune.  
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Importanța educației pentru voluntariat în școală 

                                                                                                          Dinu Cristina Fabiana 

                                                      Unitatea de învățământ :Liceul Tehnologic "Danubius" Corabia,Olt 

 

În statele lumii civilizate, voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de categorii 

diverse de oameni și din diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta într-un anumit domeniu, de a 

cunoaște oameni sau chiar de a se distra, în sensul bun al cuvântului. În România, voluntariatul beneficiază de o 

minimă atenție și de o slabă informare. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din ce în 

ce mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din școala noastră, urmărindu-le evoluția și celor 

care și-au luat deja „zborulˮ. Activitățile realizate de noi la nivelul școlii i-a ajutat să vadă viața dintr-o altă 

perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare poate începe cu ei. 

Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea elevilor 

cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Prin 

intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor copii 

care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea 

motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în comunitatea din care 

provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

Activitățile de voluntariat pe care le-am realizat în cadrul școlii noastre i-au vizat pe elevii cu cerințe 

educative speciale, pe cei aflați în pragul abandonului școlar și pe copiii proveniți din familii defavorizate, în 

scopul ameliorării diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni sau foarte buni la învățătură. Cu 

sprijinul unor edituri, cercurile de lectură i-au avut ca protagoniști pe acești copii. Concret, m-am gândit că nu 

numai copilul cu cerințe educative speciale are nevoie de ajutor, mai mult de atât, chiar el poate fi de ajutor la 

rândul său. 

Activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt extrem de interesante la nivelul dezvoltării psihice a 

elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru comunitatea sa, fapt pe care îl 

vede prin realizările sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum simpozioane, serbări, concursuri de 

creaţie literară, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de interculturalitate, toleranţă, respect 

reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. Activităţile literare au şi rolul de coeziune a grupului, de a îmbunătăţi 

relaţiile de comunicare şi interrelaţionare între elevi, respectiv, elevi şi adulţi. Acestea se realizează şi în vederea 

apropierii procesului instructiv-educativ de ,,școala de după școalăˮ, înzestrării elevilor cu acele capacități și 

atitudini care să mărească raportarea creativă la mediul școlar și la cerințele sociale. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, elevii 

învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care trăiesc. 

Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin memorarea 

unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din ceea ce au sau 

din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În calitate de profesor, am 

observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei din jurul lor, dar și pe cel 

al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare mulțumire schimbarea radicală care 

s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al propriei vieți; cei din jurul său l-au 

privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă rezultate mult 

mai bune la învățătură. 
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Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să ne 

învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă vrem 

să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim din 

interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii învață să trăiască în 

relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale 

vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel 

conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt valorificați, își 

formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii defavorizaţi la activităţi 

literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 
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SIMPOZION INTERNAȚIONAL 

„EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

Studiu de specialitate 

Prof. Gr.I., Deaș Carmen Daniela 

Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu”Câmpia Turzii/ 

Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj- Napoca,  jud. Cluj 

 

„Natura ne aseamănă, educația ne deosebește. 

Confucius 

 

 

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în 

folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea desfașurată în 

domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, 

educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar 

și altele asemenea."( Wikipedia) 

Impactului voluntariatului prin cele mai diverse modalități, are o importanță deosebită, cu implicații și 

aplicații multiple pentru educaţie. 

Studiul de specialitate prezentat în continuare este din domeniul învățământului, are ca scop prevenirea 

violenței școlare, promovarea voluntariatului si a implicării civice. 

Experimentul a fost realizat timp de patru ani pe un eşantion de 32 de subiecţi, elevi din învăţământul 

preuniversitar tehnic, clasa a IX-a, grup heterogen, în cadrul căruia se manifesta violența, până la sfârșitul cilului de 

învățământ. 

În calitate de dirigintă a clasei, în momentul în care am observat atitudinea violentă la eleve, am intervenit 

explicând atitudinea greșită pe care o adoptaseră prin comportamentul manifestat. 

Am motivat pozitiv subiecții prin conversație euristică, explicație, exemplificare, studiu de caz, investigație, 

problematizare, comparație, analiză, exercițiu, observarea sistematică a elevilor, etc. 

Am persistat motivațional la elevi să transforme lupta fizică în luptă pentru învățare. Elevii buni la 

învățătură, îi meditau la școală pe cei cu lacune și rezultate slabe la învățătură.  

Realizam săptămânal monitorizarea rezultatelor elevilor slab pregătiți, la care se ameliora treptat situația la 

învățătură, recuperând materia, aceștia erau felicitați, încurajați să continue pentru a fi din ce în ce mai buni, mai 

bine pregătiți, primeau note mari la disciplinele din trunchiul comun , la care inițial întâmpinau dificultăți.  

Săptămânal monitorizam activitatea elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură la una sau mai multe 

discipline, care își meditau colegii, aceștia erau răsplătiși cu plusuri și în final cu note. 

Elevii au conștientizat că este necesară lupta la învățătură, nu fizică, satisfacțiile venind treptat prin creșterea 

stimei de sine, câștigarea încrederii în propriile forțe, asimilarea de cunoștințe, formarea deprinderilor de lucru, de 

atitudini, aptitudini și comportamente corecte.  

La sfârșitul clasei a XII-a, șefa de promoție a fost din această clasă, aici au fost elevii cu cele mai mari 

medii, cele mai multe diplome pentru activități extracurriculare la nivel județean, național internațional, cu rezultate 

deosebite la purtare și cei mai mulți elevi cu zero absențe pe an. 

Am realizat un proiect extracurricular „Îndemânare și talent ăn estetică”, inițial local, apoi județean, în 

prezent regional, fiind la ediția a IX –a, din fonduri proprii. Acest Proiect cuprinde diverse Activități: Concurs de 

postere Antitutun (pentru formarea comportamentelor sănătoase), Activitate Magia Crăciunului (orientare 

profesională, formarea de atitudini, aptitudini și comportamente corecte privind sărbătorile religioase), Excursie la 
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Rimetea de Farsang (pentru formarea spiritului ecocivic și dezvoltarea multiculturalismului), Concursul 

„Îndemânare și talent în estetică” (schimb de bune practici, dezvoltarea abilităților tehnice prin activități practice, 

învață să învețe). 

Rezultate: Elevii se descurcau în orice situație, se ajutau reciproc, erau capabili să organizeze concursuri, 

să primească invitați de care să se ocupe în cel mai plăcut mod, să igienizeze înainte ș după realizarea oricărei 

activități conform Normelor SSM. 

Voluntariatul i-a ajutat, le-a format deprinderi de lucru, tehnice, de specialitate,  atitudini, aptitudini și 

comportamente corecte. 

Cocluzii: 

Puneți suflet în tot ce faceți, lucrați cu dragoste, transmiteți aceasta și elevilor cu care lucrați, implicați-i în 

activități de voluntariat, acestea le vor descide mintea, inima și sufletul, vor avea încredere în propriile puteri, vor 

fi mai puternici,mai buni, cu dorința și abilitățile de integrare profesională. 

Mulțumesc familiei, profesorilor mei, tuturor colegilor, elevilor, părinților, școlilor partenere, agenți 

economici care m-au ajutat în buna desfășurare a tuturor activităților. 
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Importanța voluntariatului pentru elevi 

 Gabriela Covaciu 

           Școala Gimnazială ”Înv. Radu Ion” 
 

 

În întreaga lume, voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de diverse categorii de 

oameni și din diferite motive: de a-și ajuta semenii, de a se experimenta într-un anumit domeniu, de a cunoaște 

oameni sau chiar de a se distra. În România, din păcate, voluntariatul beneficiază de o minimă atenție și de o slabă 

informare. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din ce în 

ce mai atractiv pentru tineri. Activitățile realizate de noi la nivelul școlii i-a ajutat să vadă viața dintr-o altă 

perspectivă, având sentimentul că pot fi utili societății, că marea schimbare începe cu ei.  

Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea 

a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la 

sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în comunitatea 

din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

Elevii conştientizează, prin manifestări precum simpozioane, serbări, concursuri de creaţie literară, 

importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de interculturalitate, toleranţă, respect reciproc şi respect faţă 

de cei defavorizaţi.  

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, elevii 

învățând astfel să socializeze, să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în 

care trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin 

memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din 

ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. 

 În calitate de profesor, am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor și sunt ca un magnet 

pentru cei din jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu 

uimire schimbarea radicală produsă când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al propriei vieți; 

cei din jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă prieteni și 

să aibă rezultate mult mai bune la învățătură. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să ne 

învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de Mahatma Gandhi: „dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, 

trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin 

schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de 

persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, 

bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare 

sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează 

rolul lor în societate. 
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VOLUNTARIATUL - SCHIMBAREA PE CARE VREI SĂ O VEZI ÎN LUME CU AJUTORUL 

CELOR MICI  

                                                                                              Prof. Înv.preșc. Ghesoiu Adriana – Alina 

                                                                                                          Grădinița cu PP.nr. 33 Brașov 

            MOTTO:  

        „Există două modalități de a împrăștia lumină: să fii lumânarea sau oglinda care o reflectă”  

                 

        Voluntariatul este definit ca fiind activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă , de orice 

persoană fizică , în folosul altora , fără a primi o contraprestație materială ; activitatea de inters public este 

activitatea desfășurată în domenii cum sunt : asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului ,medico-

sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific , umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecșie a 

mediului, social și comunitar etc.(Legea nr. 339/17.06.2006). 

       Prin intermediul voluntariatului avem prilejul de a socializa mai mult, și îi putem ajuta în același timp pe cei 

din jurul nostru arătându-le compasiune, dragoste, sprijin și întețelegere. Cu ajutorul voluntariatului ne putem 

dezvolta atât din punct de vedere educativ cât și din punct de vedere formativ profesional. Voluntariatul presupune 

curaj, încredere, dinamism, responsabilitate , spirit practic , dorința de a promova într-un mod cât mai creativ 

ideile personale și a lupta pentru realizarea acestora până la obținerea rezultatelor dorite. 

      Voluntariatul în grădiniță împlică atât cadrele didactice , cât și preșcolarii și familiile acestora. În perioada 

preșcolară , copilul trăiește o amplificare și diversificare a stărilor afective , dar i se conturează și posibilitatea de 

valorizare a acestora. 

Studii recente au revelat faptul că relațiile afective și stările emoționale conturează ceea ce denumim „ inteligență 

emoțională” . Aceasta se manifestă print-o bună comunicare cu cei din jur , prin empatie, înțelegere și conduită 

civilizată în plan social. În acest context educația de tip preșcolar își propune ca obiectiv prioritar stimularea unor 

comportamente și atitudini bazate pe generozitate , spirit de echipă , receptivitate și implicare în acțiuni de 

voluntariat în plan comunitar.  

        Pornind de la premiza că inteligența emoțională constituie liantul între o persoană și mediul din care face 

parte ,în acest context unul dintre obiectivele grădiniței și familiei este educarea copiilor în sensul omeniei, 

generozității, receptivității la durerile și bucuriile celor din jur. 

      Având în atenție și preocupare toate acestea , pe perioada anului școlar 2019-2020 , la nivelul grădiniței 

noastre  am derulat un proiect de implicare a copiilor în acțiuni social-umanitare pe care  l-am intitulat „Legume și 

fructe donate „ în colaborare  cu Asociația  „Aici pentru tine” Brașov , prilej cu care am încercat să aducem o rază 

de soare și bucurie în sufletele unor copii defavorizați . 

 Tematica și ținta proiectului au fost acceptate cu bucurie și receptivitate atât de copii cât și de părinții acestora . 

  Prin intermediul acestui proiect am reușit să aducem zîmbetul pe buze și bucurie pe fețele unor copilași cu 

ajutorul altor copilași . În același timp între cadrele didactice și preșcolari s-a stabilit o relație care este 

determinată nu numai de stiulul de abordare a activității  și de trăturile de personalitate ale acestora , cât și de 

trăsăturile de personalitate individuale ale preșcolarilor. 

     Pandemia Covid-19 , nu a fost un impediment pentru realizarea acstui proiect, deoarece am pastrat legatura cu 

părinții și preșcolarii prin intermediul platformelor sociale , tot prin intermediul acestora am putut implica și pe 

alții să ni se alăture.  

     Copilașii au înțeles că este important să ne oferim ajutorul voluntar în felul acesta făcându-i pe  cei din jurul 

nostru să se simtă prețuiți și speciali chiar dacă diferă ca aspect sau comportament. 
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    Chiar dacă sunt mici, preșcolarii învață să accepte ți să respecte regulile de conviețuire în grup , să trăiască în 

armonie cu cei din jur și să manifeste stări afective pozitive, să arate prietenie, toleranță, să înțeleagă binele , și să 

reflecte adevărul și frumosul din faptele proprii și a celor din jur.    

        Copilașii de astăzi sunt viitorul de mâine , prin intermediul lor transmitem mai departe principii sănătoase de 

viață , prin care să dovedească  buna creștere ,dăruirea   și sacrificiul   în beneficiul celor asemenea lor . Ei sunt 

asemenea unor făclii, care luminează viața și drumul celor dragi lor și nu numai. 
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Educație pentru voluntariat la preșcolari 

Prof.înv.preșc. Berindeie Valentina Maria 

Grădinița cu Program Prelungit  ”Piticot”  Câmpeni,  Jud. Alba  

 

Motto: ”Lucrarea dascălilor este mai grea decât lucrarea mâinilor... Și oricine poate fi dascăl, dacă nu 

al altora, cel puțin al său!”  (Sf. Ioan Gură de Aur) 

Dintotdeauna oamenii au realizat că bunul mers al vieţii lor pământeşti depinde în mare măsură de copiii 

proprii, că dăinuirea lor în această lume, după ce nu mai sunt, este asigurată de urmaşi. De aceea, în toate 

timpurile, ei au acordat o mare importanţă educaţiei copiilor.  

Referindu-se la acest aspect, O.Ghibu considera că : ”Educaţia îl face pe om cinstit şi bine crescut, iar 

instrucţia îl face învăţat. E de la sine înţeles că, având a alege între un om cinstit şi unul învăţat, alegerea va 

cădea asupra celui dintâi. Din această deosebire rezultă marea şi plina de răspundere sarcină a şcolii de a se 

îngriji, mai presus de toate, de buna creştere a tinerimii încredinţate ei şi de a căuta, numai pe lângă aceasta, ca 

tinerimea să câştige cunoştinţe teoretice.” 

Tot el constata că o învăţătură lipsită de morală e întocmai precum zice un vechi şi bun pedagog german: 

”o sabie în mâna unui năimit” sau că ”Nebunii învăţaţi sunt cei mai mari nebuni, în vreme ce oamenii binecrescuţi 

sunt de folos atât bisericii, cât şi statului, chiar şi dacă nu sunt învăţaţi.”  

Nu trebuie înţeles de aici că învăţătura de carte nu are sens, ci doar că aceasta, aşa cum a câştigat-o la timpul său 

elevul în şcoală, se poate pierde cu timpul, bunele moravuri însă,  pe care şi le-a însuşit copilul încă de la o vârstă 

fragedă, în care sufletul e primitor ca ceara ce se poate modela după plac, rămân pentru viaţa întreagă.  

Aşadar, nu doar cunoştinţele trebuie să sporească la nesfârşit, ci virtutea. Gândul acesta, al cărturarului 

militant, este confirmat exemplar de acest început de mileniu, când explozia informaţională e atât de puternică 

încât nu se poate face faţă la toate cunoştinţele decât printr-un continuu câştig de informaţie. Cunoştinţele nu 

numai că „se pierd”, ci sunt pur şi simplu depăşite de ritmul vieţii sociale. 

Educația trebuie să își remodeleze scopurile și finalitățile, lucru ce presupune o abordare a problemelor, 

de la altitudinea reflecției filosofice, singura în stare să ne ferească de stereotipurile atât de periculoase și sterile, la 

care ne conduce abordarea pur tehnică a unor probleme atât de importante. 

A educa înseamnă a cultuiva curățenia sufletească și buna-cuviință a copiilor, a-l educa din punct de 

vedere moral, a-i modela inteligența, este o activitate de disciplinare, cultivare, civilizare, moralizare a omului, iar 

scopul educației este de a dezvolta în individ toată perfecțiunea de care este susceptibil.  

Trăsăturile educației ca fenomen: educația este un demers aplicabil doar la specia umană, această acțiune 

nu se poate extinde asupra lumii animalelor sau plantelor, întrucât la acestea factorul conștiință lipsește cu 

desăvârșire. Educația constă într-un sistem de acțiuni preponderent deliberate, a unei anumite intenționalități, a 

unei previzualități. Educația nu este o etapă limitată unei anumite vârste, ci se prelungește pe tot parcursul vieții 

unui individ. 

Educația se exercită în anumite condiții ambientale, ea  ține de specificitatea unui mediu social, de 

experiențele culturale ale unei comunități, de gradul de cultură și civilizație al unei epoci. Mediul educațional 

exercită influențe educogene, prin însăși prezența ei și are două componente: mediul fizic și mediul social. Mediul 
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fizic constă în totalitatea elementelor naturale, iar cel natural include ansamblul condițiilor ambientale, geografice, 

ce concură într-un fel sau altul la exercitarea și configurarea educației. Acestea au influențe directe asupra stării de 

sănătate, induce anumite tipuri de activități sau conduite fundamentale. Mediul sociocultural se referă la 

determinările de ordin comunitar, cu impact direct asupra proceselor educaționale. 

A educa pentru valori morale este, în ultim sens, a educa omul şi acesta este scopul propriu al întregii 

educaţii. Pentru realizarea educaţiei, însă, trebuie să se implice toate sistemele şi subsistemele sociale, să fie un 

produs organic al tuturor elementelor constitutive: familia, şcoala, biserica, administraţia,  justiţia, presa, teatrul, 

cinematografia, radio-televiziunea, internetul, instituţiile şi societăţile de tot felul.  

E nevoie, parcă din ce în ce mai mult, de pătrunderea tuturor acestora de conştiinţa misiunii lor educative. 

E absolut necesară transformarea educaţiei într-o forţă conştientă de rosturile ei, de importanta misiune socială, la 

fel de esenţială ca aceea a economiei, faţă de care este însă mai dificil de înfăptuit şi, de aceea, ea cere participarea 

întregii societăţi şi a tuturor structurilor sale, de la economic până la politic, căci educarea individului nu e 

posibilă decât prin societate şi invers. 

Din perspectiva celor mici, a preșcolarilor, este ceva mai ușor practicarea educației pentru voluntariat, 

întrucât ei nu sunt recompensați financial, decât prin prin obiecte sau dulciuri. Deși nu este un job plătit, 

voluntariatul iti aduce numeroase beneficii si poti mereu sa gasesti o actiune în care sa te implici, intrucat 

voluntari se cauta mereu in toate domeniile posibile. 

Avantajele voluntariatului: grație implicarii în diverse proiecte și activități împreună cu alți voluntari, cei 

mici se vor confrunta cu situații și probleme care îi vor ajuta să dobândească noi abilități. În plus, vei învăța cum 

să reacționeze când sunt puși în fața unor întâmplări mai puțin obișnuite. 

 

Dezvoltarea personală prin voluntariat include activități și experiențe prin intermediul carora preșcolarii 

își vor îmbunătăți calitatea vieții și vor contribui într-o mică sau mare măsură la schimbarea unor lucruri/ aspecte / 

evenimente. 

Competente obtinute in urma voluntariatului: prin intermediul voluntariatului vor dobandi competente 

în ceea ce privește comunicarea, de asemenea, vor învăța tehnici de negociere, de cooperare și vor învăța să își 

asume responsabilități, să gestioneze conflicte și să lucreze contratimp. În plus, voluntariatul te învață ce înseamnă 

munca în echipă și comunicarea interculturală. 

Acțiunile de voluntariat încă de la vârsta preșcolară, îi ajută pe cei mici să își formeze o conduită morală, 

ce presupune corelarea anumitor structuri comportamentale: deprinderi morale, obișnuințe morale, voință morală 

și caracterul. Metodele și procedeele didactice se vor corela cu laturile ce urmează să se formeze, cu 

particularitățile de vârstă și individuale. Evantaiul metodologic este larg: supravegherea, exemplul moral, 

povestirea, exercițiul, aprecierea, aprobarea, dezaprobarea, convorbirea, dezbaterea. 

La copilul preșcolar, se impune formarea unor deprinderi și obișnuințe, care vor fundamenta moralitatea 

mai târziu.  

Se pot prefigura etape ale educației morale, în funcție de componentele comportamentului etic: formarea 

unor obișnuințe morale elementare, trezirea conștinței morale, cultivarea convingerilor morale, stimularea 

comportamentelor afective, formarea atitudinilor etice, structurarea unor valori și a idealului moral. În formarea și 

cultivarea acestor componente, se poate acționa pe două căi: încurajarea atitudinilor pozitive și preîntâmpinarea 

celor negative. Educația pentru valori morale este facilitată de prezența unui cadru afectiv pozitiv, generat de 

comportamentul educatoarei. Respectul pentru personalitatea preșcolarului, stabilirea unor relații permisive cu 

aceștia, promovarea unui discurs echilibrat, credința în disponibilitatea etică a preșcolarilor, sunt pârghii 

indispensabile pentru formarea conștinței și conduitei morale, atât de necesare în voluntariat. 

http://www.imparte.ro/Ajutor/Protectia-copilului/Dezvoltarea-personala-a-copiilor-523.html
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Pentru a practica voluntariatul, este nevoie de cunoașterea valorilor propriei persoane, justificarea 

teoretică a valorilor, sădirea sentimentului obligației, cultivarea voinței de conformare a conduitei la valorile 

prevăzute, crearea obișnuinței de acțiune în conformitate cu valorile alese.  

Înainte de transmiterea oricărei valori cognitive, preșcolarul trebuie să afle că în comportamentul său 

pătrund necontenit decizii valorice, care, fiind insuficient trecute prin rațiune (datorită vârstei), sunt adesea lipsite 

de consistență, de aceea o parte importantă a educației morale trebuie să se rezume la scoaterea în evidență a 

valorilor pătrunse de decizii de acest fel și a condițiilor unei acceptări sau respingeri diferențiate. 
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Importanța voluntariatului în educația elevilor și a tinerilor 

 

Profesor învățământ primar Smeu Elena Alina 

Școala Gimnazială „Vlaicu Vodă”, Brăila 

 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă 

să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin 

acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o 

activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel 

local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, 

medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută de 

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 469, din 26 iunie 2014. 

Activitățile de voluntariat joacă un rol foarte important în dezvoltarea durabilă a comunității deoarece sunt 

benefice atât pentru voluntar ca individ, pentru comunitate, cât și pentru întreaga societate, reprezentând un mod 

de abordare a nevoilor și provocărilor umane, sociale și de mediu. Sectorul de voluntariat este și un factor 

economic deoarece contribuie cu o anumită valoare la creșterea economiei locale. 

Meditând asupra contextului voluntariatului în România este relevant să menționăm că voluntariatul este 

specific tineretului și este o muncă patriotică, neremunerată, vine din proprie inițiativă, este în beneficiul 

comunității, presupune dăruirea timpului, cunoștintelor și energiei sub umbrela filantropiei, iar acțiunile sunt 

organizate într-un cadru formal, contabilizate și înscrise în carnetul voluntarului. 

Se urmărește creșterea calității activităților de voluntariat și găsirea unui echilibru între nevoile 

comunității, așteptările voluntarilor și capacitățile instituțiilor gazdă a acțiunilor de voluntariat. 

Voluntariatul este un element de bază în dezvoltarea educației și a formării profesionale. Criteriul de bază 

al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul la care se adaugă 

comunicarea și socializarea. El presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 

inițiativă, responsabilitate și dinamism. 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), devenind astfel 

mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Această activitate non-profit nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la 

colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe 

care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

      Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă ca în DEX – “care acționează de bunăvoie, 

din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără 

constrângere”, dar mai înseamnă și să dai dovadă de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și 

de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul de a repeta, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare 

pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor și a tinerilor. Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și 

consolida misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. 

Astfel, în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum:  
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- formarea de noi abilități și competențe sau oportunitatea de a menține sau chiar de a dezvolta abilitățile existente. 

Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează să activeze sau poate fi recrutat de 

o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a 

problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de 

importantă pentru voluntarii cu experiență profesională, cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața 

muncii; 

- oportunitatea de dezvoltare a rețelei personale și profesionale; astfel, pe baza activităților de voluntariat, tinerii 

pot primi recomandări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc la o schimbare în ceea ce 

privește planul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă de a explora noi domenii. Totodată, 

în spectrul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane care le pot oferi suport și consiliere 

în alegerea carierei; 

- satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește prin aducerea unui aport de valoare 

societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertită sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, abilitățile de 

comunicare și cele sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate; 

- adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse; astfel, tinerii vor avea contact cu situații diferite 

de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitate, religie, orientare 

politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități diferite. Munca în 

echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din 

diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

Un alt aspect important ce merită menționat este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de 

conducere, luare a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective prin 

gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. Gestionarea 

unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inspira pe ceilalți, gestionarea schimbărilor, 

medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin intermediul voluntariatului pe care 

vreau să le notez sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului prosocial, creșterea gradului de 

conștientizare și altruismul. 

Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din ce în 

ce mai atractiv pentru elevi si pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din școala noastră, urmărindu-le 

evoluția și celor care au finalizat ciclul gimnazial. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am implicat 

de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație incluzivă, în 

urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a participa la activități 

împreună cu elevi voluntari. 

Ca urmare a acestei colaborări, am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat 

împreună cu un grup de elevi entuziaști din școala gimnazială, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii 

cu dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început elevii voluntari au fost 

reținuti deoarece era ceva nou pentru ei, prima activitate de acest fel la care participau, erau foarte emoționați, în 

cele din urmă s-au adaptat și au creat, prin atitudine, o punte de legătură cu copiii din centru, fiind deschiși și 

prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte 

simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub 

coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii 

voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp 

învățând și experimentând lucruri noi. Activitățile de voluntariat pe care le-am realizat în cadrul școlii noastre i-au 
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vizat pe elevii cu cerințe educaționale speciale, pe cei aflați în pragul abandonului școlar și pe copiii proveniți din 

familii defavorizate, în scopul ameliorării diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni sau foarte 

buni la învățătură. Cu sprijinul unor edituri, cercurile de lectură i-au avut ca protagoniști pe acești copii. Concret, 

m-am gândit că nu numai copilul cu cerințe educaționale speciale are nevoie de ajutor ci, mai mult decât atât, 

chiar el poate fi de ajutor la rândul său. Activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt extrem de interesante la 

nivelul dezvoltării psihice a elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru 

comunitatea sa, fapt pe care îl vede prin realizările sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum 

simpozioane, serbări, concursuri de creaţie literară, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de 

interculturalitate, toleranţă, respect reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. Activităţile literare au şi rolul de 

coeziune a grupului, de a îmbunătăţi relaţiile de comunicare şi interrelaţionare între elevi, respectiv, elevi şi adulţi. 

Acestea se realizează şi în vederea apropierii procesului instructiv-educativ de „școală de după școală”, înzestrării 

elevilor cu acele capacități și atitudini care să mărească raportarea creativă la mediul școlar și la cerințele sociale. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, elevii 

învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care trăiesc. 

Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin memorarea 

unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel, elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din ceea ce au sau 

din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În calitate de profesor, am 

observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei din jurul lor, dar și pe cel 

al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare mulțumire schimbarea radicală care 

s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al propriei vieți; cei din jurul său l-au 

privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă rezultate mult 

mai bune la învățătură. 

O altă activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține de data aceasta domeniului 

cultural, un domeniu total diferit de cel prezentat mai sus, activitate care s-a desfășurat după încheierea unui 

parteneriat între școala în care profesez și Biblioteca Județeană  „Panait Istrati” din Brăila. La inițiativa acestei 

organizații, s-a creat, în urmă cu un an, un club de lectură pentru copiii cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani, la care 

am participat în calitate de profesor voluntar împreună cu câteva colege. 

O dată pe lună, ne întâlneam cu copiii la acest club, unde realizam de fiecare dată activități ludice, 

practice și interesante, astfel că feed-back-ul copiilor era unul pozitiv mai tot timpul. Profitând de această ocazie, 

am integrat în grupul de lectură câțiva elevi cu vârste între 6 și 14 ani care prezentau risc de abandon școlar din 

cauza că proveneau din familii dezorganizate cu situații financiare precare.  

Prin acțiunile clubului se încurajau participarea și implicarea tinerilor elevi la tot felul de activități 

educative care țineau de lectură, dar și activități social-caritabile de integrare socială a elevilor cu risc de abandon 

școlar, identificarea problemelor cu care se confruntă elevii care au un număr mare de absențe în cadrul 

activităților „Vreau la școală!”. Am desfășurat activități de tip after-school cu sprijinul profesorilor și tinerilor 

voluntari (elevi ai Liceului Pedagogic „D. P. Perpessicius” din Brăila), cu sprijinul copiilor implicați am acordat 

rechizite, haine, jucării, încălțăminte și alimente elevilor aflați în prag de abandon școlar, plus un sprijin financiar 

acordat de preotul Parohiei de care aparține școala. 

Extrem de reușită a fost și colaborarea pe care am avut-o cu o organizație non-guvernamentală ecologistă. 

Personalul acestei instituții s-a prezentat la școala noastră pentru a instrui voluntarii participanți, oferindu-le 

informațiile necesare cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor menajere și trasându-le sarcini precise. În urma 

unui program dinainte stabilit, unui grup format din elevi, coordonați de profesorul voluntar, li s-a dat sarcina de a 

verifica, prin rotație, dacă în școala noastră se colectează selectiv deșeurile menajere. Activitatea aceasta s-a 
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desfășurat zilnic în școală, timp de trei luni. Prin această acțiune, copiii au învățat să lucreze în echipă, să fie 

solidari și să-și asume responsabilitatea protejării mediului înconjurător și să recicleze responsabil. 

Ținând cont de cele menționate, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de dezvoltare 

personală și profesională a elevilor și tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și 

diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean activ.  

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau tineri, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp pentru ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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FOLCLORUL-PERPETUA PROVOCARE A LUMII MODERNE 

Corici Simona 

Colegiul Național ”Tudor Arghezi”Tg. - Cărbunești, Gorj 

 

   În lumea agitată a începutului de secol, când tehnologia a devenit cea mai interesantă preocupare a omului 

modern, tradițiile încep să se piardă, deși ele reprezintă cel mai puternic reper al identității noastre naționale. Aruncat 

de istorie într-un spațiu ostil ,”într-o mare slavă”, neamul românesc a înglobat în matricea sa spirituală atât elemente 

creștine, cât și elemente păgâne într-un amalgam seducător prin dulceața rostirii. Versul colindelor românești alină 

și incită spre descifrarea sensurilor ascunse, povestește despre evenimente sacre și confirmă că minunile există. 

  Toate momentele importante ale existenței noastre omenești se leagă intrinsec de evenimente magice 

petrecute cândva la începutul timpurilor, așa cum spunea Mircea Eliade. Odată cu trecerea mileniilor, aceste 

experiențe primordiale s-au uitat, s-au modificat sau au fost reinventate. Omul modern nu face altceva decât să 

repete la nesfârșit acele experiențe inițiatice a căror amintire mocnește latent în subconștientul umanității. În toate 

manifestările din preajma sărbătorilor, se păstrează credința în magie și în minunea înfăptuită de divinitate în folosul 

oamenilor. Deoarece în creștinism Hristos a devenit fiu de om, minunile se fac sub chipul oamenilor: ”Dumnezeu 

nu se mai lasă cunoscut numai pe calea experienței mistice, ci și prin contemplație, obsesie, extaz (…). Nu mai este 

o cunoaștere propriu-zisă, ci o recunoaștere”.  (Mircea Eliade)  

 Este o divinitate apropiată de creația sa – omul - , lipsită de egoism, care nu cere decât jertfa bunătății. De 

aceea, cel mai important moment al lumii creștine îl reprezintă Crăciunul. Este sărbătorit cu un festivism inocent și 

cu o fervoare pe care numai credința o poate insufla.  

 În comunitățile arhaice, s-au păstrat nealterate obiceiuri și tradiții străvechi. In zona Gorjului, cele mai 

interesante sunt: Colindeții, Vicleiul, Capra și Steaua. Prin acestea, se reiterează credințe străvechi în divinitatea cu 

chip de om. Colindeții sau Pițărăii reprezintă un obicei arhaic cu rădăcini creștine. Se desfășoară în ziua de 24 

decembrie, zi de post din perioada magică de la Sfântul Nicolae la Bobotează, când se deschid cerurile și dorințele 

oamenilor sunt auzite. În lucrarea ”Mituri, vise,  mistere”, Eliade afirmă că, în epoca începuturilor, între Cer și 

Pământ există o comunicare permanentă. Oamenii treceau dintr-o parte în cealaltă fără nicio piedică. Cu timpul, 

oamenii au uitat calea, iar amintirea acelor timpuri de aur, primordiale, nu mai poate fi recuperată decât în vis sau 

în extaz.  

Poate că Ajunul reprezintă momentul în care cei duși din lumea aceasta simt afecțiunea celor rămași în 

urmă. Este momentul generozității colective, când întregul sat dă de pomană în amintirea strămoșilor. Chemarea 

care plutește peste sat în zorii Ajunului, ”Hai în colindeți, măi…” este însoțită de clinchetele vesele ale zurgălăilor 

de la gleznele băieților. Colindătorii au toiege din alun încrustate cu motive populare străvechi care au semnificații 

mistice. Motivul șarpelui protector, cel al soarelui și cel al copacului sunt nelipsite și reprezintă o subtilă îngemănare 

între elementele păgâne și cele creștin-ortodoxe. Se pleacă la colindat pe întuneric, astfel încât să se treacă pe la 

toate casele din sat. La fiecare poartă, este gospodarul care împarte din coșul împletit din nuiele: nuci, biscuiți, mere, 

felii de pâine sau, mai nou, portocale, mandarine și prăjituri de post. Chiar și la casele nelocuite în timpul anului, 

este cineva din familie, care se întoarce de sărbători ca să împartă pomana în amintirea celor dragi. Neîmplinirea 

acestor ritualuri atrage răul, iar colindătorii le urează gazdelor belșug și sănătate, tocmai pentru a alunga spiritele 

rele. Din timp în timp, ca o reminescență pre-creştină, se aude amenințător imprecația:” Cine nu dă colindete / Să îi 

moară mâța-n bete’’, rostită astăzi într-o notă umoristică. 

Vicleiul este, de asemenea , un obicei ancestral , care face referire la nașterea Mântuitorului. Textul își 

păstrează caracterul original, cu trimiteri spre evenimentul sacru, dar modalitatea de prezentare a îmbrăcat o formă 

comercială. Colindătorii spun povestea în versuri: 
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În orașul Viflaim / Veniți oameni să primim / Căci astăzi ni s-a născut / Domnul fără de-nceput / Căci astăzi ni s-a 

aflat / De-o naștere de împărat / Din fecioara Maria / Se naște Mesia / Din sămânța lui David // Trei crai de la răsărit 

/ Daruri sfinte aducând / Și către Hristos zicând / „Culca-te Împărat Ceresc”/ În Sălaş dobitocesc / Craii te vor lăuda 

/ Si mărire iți vor da / Mărire în cel de sus / Jos, pace până la apus  / Și nașterea lui Hristos / Să vă fie de folos / Și 

Sfântul Botez ce vine / Să-l ajungeţi cu mult bine// !    

           In același timp , cei  şase colindători - patru cântăreţi, un fluieraş şi un păpuşar -  poartă o cutie în care se 

află doua figurine care înfățișează o prințesă si, respectiv, o cerșetoare. Este un autentic teatru în miniatură, cu o 

scenă pe care se joacă cele două păpuşi şi cu un gemuleţ prin care se pot vedea cele două figurine. Sunt puse în 

scenă diferite situaţii comice sau tragice, în timp ce cântăreţii omagiază naşterea Mântuitorului. Această inserție a 

perioadei moderne are diferite conotații, în funcție de zona în care se colindă cu Vicleiul. Se practică mai ales în 

zonele submontane, la Novaci, Polovragi sau Runcu. 

          In Capra si Steaua, deja se observă o exacerbare a noului. Dacă în vechime se colinda cu douăsprezece 

cântece, astăzi se rostesc doar câteva versuri care preamăresc apariția stelei care vestește nașterea unui împărat , a 

lui Mesia . Costumația îmbină modernitatea cu tradiția, dar din păcate, grotescul este evident . Colindătorii au  măști 

si poartă o stea din hârtie colorată pe care sunt desenate scene biblice. 

         Arhetipurile sunt păstrate în esența lucrurilor. Dincolo de timp și de moarte, se regăsesc modelele unice 

repetate la nesfârșit de fiecare generație care se succedă pe acest pământ. În anumite momente magice ale anului, 

sacrul revine in cotidian, iar omul simplu sau modern se înscrie firesc în tiparul ancestral pe care l-a preluat de la 

străbunii săi și îl va duce indubitabil mai departe, prin fiii  săi. De aceea,  Crăciunul nu-și va pierde pitorescul și 

magia, pentru că omul, uituc prin natura firii sale, păstrează în adâncul sufletului său, poate fără să știe, amintirea 

clipei când a înțeles ce înseamnă VIAȚA ȘI FERICIREA. Aceste se retrăiesc profund în cele trei zile ale Crăciunului 

când se sărbătorește iar și iar și iar… minunea Nașterii Domnului.  
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GESTIONAREA FURIEI ÎN RELAȚIA CU COPILUL  

ȘI ÎN ALTE SITUAȚII DIN VIAȚĂ 

Neluța OPREA 

Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu 

Structură -  Grădinița cu P.P. Nr 7 Focșani 

 

 

 

          Furia, la fel ca restul emoțiilor, ar trebui sa ne ajute sa ne adaptam mai bine situațiilor în care ne aflăm. Furia 

ne ajută să identificăm și să luăm măsuri împotriva nedreptății sau ne semnalează ce nevoi importante personale nu 

sunt împlinite în anumite contexte. Pentru că este o emoție care ne crește semnificativ nivelul de energie, furia este 

problematică  pentru mulți părinți, deoarece aceasta activare se traduce prin comportament agresiv verbal sau fizic 

față de copil. 

          Ryan Martin, profesor de psihologie în cadrul Universității din Wisconsin, SUA, studiază furia și gândurile 

care o însoțesc, în încercarea de a găsi modalități eficiente de gestionare a acestei emoții. Unul dintre obiectivele 

cercetărilor sale este de afla care sunt gândurile care ne ajută să ne diminuam furia (si astfel să o putem gestiona 

mai bine) și care sunt gândurile care ne fac să ne pierdem controlul atunci când ne enervam. A rezultat astfel un 

chestionar dedicat tipurilor de gânduri pe care le avem atunci când ne aflam în situații în care tindem să ne enervăm. 

Iată cele cinci categorii de gânduri care nu ne ajuta sa gestionam furia: 

          Atribuirea de intenții negative (suntem convinși ca cealaltă persoană a avut comportamentul deranjat cu 

intenția de a ne face rău, de a ne împiedica sau de a ne face viața mai grea): A făcut intenționat. 

          În realitate, nu avem cum să știm exact care au fost intențiile unei persoane. În relația cu copilul, părinții au 

deseori aceasta reacție la comportamentele agresive sau necooperante ale copilului („Vrea să mă enerveze.” sau 

„Nu mă respecta!”), care apar deseori ca urmare a stresului resimțit de copil și a capacității sale reduse de a-și 

gestiona propriile emoții. 

Aceste reacții pot să apară ți când părinții au  griji excesive legate de siguranța copilului sau când părinții se află 

sub un nivel ridicat de stres și simt că nu mai pot rezolva probleme care sunt în realitate simple. Generalizarea: L –

am scăpat de sub control / Nu-i pasă de mine/ Nu mă mai înțeleg cu copilul meu /Niciodată nu face ce-i spun / 

Nimeni nu mă aude  în casa asta. Generalizarea crește nivelul de furie pentru că ne confirmă faptul că nu avem 

niciun control asupra situației în care ne aflăm, care se îndreaptă în direcția opusă celei dorite de noi. Gândirea în 

termeni absoluți (Nimeni, toți, niciodată etc.) ne crește nivelul de frustrare și ne descurajează. În realitate, niciun 

părinte nu se înțelege tot timpul cu copilul lui, niciun copil nu ascultă tot timpul ce ii spun părinții, iar acest lucru 

este normal, este firesc. 

     

Mulți părinți se așteaptă de la copii să aibă abilități care sunt, din punct de vedere neurofiziologic, deocamdată  

imposibile. De exemplu, un preșcolar nu va anticipa întotdeauna  

acțiunile părinților și nici nu va avea tendința de a lua în considerare nevoile acestora, pentru simplu motiv că gradul 

de  dezvoltare a acestuia  nu îi permite aceste lucruri încă. 

          Etichetarea negativă: Este un copil obraznic, rău, neascultător, agresiv, violent, neprietenos nepoliticos. 

Aceasta este gândirea care dăunează cel mai mult relației părinte-copil, deoarece ne împiedică să mai apreciem 

întreaga persoana a copilului și ne justifică  acțiuni agresive (disciplina dura sau chiar violenta). „Ai grijă ce semeni, 

că la sfârșit vei culege”. Studiile arată că frecvența acestor tipuri de gânduri este asociată cu un nivel mai ridicat de 

furie în viața de zi cu zi, cu mai multa agresivitate și cu mai multe comportamente riscante. Etichetarea negativă 

este în mod special asociată cu furia: oamenii care etichetează negativ în mod frecvent alte persoane tind să se 

https://www.suntparinte.ro/rolul-emotiilor
https://www.suntparinte.ro/anxietatea-parintilor-si-dezvoltarea-copiilor
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enerveze mai des decât oamenii care nu au acest obicei. Soluția este dezvoltarea empatiei. Empatia ne ajuta sa găsim 

posibile explicații pozitive sau neutre pentru comportamentele dificile ale altor persoane, inclusiv ale copiilor. 

          Cum te pot ajuta aceste informatii? Data viitoare când ești furios, acordă atenție gândurilor care îți trec prin 

minte sau replicilor pe care le spui. În ce categorie dintre cele șase menționate mai sus se încadrează? Primul pas 

este să ne dăm seama care sunt gândurile care nu ne ajuta sa avem o reacție constructivă. Concentrează-te asupra 

faptelor și asupra soluțiilor pe care ar trebui să le aplici. Care vor fi  urmările reale ale acțiunilor copilului tău? Care 

sunt posibilele soluții pentru ele? Deseori, furia ne face sa vedem lucrurile mai grave decât sunt. Un castron de 

ciorbă vărsat pe covor înseamnă doar ca trebuie sa curățăm covorul, iar un copil care țipă și plânge este doar un 

copil trist, stresat, care are nevoie de sprijinul și ajutorul nostru 

          Fă-ți timp pentru a găsi mai multe explicații pentru a avea un comportament mai bun și mai adecvat față  de 

micuțul tău. Este foarte probabil să-ți demonstrezi mai târziu că a fost un experiment interesant pentru tine dar în 

primul rând te poate ajuta să-l înțelegi mai bine pe copilul tău. 

Bibliografie:  

Hoffman, K., Copper, Powell (2009), Circle of Security-Early Intervention Program for Parents & Children. 

Siegel, D., Bryson, P.T. (2014).Creierul copilului tău.Bucureşti, ed. For You. 

https://www.suntparinte.ro/ce-este-empatia
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Calitățile unui antreprenor de succes 

Prof. înv. primar, Poenaru Nicoleta 

Șc. Gimn. „Valeriu D. Cotea”Com. Vidra, Jud. Vrancea 

          Un antreprenor este în primul rând un om cu o serie de atribute și calități dar și cu  posibilitatea de 

dezvoltare personală continuă. Calitățile și atributele despre care voi vorbi în continuarenu reprezintă o 

garanție a succesului antreprenorial, dar pot crea premisele acestea, influențând pozitiv viteza de reacție și 

calitatea deciziilor în momente cheie ale dezvoltării afacerii sale. Multe, dacă nu chiar toate calitățile pe 

care eu le consider importante pot fi formate sau educate, nefiind însușiri predeterminate genetic sau în alt 

mod. 

          Antreprenorul de succes are forță interioară care îl ajută să reușească. Să aruncăm o privire asupra 

calităților unui antreprenor de succes: 

          Viziune: Prima și poate cea mai importantă calitate a unui antreprenor este aceea de a fi vizionar. 

Este important de precizat că un antreprenor vizionar nu este însă un magician cu un glob de cristal ca să 

aibă „viziuni” despre orice: în general, viziunea lui este focalizată pe planul său de afacerii și pe activitatea 

pe care o desfășoară. În antreprenoriat viziunea este mai de graba capacitatea de a vedea lucrurile puțin 

înainte celorlalți. 

           Inteligență și creativitate: Eu personal cred că un antreprenor de mare succes este cel care nu este 

neapărat inteligent în înțelegerea standard a cuvantului, și nici cel care a avut cele mai bune note la școală, 

ci acela care are un nivel ridicat de inteligență emoțională, pentru că acela va fi cel mai potrivit lider, deci 

va putea conduce mai bine echipa sa către succesu de business. 

          Cunoașterea domeniului de activitate: Nu îți deschide o afacere în domeniul prelucrării 

diamantelor daacă nu știi cum arată un diamant. Să începi o afacere într-un domeniu pe care nu îl cunoști 

deloc ar fi un adevărat paradox (de fapt, ar fi chiar o prostie!). Încearcă să alegi un domeniu în care să ai o 

minimă experiență dobândită fie prin activitatea profesională desfășurată până în prezent, printr-un job part-

time, fie măcar printr-un internship sau activități voluntare. 

           Perseverența și determinarea: În special la început de drum, atunci când obstacolele sunt mai mari, 

greșelile sunt mai frecvente (din cauza lipsei de experiență), iar tentația de a renunța este uneori uriașă (mai 

ales că nici miza nu pare foarte importantă, dacă este vorba de un start-up tipic, care se dezvoltă organic). 

Nu renunțați decât atunci când puteți spune, cu maximă sinceritate, că ați făcut „tot ce se putea face”. 

           Evident, determinarea nu înseamnă însă că nu trebuie sa ascultați nimic din ceea ce va spun ceilalți, 

colaboratorii, consultanții sau investitorii. Determinare înseamnă să mergeți mai departe către îndeplinirea 

obiectivelor companiei folosind cele mai potrivite metode. 

          Charisma și persuasiunea: Un antreprenor carismatic este acela care te captivează atunci când îți 

vorbește despre afacerea lui, pentru că pune pasiune, pentru că știe despre ce vorbește, pentru că are viziune. 

În ceea ce privește persuasiunea, aici lucrurile sunt mai simple: antreprenorii cei mai buni reușesc să îi 

convingă pe cei in jur (angajați, parteneri), prin forța persuasiunii, ca afacerea lor este o afacere de succes 

și că merită eforturile și suportul lor. 
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          Responsabilitate: Antreprenori sunt oameni care trebuie să dea dovadă de foarte multă 

responsabilitate. Spre deosebire de cei care nu sunt antreprenori, aceștia sunt răspunzători nu doar față de 

propria lor persoană și de familia lor, ci și față de toți cei implicați, direct sau indirect, în afacere pe care un 

antreprenor o dezvoltă. 

           Decision-maker (să fie o persoană care ia decizii rapid și eficient): Poate cel mai important lucru pe 

care îl face un antreprenor zi de zi este să ia rapid deciziile cele mai potrivite. Sunt oameni care așteaptă 

aceste decizii, atât cei de la vânzări, cât și cei de la achiziții, de la financiar, de la producție... Iar aici, în 

opinia mea, apare marea „artă” a unui antreprenor valoros: mai bine iei o decizie greșită acum, decât să iei 

o decizie mai bună mai târziu. Uneori, întârzierea unei decizii înseamnă pierderea unei oportunități sau 

chiar pierderi financiare reale. 

           Problem-solver: Una dintre definițiile antreprenorului este „acea persoană care se uită la o problemă 

și o vede ca pe o oportunitate, iar apoi acționează asupra sa”. Niciodată, un antreprenor nu vine să prezinte 

probleme, ci soluții. El nu folosește expresia „avem o problemă”, ci mai întotdeauna spune „cred că putem 

găsii o soluție” sau ”avem o soluți” sau chiar „iată o oportunitate”. 

           Gut-feeling (fler antreprenorial): Eu personal sunt dintre cei care în gut-felling, deoarece am văzut, 

în ultimii ani, prea mulți antreprenori care aveau acest fler, în mod indiscutabil, fler care i-a ajutat să 

construiască multe proiecte de busisness de succes. 

            Gândire pozitivă: În activitatea antreprenorială chiar nu au ce căuta pesimist, negativist, nihiliștii 

sau orice asemenea specii umane care au o gândire negativă. Dacă nu poți gândi pozitiv, nu poți fi un bun 

antreprenor. Este o regulă de bază, ia dacă un om cu o personalitate negativistă sau pesimistă este interesant 

să devină antreprenor, este bine „să lase la ușă”, aceste caracteristicii și să îmbrățișeze de la bun început 

una dintre cele mai importante calități antreprenoriale, aceea a unei gândiri pozitive. 

            Pasiune pentru propria afacere: Orice antreprenor valoros este PASIONAT de ceea ce face în 

activitatea s zilnică! De fapt, acesta este un autotest pe fiecare antreprenor ar trebui să îl facă: sunteți cu 

adevărat pasionați de activitatea pe care o desfășurați ca antreprenori? Daca raspunsul este „nu” sau chiar 

„nu știu” și sunteți în faza de start-up a unei afaceri antreprenoriale, cred că ar trebui să vă gândiți de două 

ori înainte de a continua, pentru ca o dezvoltare antreprenorială inițială care nu este bazată pe pasiune, are 

foarte puține șanse de reușită. 

           Etică personală: Un antreprenor valoros nu încalcă niciodată principiile etice în afaceri sau în viața 

personală. Sau, cum ar spune un teoretician al eticii în afacerile, „winners never cheat”. Într-un fel, imediat 

ce ai început să înșeli, să minți, să joci incorect, chiar dacă în aprență afcerea ar putea să meargă foarte bine 

în continuare, în realitate ești deja pe o pantă descendentă, pentru că așa cum minciuna are picioare scurte, 

nici lipsa de etică nu poate merge mult mai departe. În esență chiar dacă îi convingi pe ceilalți, nu poți să 

te păcălești pe tine, iar tu știi că nu ești un succes, ci doar un „eșec deghizat în succes”. 

           Încredere în oameni: Nu poți realiza o construcție antreprenorială durabilă și scalabilă fără a te baza 

pe un concept foarte simplu și clar, numit „delegare”. Dacă vrei ca businessul tău să crească peste nivelul 

la care l-ai putea dezvolta tu, de unul singur, trebuie să începi să delegi tot felul de activități și decizii 

importante, cu impact în rezultatele afacerii. Iar ca să poți delega aceste decizii și prerogative, trebuie sa 

poți avea încredere în oameni. 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 

1051 
 

          Problema cu încrederea este una general umană, cu o mică excepție atunci când e vorba de același 

sânge, deci despre copii și părinți, dar nimic mai mult. De aici apar uneori, în dezvoltările antreprenoriale, 

greșeli suplimentare, numit generic „familie”: antreprenorii cred că, angajând oameni din familie, pot 

depăși problemele de încredere care sunt generic determinate, dar rezultatul este de multe ori contrar. 
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PLANUL OPERAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A ABSENTEISMULUI ȘI 

A ABANDONULUI ȘCOLAR 

NICOLAIE ANDREEA 

 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. Elevii 

care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 

comportament, pentru care au fost sancţionaţi sau nu în repetate rânduri în şcoală. 

”Statisticile Eurostat spun că 270.000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, adică 19% 

din totalul populației din această categorie de vârstă, abandonează timpuriu școala pe care o urmează sau 

nu se mai înscriu la o altă formă de școlarizare după finalizarea studiilor obligatorii. În țările Uniunii 

Europene, doar 11% dintre tinerii din această categorie de vârstă renunță la cursuri înainte de vreme, aceasta 

fiind și ținta spre care tinde și țara noastră până în 2020.”1 

Cei care abandonează şcoala nu vor avea nici calificarea profesională indispensabilă integrării 

socio-economice corespunzătoare, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 

celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, aceștia sunt viitorii şomeri şi 

reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi. 

”În iunie 2015, Guvernul a aprobat Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii, document 

programatic ce conține mecanisme și măsuri care urmează să fie implementate până în 2020, în scopul 

reducerii procentului tinerilor cu vârsta între 18-24 de ani care au finalizat cel mult clasa a opta și nu 

urmează nicio altă formă de școlarizare sau formare profesională. 

• Obiectivul Strategiei este reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii cu șase procente, de la 

17,3% în 2013 la 11,3% în 2020, atingând astfel ținta asumată de România în cadrul Strategiei Europa 

2020.”2 

       Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea 

competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea 

identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru 

prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

         În cadrul fiecărei unități de învățământ seconstituie, prin decizie Comisia de monitorizare a absențelor 

elevilor și Comisia pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar. Ambele comisii sunt alcătuite, 

de obicei, dintr-un președinte, un secretar și trei membri. Comisia pentru prevenirea absenteismului și 

abandonului școlar elaborează anual un plan de măsuri pentru reducerea absenteismului și prevenirea 

abandonului școlar la nivel de școală/clasă. Acest plan se înregistrează la secretariat și este aprobat de către 

directorul unității de învățământ. 

            În viziunea mea, planul operațional de prevenire și reducere a absenteismului și abandonului școlar, 

pentru anul școlar în curs ar trebui să cuprindă următoarele măsuri: 

 
1 https://www.libertatea.ro/stiri/absenteismul-de-la-ore-si-abandonul-scolar  

2 https://is.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/49/2018/03/CP-ISJ-martie-2018.pdf  

https://www.libertatea.ro/stiri/absenteismul-de-la-ore-si-abandonul-scolar
https://is.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/49/2018/03/CP-ISJ-martie-2018.pdf
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          -mobilități intra-europene pentru profesori și elevi (schimburi de experinență), prin intermediul 

cărora actorii educaționali implicați primesc, pe viu, exemple de bune practici educaționale; 

           -monitorizarea frecventă a absențelor și crearea unei relații de cooperare/colaborare cu părinții, prin 

implicarea directă a acestora în actul educațional; 

           -colaborarea cu toate autoritățile comunității locale: poliție, pompieri, dispensar, biserică etc  (prin 

încheierea de parteneriate de colaborare și realizarea de acțiuni comune); 

           -participarea cadrelor didactice la programe de formare continuă în domeniul îmbunătățirii 

comunicării cu familia, metode atractive de predare, comunicare eficientă; 

           - utilizarea resurselor școlii pentru organizarea de activități de timp liber, extrașcolare 

(concursuri,cercuri,activități sportive) fapt ce ar putea motiva elevii să nu mai absenteze; 

            -asigurarea egalității de șanse tuturor elevilor și menținerea în clasă a unui climat afectiv favorabil; 

           -metode și mijloace didactice de învățare atractive/moderne (utilizarea laptopului, a internetului, a 

videoproiectorului,manuale digitale, platformă AEL); 

            -implicarea în acțiuni comunitare, precum și colaborarea cu organizații guvernamentale și 

nonguvernamentale: UNICEF, CJRAE etc. 

            - stabilirea unui sistem de recompense pentru elevii cu prezență ridicată, programe de burse finaciare 

oferite de persoane fizice sau juridice. 
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Proiect de mobilitate în domeniul educaţiei adulţilor  

Erasmus+ KA1 ”Învaţă, cunoaşte şi ajută!” 

prof. Volocariu Doina 

 Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui 

 

 

În perioada, 01.09.2018 – 31.05.2020,  Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui a derulat 

proiectul de  mobilitate în domeniul educaţiei adulţilor Erasmus+ KA1 ”Învaţă, cunoaşte şi ajută!”, 

coordonat de profesor Volocariu Doina.  

Proiectul a fost finanțat de către Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+, având numărul de 

nr. de referinţă 2018-1-RO01-KA104-047526. Pe parcursul celor 21 de luni de proiect profesorii au 

realizat 20 de mobilități, dintre care 18 au fost aprobate prin proiect și 2 mobilităţi au fost suplimentare.  

Proiectul de mobilitate în domeniul educaţiei adulţilor Erasmus+ KA1 ”Învaţă, cunoaşte şi ajută!” 

a avut ca obiectiv general - dobândirea de competențe și abilități pentru o cooperare eficientă cu părinții 

în vederea dezvoltării unei relații puternice școală-familie pentru ajutarea elevilor aflați la vârsta 

adolescenței să se dezvolte personal armonios ca să devină adulți buni și responsabili și ca obiective 

specifice -  dezvoltarea competențelor de lucru cu părinții pentru 18 profesori de la Colegiul Economic 

„Anghel Rugină” din Vaslui în perioada 1 septembrie 2018 – 31 mai 2020; îmbunătățirea capacității de 

înţelegere a rolului empatiei și sentimentelor în cazul rezolvării de probleme în comunitatea școlară unui 

număr de 18 cadre didactice de la Colegiul Economic „Anghel Rugină”  în perioada 1 septembrie 2018 – 

31 mai 2020; creșterea abilităților de comunicare și a modalităților de motivare a elevilor în rândul a 18 

profesori de la Colegiul Economic „Anghel Rugină” din Vaslui în perioada 1 septembrie 2018 – 31 mai 

2020. 

Cursul la care au participat cei 20 profesori, selectați prin proiect, a fost ”Parents and teachers: 

building bridges”. Acesta s-a derulat în Sevillia, Spania și a fost organizat de EuroMind Projetcts. 

Participarea profesorilor a fost împărţită pe trei fluxuri: fluxul 1, în perioada 18 - 22 februarie 2019, la 

care au participat 6 profesori: Niţică Mihaela, Mardare Alina-Maria, Săvescu Carmen-Anghelina, Damian 

Liliana, Dumitraşcu Irina, Cosovanu Mihaela; fluxul 2, în perioada 13 - 17 Mai 2019, la care au participat 

7 profesori: Volocariu Doina, Arhire Simona-Gianina, Garabet Diana-Monica, Tanasă Alina, Nicu 

Cristina-Nuţa, Ponea Dragoş, Litră Corina; fluxul 3, în perioada 24 - 28 februarie 2020, la care au 

participat 7 profesori: Popescu Daniela, Păcuraru Cristina-Diana, Paraschiv Mihaela, Casandra Olimpiu-

Radu, Bughiuş Gabriela, Diaconu Oana-Mariana, Muntianu Mariana.  

Fiecare cadru didactic participant, a făcut urmatoarele activităţi: minim o activitate de informare, 

două activități de diseminare a informației, o activitate de mentorat, un atelier cu părinții, două modele de 
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activități utilizând strategii și metode învățate la curs pentru a se realiza produsul final al proiectului, 

,,Ghid – Modele de activităţi”, ce a fost publicat cu ISBN. De asemenea, acest produs final se găseşte pe: 

site-ul proiectului -  https://invatacunoastesiaj.wixsite.com/cear;  blog-ul proiectului - 

https://invatacunoastesiajuta.blogspot.com; Pagina Facebook a proiectului - 

https://www.facebook.com/invatacunoastesiajuta. 

Am avut trei etape distincte în implementarea proiectului nostru: pregătire, implementare și 

follow-up. În cadrul etapei de pregătire, cadrele didactice au beneficiat, din partea școlii, de pregătire 

pedagogică, lingvistică și inteculturală, în vederea dezvoltării de competențe și abilități care să îi ajute pe 

parcursul derulării cursului de formare. 

În perioada de implementare, profesorii au dobândit noi competențe care le-a permis să-și 

îmbunătățească considerabil relațiile cu părinții în ceea ce privește: verificarea și dezvoltarea 

competențelor pedagogice și de comunicare; îmbunătățirea perspectivelor și oportunităților de dezvoltare 

ale fiecărui elev; posibilitatea de a atrage mai mulți elevi prin prezentarea subiectului într-un mod mai 

interesant și atrăgător; creșterea motivației pentru dezvoltarea profesională; cum să ajungă chiar și la cei 

mai exigenți elevi într-un mod mai ușor; gestionarea sentimentelor și a conflictelor prin concentrarea 

asupra soluțiilor; colaborarea cu profesorii, precum și cu profesorii și părinții, promovarea muncii în grup 

și a proiectelor pe termen lung pentru a provoca schimbări care să permită îndepărtarea sarcinilor inutile 

de pe umerii personalului educațional și exercitarea unui impact mai mare asupra procesului de învățare și 

o mai bună satisfacere și stimulare a climatului de coexistență în contextul școlar. 

În etapa de follow-up participanții la cusul de fomare au utilizat cunoștințele, competențele și 

abilitățile formate în vederea îmbunătățrii coperării școală-familie și realizării ghidului cu modele de 

activități pentru întărirea dialogului părinți-profesori și, în acest moment, asigură sustenabilitatea 

proiectului. 

Prin implemetarea acestui proiect am construit relații mai puternice cu școlile din alte țări ale UE 

în ceea ce privește legăturile de rețea, culturale și profesionale, creând astfel legături mai puternice la 

nivel european, am avut șansa de a împărtăși cunoștințele și resursele inovatoare cu alte școli europene și 

șansa de a primi feedback cu privire la calitatea acestor cunoștințe și resurse, am promovat imaginea 

şcolii în comunitate, am dobândit o mai buna abilitate în eficientizarea dialogului şcoală-familie, ne-am 

îmbunătăţit abilităţile de a lucra în echipă într-un mediu internaţional, am crescut gradul de implicare a 

părinților în viaţa şcolii prin întărirea dialogului şcoală-familie. 

 

 

https://invatacunoastesiaj.wixsite.com/cear
https://invatacunoastesiajuta.blogspot.com/
https://www.facebook.com/invatacunoastesiajuta
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Medierea conflictelor prin valorile promovate de textul literar-suport al orei de consiliere 

Aspecte teoretice 

Drd, profesor Grecu Iulia Magdalena 

 Liceul de Arte, Slobozia  

Într-o societate în care problemele individului postmodern sunt mai complexe decât în 

trecut, acesta resimte acut lipsa unui punct de sprijin. Concretizat în particularităţi ale conştiintei 

şi conduitei morale, într-o scală personală de categorii axiologice, într-un “referenţial axiologic” 

acest punct de sprijin încolţeşte şi germinează în mediul familial şi în cel şcolar. Deziderat al 

educaţiei formale, referenţialul axiologic reclamă cu necesitate o revalorizare a actului lecturii, cu 

atât mai mult cu cât mesajele transmise de mass-media şi utilizarea internetului exercită asupra 

preadolescenţilor şi adolescenţilor o puternică fascinaţie, creează relaxare şi distracţie în 

detrimentul petrecerii timpului în aer liber, practicării unui sport şi mai ales... lecturii.  

Prin frumuseţea lor artistică, prin eroii şi întâmplările prezentate, operele oferă modele de 

conduită, literatura devenind şi-un instrument educativ ce ajută elevii la vârsta preadolescenţei să-

şi descopere propria identitate, într-o lume în care valorile sunt în derivă. Textul literar devine asfel 

o sursă de exemple /contraexemple care pot fi valorificate în scopul educaţiei morale a elevilor, 

efectele educative generate de ora de literatură devenind astfel complementare acţiunilor educative 

desfăşurate în acest sens. Faptul că „totul e social"( Pierre Bourdieu) dovedeşte tânărului care 

citeşte sau învaţă să citească (să recepteze) textul că abordarea ştiinţifică, respectiv sociologică a 

literaturii, este o cale de cunoaştere a sinelui şi a celorlalţi. 

  Profesorul consilier, Elevul şi Textul literar. O triadă care stă la baza dezvoltării societăţii. 

Este poate fi definită în termeni de „interdependenţă”, de „armonie” sau, din contră, în termeni de 

„incompatibilitate”, de „hiatus”. Dacă această  relaţie  ar fi rămas undeva, colaterală dezvoltării 

societăţii, poate această stare de lucruri nu ar fi avut relevanţă. Dar când educaţia înseamnă 

conştiinţa de sine a unui popor,  înseamnă viitorul naţiei şi înseamnă profilul unei ţări ce se vrea 

integrată valorilor universale (sau măcar europene) lucrurile trebuie tratate cu responsabilitate. 

Printre valorile promovate de textul literar, un loc fundamental îl ocupă non-violența, dorința de 

echilibru, armonizarea cu celălalt și cu sinele. 

Dacă la începutul secolului al XX-lea, textul literar şi, implicit lectura, fiinţa sub zodia 

„viziunii tradiţionale”, primând receptarea modelelor de limbă, ulterior, după anii ’70 a apărut 

modelul comunicativ ce-a facilitat orientarea dinspre literar spre nonliterar acordându-se o atenţie 

deosebită structurii cognitive a lectorului, actul lecturii fiind investit cu noi valenţe. Definită 

metaforic drept o întâlnire cu spiritele culturii naţionale, o „cale regală” a educaţiei morale, civice 

şi a formării gustului estetic (Pamfil, A., 2003), lectura devine în actualitate un mijloc eficient de 

a-i educa pe elevi în dublul sens pe care N.Manolescu îl atribuie acestui concept: a te instrui şi a 

înţelege. 
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                                                 Aspecte metodologice 

        Programa pentru Consilere și Orientare dovedeşte preocupare pentru prevenirea conflictelor. 

Numeroasele studii de caz propuse, interesantele exerciții de lucru cu elevii, dar mai ales textele 

suport revelatoare în sensul promovării unui ideal moral bazat pe respect, echilibru, armonie cu 

sinele și cu cei din jur, toate acestea facilitează abordarea acestui aspect la clasă și soluționarea lor 

prin discuții sincere, prin curajul mărturisirii problemelor și prin rezolvarea conflictului interior/ 

exterior. Textele sunt expresive și transmit direct stările, gândurile emoţiile: povestirea unor 

evenimente reale, corespondenţa. Parcursul profesorului consilier prevede, de-a lungul unui an 

şcolar dezbateri pe marginea anumitor teme de discuție, unele dintre ele fiind semnificative pentru 

prevenirea conflictelor: Scene din viaţa de ieri şi de azi / Joc şi joacă/ Familia / Şcoala/ 

Confruntări etice şi civice / Personalităţi, exemple, modele. Fiecare temă este ilustrată prin texte 

literare şi nonliterare (memorialistice, epistolare, jurnalistice, juridic-administrative, 

argumentative), un film (sau scenariu cinematografic). Aici se vădeşte noutatea. Pentru prima dată 

în cadrul orei de consiliere sunt observate temele şi subtemele acestora ce validează grile de lectură 

în acord cu modernizarea societăţii, cu promovarea toleranței și a respectului, cu nevoia de 

acceptare a celuilalt. Legarea disciplinei de interesele reale ale grupului-ţintă se realizează plenar, 

astfel încât ei să înţeleagă că tot ceea ce învaţă la şcoală îi ajută în dezvoltarea personală şi 

socială. 

                                                Studiu de caz. Aplicaţii pe text 

         O analiză mai detaliată a unui text pe care îl propun ca bază a discuției cu clasa a VI-a este 

revelatoare, ea poate identifica o constantă esențială: conflictul dintre profesor și elev, dar și cel 

dintre elevi. Fragmentul aparține lui Barbu Ștefănescu Delavrancea și are în centru o scenă în care 

dascălul mereu nemulțumit cere unui „monitor”, elev mai mare să lovească pe în școlar mai mic, 

cu violența unei linii de lemn, din cauza nepriceperii la lectură: 

“De obicei, Domnul Vucea, când intra în clasă, noi fiind toți cu ochii pironiți în carte, începea 

să cerceteze notele. Pe "binișor" îi trăgea de urechi, lui "rău" îi trăgea la palmă cu linia lată, 

cu nuiaua sau chiar cu linia în patru muchii când să făcea foc. Oh! Atunci era nespus de rău! 

Poruncea fără milă: 

– Dă-i zece tătarului, dă-i zece!... ha! tătarul!...zece!... cinci cum o fi și cinci pe dungă! De câte 

ori auzeam "jart", auzeam și "aoleo"! Inima noastră, cât puricele, dodată să umfla și ni se 

poticnea răsuflarea. Mi-aduc aminte că odată am strâns ban cu ban, din ce-mi da mama, până 

am făcut o jumătate de sfanț. Două săptămâni nu luasem decât binișor și rău. M-a zguduit de 

urechi, mi-a tras la palmă, iar în ziua când era să ajung la linia în patru muchii, la "cinci cum 

o fi și la cinci pe dungă", am dat monitorului o jumătate de sfanț. În ziua aceea mi-a dat: foarte 

bine, eminențe mici și eminențe mari. Domnul Vucea, văzând așa minune, s-a scărpinat în 

barbă ș-a râs, un râs necăjit. 

– Ha, tătarul, vezi, tătarul, când vrea învață tătarul, dă-i trei pe dungă că poate și nu vrea!” 
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Conflictul generează violență extremă, toate consecințele unui asemenea comportament 

abuziv atât din partea profesorului, cât și din partea camaradului mai mare sunt prezente aici, 

evocate de un scriitor matur, care rememorează totul cu durere și strângere de inimă, chiar dacă 

anii au trecut și rănile sufletești ar fi trebuit să se închidă: teama de bătaie, revolta contra unei 

nedreptăți săvârșite în fața tuturor, discriminarea și impactul psihic major al loviturilor numărate 

cu ochii în lacrimi de elevi și cu nepăsare de profesor. 

Textul impune reflectarea asupra valorilor esenţiale, necesare dezvoltării sănătoase a 

adolescentului: pune bazele unei responsabilizări a tânărului care trebuie să perceapă rolul său de 

verigă sănătoasă într-un lanţ al generaţiilor, să conştientizeze că toleranța este esenţială în 

înţelegerea prezentului, conturând devenirea şi cristalizarea unei conştiinţe – în toate 

componentele ei: morală, civică , estetică. Este imposibil ca un tânăr în formare să nu fie 

impresionat de tragismul condiţiei unui copil ce suferă umilinţe Este imposibil ca un adolescent 

să nu înveţe a nu mai fi indiferent, mediocru, umil.   

 

În loc de concluzie 

             Am ales să evoc aspecte din literatură ca modele evaluative de bune practici și de mai 

puțin bune practici…Metode de evaluare, comportamente, profesori și elevi. Dar, indiferent de 

epocă și de mentalitatea ei, dascălul trebuie să înțeleagă lumea elevilor săi, să fie blând și corect 

cu el însuși și cu ceilalți, deschis noului și mereu în căutare de soluții, pentru ca sufletul celui aflat 

în mâinile lui să fie modelat corespunzător pentru viața care îl așteaptă.  Astfel se vor media 

conflictele din mediul școlar, profesorul fiind primul care previne și se interpune în calea eșecului, 

al revoltei copilului de a învăța sau al refuzului de a mai merge la școală. Atât elevul, cât și 

îndrumătorul său trebuie să urmeze în îndemn al scritorului Dan Puric, propus ca temă de reflecție 

în finalul acestei analize: „Omul Frumos nu este vizibil, el nu are imagine, el țâșnește în aparență, 

într-un gest mic, iar gestul ăla, pentru tine, este izbăvitor și-ți persistă în suflet toată viața, ca o 

icoană”.  
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Frumosul și armonia în abordarea integrată a activităților în învățământ 

(interpretare psihopedagogică) 

 
                                                          Prof. psihopedagogie specială,Sălăvăstru Marina-Ionela 

                                                             Centrul Școlar de Educație Incluzivă “C tin Pufan”, Vaslui 

 

“Şcoala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului cunoştinţele generale de care, 

bineînţeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este instrucţia. Cealaltă e să pregătim copilul de azi 

pentru omul de mâine, şi aceasta este educaţia”. – Gaston Berger 

Majoritatea tinerilor acumulează foarte multe cunoştinţe, dar construiesc foarte puţine idei strălucite. 

Aceştia au pierdut plăcerea de a învăţa. Şcoala a încetat să mai fie o aventură plăcută, aşa cum era odinioară. 

Vestea tristă este că mediile de informare i-au sedus cu stimuli rapizi şi gata preparaţi şi astfel au devenit 

rapid iubitori de așa-zis fast-food emoţional. Televiziunea transportă copiii fără ca ei să mai facă vreun 

efort, în mijlocul unui stadion, în interiorul unei aeronave, în miezul unui război sau în mijlocul unui conflict 

politic. Acest bombardament de stimuli nu este inofensiv. El acţionează asupra subconştientului, mărind 

nevoia de plăceri în viaţa reală, proces asemănător administrării drogurilor. Cu timpul, copiii nu mai găsesc 

plăcere în micii stimuli ai rutinei zilnice. Ei au nevoie să facă multe lucruri ca să facă rost de o fărâmă de 

plăcere, ceea ce generează personalităţi fluctuante, instabile şi nemulţumite. Avem o industrie complexă de 

petrecere a timpului liber şi ar trebui să avem cea mai fericită generaţie de tineri care a călcat vreodată pe 

Pământ. Dar am creat o generaţie de nemulţumiţi... 

Vestea bună este că există soluţii! Astfel, atât în sala de clasă, cât și acasă se poate re-crea un spaţiu de 

dezvoltare deplină și autentică a copilului. Vă prezint, în acest sens, tehnici eficiente aplicabile atât în sala 

de clasă, cât şi acasă: 

1. Existenţa muzicii ambientale (muzica clasică, muzica blândă) 

Această tehnică ajută la dezaccelerarea gândirii, calmarea neliniştilor, îmbunătăţirea concentrării, 

dezvoltarea plăcerii de a învăţa , educarea emoţiei. Fără emoţie, cunoaşterea este insipidă. Rolul muzicii 

ambientale este să favorizeze educaţia emoţională şi muzicală, să genereze plăcerea de a învăţa, să 

liniştească gândirea, să îmbunătăţească concentrarea, dar și asimilarea informaţiilor. 

În sala de clasă, aceasta calmează profesorii și însufleţeşte elevii. Deşi tinerilor le place muzica agitată, 

deoarece și gândurile sau emoţiile lor sunt într- o permanentă stare de agitaţie, s-a demonstrat că, după 6 

luni de ascultat muzică blândă şi linistită, emoţia lor este stabilizată și pregătită. 

2. Așezarea sub forma de U sau în cerc 

Deşi multe săli de clasă nu permit acest lucru, fie din cauza existenţei unui mobilier învechit, fie din cauza 

dimensiunilor clasei, acest tip de organizare (măcar... uneori) dezvoltă siguranţa, asigură o educaţie 

participativă, îmbunătăţeşte concentrarea, reduce conversaţiile dintre elevi în timpul orelor și diminuează 

conflictele. 
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Faptul că, ajunşi la maturitate, indivizilor le este foarte greu să vorbească în public se datorează sistemului 

şcolar care generează inhibiţie, blochează gândirea. Aparent inofensivă, aranjarea mobilierului clasei are 

un rol extrem de important în formarea personalităţii elevilor. 

Pentru adulţii zilelor noastre este greu de suportat oboseala, anxietatea și agitaţia copiilor. Ca să nu 

explodeze de anxietate, copiii deranjează mediul înconjurător, poartă conversaţii între ei, îşi provoacă 

prietenii. S-a demonstrat, prin diverse experimente şi statistici ulterioare, că elevii zilelor noastre  nu rezistă 

mult timp stând imobili, în bănci, privind ore în şir ceafa colegului. Au nevoie de suport, au nevoie de 

liniştea și căldura conferită de “cercul” (propriu- zis) al colegilor. Ei au nevoie să îşi vadă chipurile unii 

altora. 

3. Ochii - sculptorii emoţiilor 

Sala de clasă nu este o armată inertă de oameni tăcuţi şi nici profesorul nu este singurul actor, elevii 

asigurând rolul spectatorului. Educaţia trebuie să fie participativă. 

Ar fi excelent ca programele şcolare să poată permite un timp în care elevii să poată preda în faţa clasei. 

Această metodă ar produce dezinhibarea și eliminarea fobiilor legate de comunicarea în public, ar dezvolta 

gândirea critică, iar elevul s-ar simţi parte importantă în procesul educativ. 

Elevii timizi vorbesc puţin, însă gândesc mai mult decât ceilalţi. Problema este că aceste gânduri deseori îi 

chinuie, neîndrăznind să fie destăinuite, expuse celorlalţi. Aceştia ar trebui să constituie un element de 

atenţie specială din partea dascălilor. 

Un rol foarte important în educaţie îl au ochii: educaţi privind în ochi, educaţi cu gesturile: ele spun tot atât 

sau mai mult uneori decât simplele cuvinte. 

Lăsându-i să experimenteze arta, creștem copii fericiți. Pornind de aici, vor deveni creativi abordând oricare 

altă materie. Vor investi pasiune în orice vor face și vor fi întăriți de încrederea care crește în ei de mici 

atunci când le permitem să-și fructifice autonomia și ideile. Simțim pace în gândul că așa formăm oameni 

liberi. Și că aceștia vor izbândi. 
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ROLUL EDUCAŢIEI ÎN FORMAREA DE VALORI ŞI PRINCIPII  

MORAL – CIVICE 

 

DAN DANIELA 

GRĂDINIȚA P.P. 36 TIMIȘOARA 

 

 

             Despre educaţia morală, istoria pedagogiei consemnează o diversitate de definiţii, începând cu 

filosofia şi inserţiile pedagogice din acest domeniu şi cu primii filosofi cum ar fi Socrate, Platon, 

Aristotel, din cadrul filosofiei antice. Pentru Socrate, respectiv pentru Platon, educaţia morală este un fel 

de terapie, îndeplinind deci o funcţie terapeutică, acordând unele circumstanţe unor greşeli şi fapte 

reprobabile săvârşite de om. Pornind de la ideea că oamenii greşesc din ignoranţă, că necunoaşterea 

binelui este cauza pentru care se fac greşeli, aceşti mari filosofi considerau că este suficient să explicăm 

ce este binele, pentru ca oamenii să-l şi înfăptuiască, deşi tot din antichitate s-a cristalizat şi dictonul: “văd 

binele, îl aprob, dar urmez răul”. Socrate si Platon rămân întemeietorii primei mari metode de educaţie 

morală - metoda însuşirii morale - prin care ei socoteau că se pot planta sau cultiva virtuţile în spiritele 

oamenilor. 

În epoca modernă, psihologul francez Th. Ribot considera că educaţia morală înseamnă sau are ca 

scop dezvoltarea sentimentelor morale sau nobile, prin care omul poate ajunge la idealul de umanitate. 

Amintim, de asemenea, opinia lui I. Grigoraş (1995), care ne sugerează printr-o formulă succintă, legătura 

dintre morală, moralitate şi educaţia morală, adică, educaţia morală are calitatea de „factor al trecerii de la 

morală la moralitate”. 

Existenţa umană este practic imposibilă în afara civicităţii. Prezenţa cadrelor 

didactice, implicarea lor în crearea, menţinerea şi permanentizarea preocupărilor civice ţin de conţinutul, 

formele activităţii şi metodologia implicată, deci stilul fiecăruia. 

Între componentele educaţiei, cea morală ocupă un loc deosebit datorită rolului pe care-l joacă în 

afirmarea şi integrarea în societate a copilului. Educaţia morală este un proces continuu, toate disciplinele 

de învăţământ cu situaţiile educative specifice având o contribuţie în sfera morală. 

Dimensiunea morală a educaţiei reprezintă o componentă esenţială atât a procesului instructiv-

educativ cât şi a acţiunii exercitate de familie, mediul social, colectivul de copii, având ca scop formarea 

conştiinţei şi conduitei civilizate a preşcolarului în conformitate cu normele sociale şi cu particularităţile 

de vârstă. Toate activităţile din şcoală au influenţă şi în direcţia educării morale, dar acest aspect este 

urmărit cu preponderenţă în activităţile din domeniul educaţiei pentru societate. 

Formarea unui comportament moral pretinde o metodologie şi o strategie complexă, variată, 

dinamică şi adecvată numeroaselor componente care trebuie formate şi dezvoltate. Nu atât numărul 

metodelor şi procedeelor utilizate în acest proces reprezintă o dificultate, cât integrarea lor într-un sistem, 

articularea lor într-o metodologie flexibilă, adaptabile diverselor situaţii în care se găseşte dascălul şi 

elevul. Există, pe lângă metodele şi situaţiile generale de predare-învăţare, metode specifice de educaţie 

morală, ele fiind utilizate pentru formarea conştiinţei morale (mai ales metodele expozitive) sau pentru 

formarea comportamentului moral al copiilor (metode acţionale). Principalele metode care stau la 

dispoziţia oricărui cadru didactic sunt: povestirea, explicaţia morală, prelegerea morală, convorbirea 

morală, dezbaterile morale, problematizarea, studiul de caz, exemplul, exerciţiul moral, aprecierea şi 

sancţionarea sau aprobarea şi dezaprobarea. Abilitatea şi măiestria educatorului îl vor ajuta să adapteze 

fiecare procedeu sau metodă la specificul situaţiei pe care o are de rezolvat. Metodele verbale se îmbină 
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cu cele practice. Aprobarea şi dezaprobarea se pot succeda uşor, după cum metoda explicaţiei poate urma 

un exerciţiu sau un exemplu, sau analiza unui caz. Numeroase sunt şi jocurile didactice utilizate, cu 

substrat moral-civic. Acestea imprimă activităţii un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi o 

stare de bună dispoziţie, de veselie, de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei,oboselii. 

Domeniul educaţiei morale este delicat şi de aceea cere competenţă şi artă pentru a soluţiona numeroasele 

probleme pe care le ridică formarea profilului moral al unui copil. Aceasta înseamnă că un cadru didactic 

trebuie să ştie să aleagă şi să folosească cu măiestrie metodele care-i pot oferi şansele cele mai mari de 

succes. De asemenea, nu trebuie să  uite nici un moment că această bogată metodologie va trebui să fie 

permanent însoţită de exemplul său personal, de atitudinea ireproşabilă din punct de vedere moral în toate 

împrejurările. 

Interesante şi apreciate de elevi sunt lecţiile care au ca temă prietenia, furtul, minciuna, cinstea, 

hărnicia, lenea etc., unde se poate folosi o gamă variată de metode şi mijloace didactice (povestirea 

morală, convorbirea, exemplul, studiul de caz, chestionare, concursuri etc.) realizarea unor compuneri 

literare a unor compoziţii plastice, a unor dramatizări stârnesc întotdeauna interesul şi plăcerea elevilor 

pentru acest gen de activităţi. Trebuie avut în vedere că accentul să cadă nu numai pe însuşirea unor 

conţinuturi, ci şi pe exersarea acestora în diverse situaţii şi mai ales pe trezirea interesului pentru 

cunoaşterea propriului eu. 

Prin activităţi cu titluri sugestive (Prietenul la nevoie se cunoaşte; Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i 

face; Fapte pe măsura vorbelor etc.) se poate defini şi conştientiza rolul prieteniei, se pot cultiva simţul 

răspunderii şi al muncii, autonomia, declinarea identităţii. Se poate apela la analizarea unor fapte din 

viaţă, la lecturarea unor texte literare cu ţintă educativă directă, la vizite, excursii, jocuri didactice. 

Concursurile de desene, dramatizările, filmele didactice ş.a., sunt doar câteva mijloace didactice care 

contribuie la îmbogăţirea bagajului de reprezentări morale, determinându-i pe copii să emită judecăţi 

morale corecte (prin elaborarea unor criterii de apreciere a conduitei celorlalţi) care vor fi aplicate şi în 

autoevaluarea propriului comportament. 

Profilul moral al copiilor se construieşte treptat şi cere o multitudine de aspecte şi caracteristici, 

unele de profunzime (idealuri ce se apără cu pasiune, aspiraţii, caracteristici de onestitate, 

responsabilitate, preţuire a muncii şi opiniilor altora, a adevărului, libertăţii de opinii şi a dreptăţii), 

trăsături de suprafaţă alimentate de cele de profunzime (politeţea, loialitatea etc.) şi trăsături morale 

operaţionale de tensiuni diferite (hărnicia, punctualitatea, spiritul de ordine etc.). 

Orele de educaţie civică se desfăşoară sub semnul interacţiunii şi comunicării cu scopul găsirii 

unor soluţii constructive acolo unde se impune. Educaţia civică în şcoală este sinonimă cu educaţia pentru 

viaţă. 

Privite în ansamblu, toate metodele educaţiei morale pot avea un aport important la formarea 

conştiinţei şi conduitei morale a copiilor. Îmbinarea lor armonioasă asigură concordanţa între trebuinţe, 

tendinţe şi cerinţe morale cât şi între libertate şi constrângere. Măiestria didactică se va concretiza în acele 

strategii care vor da copilului impresia libertăţii chiar în acţiunile şi cerinţele care îi sunt impuse. 

Bibliografie: 

Ambrus, Z., Programe educaţionale: Activităţi şi metode de grup pentru formarea moralităţii şi 

civismului elevilor, Presa Universitară Clujeană, 2004. 

Cristea, S., Pedagogie generală. Managementul educaţiei. Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1996. 

Nicola, I., Tratat de pedagogie şcolară. Ediţia a doua, revizuită, Editura Aramis, Bucureşti, 2000. 
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MANAGEMENTUL ON-LINE – provocarea momentului 

Anton Traian - Școala Gimnazială nr.1 Răucești, Răucești 

Anton Marinela – Școala Gimnazială Domnească, Târgu Neamț 

 În perioada aceasta, cuvântul de ordine în sistemul educațional este „on-lineˮ și 

„învățământ de acasăˮ. Bineînțeles că toți actorii implicați în procesul instructiv educativ au fost 

obligați să-și însușească competențe TIC, iar managerii de unități școlare nu au făcut excepție, ba 

mai mult au fost un exemplu pentru colegii lor. Aspectul interesant al acestor vremuri este că nu 

ne-am mai confruntat cu COVIT19, adică cu o situație de genul acesta, pe care noi o teoretizam 

destul de bine, dar la nivelul practicii ne-am cam împotmolit. 

 Directorul care conduce o echipă școlară (elevi, părinți, cadre didactice) trebuie să găsescă 

soluții ferme și demne de a continua să lucreze eficient, respectând autoizolarea domestică și 

regulile distanțării sociale. Fără îndoială că în echipa școlară enumerată mai sus există persoane 

cu competențe IT ridicate și persoane fără astfel de competențe; învățământul de stat românesc 

este unul de masă, se adresează tuturor beneficiarilor, de aceea nimeni nu trebuie lăsat în urmă, ci 

trebuie împins de la spate să meargă împreună cu toată lumea. Managerul trebuie să găsească 

soluții pentru ca nici un membru al echipei să nu rămână în urmă. 

 Trebuie făcute câteva precizări clare: nu sunt diferențe mari între mediul rural și mediul 

urban, legat de interesul elevilor și a cadrelor didactice pentru participarea la învățarea on-line; 

dacă cei din mediul urban câștigă ceva prin dotarea cu dispozitive, pierd la nivelul interesului 

pentru învățătură, deoarece clasele sunt numeroase și greu controlabile. În mediul rural sunt mai 

puține dispozitive pentru internet, dar legăturile umane sunt mai strânse și elevii se ajută mai mult 

între ei (rude, vecini, prieteni).  

 Cel mai important merit al unui manager școlar în aceste vremuri este acela de a oferi școlii 

ÎNCREDERE, de a oferi o viziune clară și optimistă, de a propune noi metode on-line, 

implementate gradual – de la grupuri pe wattsapp, la messanger și classroom-uri – în care să se 

implice toate cadrele didactice și câți mai mulți elevi. Trebuie încurajate sesiunile de 

videoconferințe/meetinguri, îndeosebi la clasele primare, unde elevii simt lipsa doamnei 

învătătoare, prezența ei fizică, vocea și indicațiile ei. 

 Trebuie să aibă o cooperare constructivă cu comunitatea locală pentru a sprijini și elevii 

care nu au posibilitatea de a se conecta on-line, aceștia fiind deseori elevii mai slabi ai clasei, cu 

probleme socio-economice, din grupuri vulnerabile. Ei sunt mulți, ei nu fac o majoritate, ci o 

minoritate, de aceea trebuie discutați individual și sprijiniți, cu toate resursele pentru a se integra 

în majoritate. Nu trebuie ratată șansa de a educa și părinții – educația adulților – care se văd nevoiți 

să învețe alături de copii lor tehnici noi de comunicare și de folosire a tehnologiilor. 

 Managerul vremurilor acestea, în care școala e pe internet, are nevoie de competențe IT, 

dar nu numai, trebuie să dezvolte competențele de comunicare, relaționare și negociere, să fie 
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flexibil, diplomat pentru a rezolva situațiile conflictuale și de a punere în practică a principiilor 

profesionale  pentru care colegii săi l-au sprijinit în această funcție. 
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Despre educația timpurie, la superlativ 

                                                               Dinu Mădălina 

 Liceul de Arte, Slobozia  

            ,,Relaţiile –de orice fel – sunt ca nisipul pe care-l ţii în mână. Dacă îl ţii uşor în căuşul 

deschis, el rămâne acolo unde este. Dar în momentul în care strângi mâna ca să nu-l laşi să-ţi 

scape, nisipul ţi se strecoară printre degete. S-ar putea să mai rămână ceva, dar cea mai mare 

parte din el se risipeşte. Aşa este şi o relaţie. Dacă o ţii uşor, o respecţi şi îi oferi libertate celeilalte 

persoane, este probabil să rămână aşa cum este. Dar dacă o ţii prea strâns, eşti prea posesiv, 

relaţia îţi scapă printre degete şi este pierdută”. ( vol „SUPĂ DE PUI PENTRU SUFLET. GÂNDEȘTE 

POZITIV”, autor J. CANFIELD; M. HANSEN; A. NEWMARK, vol 4, pag. 17).  

            Pentru o mamă cele mai frumoase relaţii sunt cele stabilite cu fiii săi. E dificil, dar e frumos. 

Dificil pentru că diferenţa de vârstă, de mentalitate face uneori aproape imposibilă comunicarea. 

Frumos, pentru că în copii orice părinte îşi retrăieşte propria devenire. Este în puterea lui să şi-i 

apropie determinându-i să se deschidă, să-şi dorească să vorbească despre sine. 

 

                       “Întâiul drum” … prin zăpada vieții, text de Ion Agârbiceanu 

 

           Ce propune acest text? O semnificativă pildă de viață, într-un cadru rural autentic, în care 

tradițiile sunt esențiale. O mamă singură, în toiul iernii. „Mamă-sa iasă şi vine şi iar iasă. Are 

treabă în tindă, în cămară, prin curte după lemne. A făcut foc în camera dinainte şi aici fierbe şi 

mâncarea pe vatră. Rar priveşte şi ea prin geam: ninge rar şi acum.” Imaginea este tipică: focul 

în camera în care țăranii români mâncau și stăteau înconjurați de copiii care se jucau pe lângă foc. 

Spațiu al familiei reunite, al căldurii sufletești. Interesant este faptul că imaginea tatălui, cel care 

în Amintiri din copilărie venea ostenit, seara târziu și primea zâmbetul amar al soției dărâmată de 

problemele casnice, dogoarea focului și bucuria nestăvilită a copiilor ce i se aruncau în brațe, aici, 

în textul lui Agârbiceanu, este absent. Mama rămâne cea care asigură bunăstarea copiilor. Chipul 

mamei este cel desăvârșit. Apare dimensiunea maternă, sublimă, evocată în imagini platice: „Lelea 

Anuţa e necajită tare. Copilul cel mic, sugaciul, orăcăie ca o broască în leagăn. I-a dat să sugă, 

dar n-a vrut. Îl ridică iar din leagan şi-i dă sânul plin şi alb, dar broscoiul se învineţeşte la obraz, 

şi zbiară din rasputeri. Aşa o fierbe de azi-dimineaţă. 

– Ce te doare, puiule, ce te doare? Of, Doamne! De ce or mai avea dureri şi copiii?” 

            Și, ceea ce constituie esența textului, băiatul cel mare, Ioniță, are prima fulgerare de 

personalitate, la vârstă fragedă: devine stâlpul familiei. „Îl pune iar în leagan şi Ioniţa, fraţiorul 

cel mare, se şi repede sa-l legene în locul mamei sale, cuprinsă de trebi, cât nu mai ştie unde-i 

este capul. Ioniţa mormăie şi mai tare şi cât poate el de gros, să acopere plânsul sugaciului, să-şi 

poată vedea mamă-sa de lucru.” Rămasă fără sare, mama are de luat o decizie majoră: îi 

încredințează fiului misiunea de a pleca pe o vreme viscoloasă la magazinul din centrul satului, 

pentru a îi aduce alimentul de care are nevoie. Și secvețele narative care urmează sunt ilustrative 

pentru caracterul tradițional la comunității rurale evocate de Agârbiceanu. Copilul se îmbracă gros, 

cu cojocel și opincuțe, cu căciulă de miel și cu toiag pentru alungarea cânilor. Trăistuța specifică 

este bine fixată după gât, iar curajul sălășluiește în suflet.”Copilul se repezi sa se îmbrace. Mamă-

sa deschise lada şi adună din ladiţa ei, cu mare silă, douăzeci de bani de aramă. Caută o traistă 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 

1066 
 

mică şi i le dădu lui Ioniţă. Îmbrăcat, cu căciula în cap, părea mai mare de cinci ani trecuţi câţi 

avea. Banii de aramă îi legă mamă-sa în colţul naframuţii lui cu rândunele şi i-o puse în buzunarul 

clicinului. Porni pe uliţă la vale, spre vatra satului, unde era prăvălia, iar mamă-sa se grăbi în 

casă la cel din leagan. Nu mai era aşa de îngrijorată” 

      Ioniță reușește să ajungă la prăvălie și își îndeplinește misiunea, e drept, cu ajutorul unui 

consătean milos. Întors acasă victorios, el validează o altă latură specfică copilului român: a fost 

isteț, a numărat vânzătorului de la prăvălie toți banii corect și a primit o recompensă: o acadea. 

Chinul lui a fost recompensat. Și ca un frate bun are dorința de a împărți cu fratele cel mic bucuria 

succesului.  

 

                                       Lupta cu îngerul a copilului, text de Vasile Voiculescu 

 

                Cine vorbește copilului despre non-violență, despre toleranță? Mama, bunica, profesorul 

de religie, preotul, literatura. Literatura prin sine transmite un mesaj moralizator: Spune NU 

violenței. Un text revelator prin semnificația lui este Lupta cu îngerul  de Vasile Voiculescu: o 

luptă, dar ce luptă…. Ea nu are nimic dureros sau dramatic, nu presupune sânge și moarte, nu jertfă 

absurdă. Este o luptă cu îngerul, cu sinele. Este o luptă albă, din care copilul iese învingător. 

„Lupta” presupune: adversari (doi sau mai mulţi), conflict, persoane aflate de o parte şi alta a 

baricadei. Aici sintagma „cu îngerul” este sinonimă expresiei ”contra îngerului ”. Acesta este 

orizontul de aşteptare al cititorului în legătură cu textul, aceasta este prima impresie furnizată de 

titlu: “Părea o arătare de călător de pe alt tărâm”, „ ce vrei ? răcni ciobanul”/ „ luptă” răspunse 

celălalt ca şi cum ar fi spus bună-seara”/ „Iacob s-a luptat cu îngerul, nu împotriva lui”/„luptau 

luptă dreaptă”/„ fiecare din noi, măcar odată în vreme, trebuie să ne măsurăm cu trimisul 

Domnului la un popas , sub sicomor, lângă o fântână de răscruci”/ „ copilul alăturat de înger 

sugea fluid sfânt, care trecea în el ca în legea vaselor comunicante”. 

               Titlul este dezvăluit întru totul de fraza ”Iacob s-a luptat cu îngerul, nu împotriva lui”, 

prepoziţia „cu” în acest  context devenind elementul surpriză; ea semnifică, de fapt, o luptă „alături 

de”, „împreună cu”. Alte simboluri dezvăluite: ”măsurarea noastră cu îngerul”-momentul delicat, 

dificil din viaţă; „necunoscutul îi căzuse drag”- ne iubim îngerul, căci el ne este ajutor .„ciobanul 

răcneşte, îngerul vorbeşte parcă ar fi spus bună- seara” -omul este exagerat, îngerul este ponderat; 

„îngerul este virtute şi har, alcătuit din şapte stihii mai mult” –îngerul este de sus, este putere 

divină; „el nu era Mesia, menit să săvârşească  deplin transfuzia divină”-îngerul este trimis de 

Dumnezeu, dar nu  Creatorul însuşi. 

            Astfel s- a conturat  o nouă interpretare a textului, aceea de parabolă, de lecţie de dragoste 

a Divinului faţă de Om. Parabola lui Voiculescu are ca punct de plecare textul biblic, dar dincolo 

de timp, ea pune în lumină un mesaj non-violent. Tinerii trebuie să se lupte, dar cu blândețea 

vârstei, trebuie să se războiască, dar cu viața, cu provocările, nu cu ceilalți. Experiența acumulată 

prin depășirea problemelor este calea spre o viață model, în care toleranța si onoarea, cinstea și 

cumpătarea vor prima. Iar acest model îl furnizează familia, prin cei șapte ani de acasă, apoi 

biserica, școala, calea spre sine, așa cum o numea Steinhardt „Prin alții, spre sine”. 
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JOCURILE DIDACTICE PENTRU EDUCAREA LIMBAJULUI 

Merlușcă Claudia 

       Școala Gimnazială Palanca/G.P.N POPOIU, Jud.Bacău 
 

Jocurile didactice pentru educarea limbajului sunt primordiale în dezvoltarea limbajului preşcolarilor 

şi prezintă anumite elemente specifice cum ar fi: 

❖ facilitarea  formării  deprinderilor de construire a enunţurilor din punct de vedere al formei 

mesajului; 

❖ influenţarea pozitivă a cunoaşterii  laturii formale a limbii; 

❖ nuanţarea exprimării prin folosirea propoziţiilor exclamative, interogative, afirmative, negative; 

Jocuri didactice pentru dezvoltarea vorbirii sunt descrise detaliat de Maria Taiban în lucrarea 

Jocurile didactice pentru grădiniţa de copii. Pentru a demonstra valenţele formative ale jocurilor pentru 

educarea limbajului şi respectarea elementelor specifice ale acestora vom lua ca exemplu jocul Focul şi 

vântul, de la pagina 34. 

     Scopul: formarea deprinderii de a pronunţa corect diferitele sunete ale limbii materne şi în mod 

deosebit a consoanelor labio-dentale: f, v, ş, j, dezvoltarea atenţiei şi a promptitudinii în acţiune. 

Sarcina didactică: redarea corectă a unor sunete izolate şi a sunetelor din componenţa unor 

cuvinte.  

Regulile jocului: copiii reproduc prin mişcari şi onomatopee fenomenele despre care se relatează 

în povestirea educatoarei, respectând sensul acesteia. 

Material didactic: ilustraţii reprezentând un foc într-un cămin sau cuptor şi vântul redat prin 

mişcarea crengilor şi căderea frunzelor unor pomi, livadă sau pădure etc. 

Variante 

1) Copiii sunt aşezaţi în cerc şi merg unul după altul. La semnalul educatoarei bate vântul, copiii 

ridică braţele, le leagănă şi reproduc zgomotul acetuia. În continuare, educatoarea introduce în 

timpul mersului acţiunea de încălzire la foc. Copiii se opresc şi suflă în dreptul palmelor, imitând 

zgomotul produs de foc. 

2) La ridicarea imaginii, copiii reproduc onomatopeele corespunzătoare fenomenului redat. La 

cererea educatoarei formulează în cor propoziţia: focul arde, vântul bate. 

La repetarea jocului se pot introduce şi alte fenomene: ploaia (pic, pic), tunelul (bum, bum) etc. 

Jocul pentru educarea limbajului exprimă experienţa socială a copilului sub forma comunicării cu 

oamenii cunoscuţi de acesta. În învăţământul preprimar se poate apela la o largă gamă de jocuri legate de 

educarea limbajului: 

a)  Jocuri didactice pentru formarea deprinderii de a pronunţa corect sunetele (exemplu: cu ce 

sunet începe cuvântul pitic?). 

În cadrul acestora se pot introduce cuvinte ce definesc nume de personaje din diferite poveşti 

sau obiecte cunoscute din poveşti (coşul, oala, oglinda) 
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b) Jocuri didactice pentru formarea deprinderii de a efectua analize fonetice (exemplu: jocul 

silabelor – grupa pregătitoare pentru şcoală şi clasa I). 

c)  Jocuri didactice pentru folosirea corectă a adjectivului (exemplu: răspunde repede şi bine – 

Cum este Cenuşăreasa?) – răspunsurile se bazează pe reamintirea caracterizării din povestea 

Cenuşăreasa. 

d) Jocurile-exerciţiu pentru analiza fonetică. 

Jocul Poc are ca scop inspiraţia pe nas, oprirea inspiraţiei, apoi expiraţia prelungită pe gură 

însoţită de onomatopeea POC (exemplu: pentru a auzi ce zgomot a făcut oala când s-a spart – 

căsuţa din oală).  

e) Dramatizările sunt variante ale jocurilor de creaţie; sunt jocuri de o construcţie aparte. Limbajul 

dramatic dispune de o întreagă serie de procedee ce apar în vorbirea personajelor, producând 

efecte comice.  

Alte jocuri didactice pentru educarea limbajului se pot referi la: convorbiri telefonice (prin 

telefoane-jucărie), la doctor, la magazin; importante sunt şi jocurile de cântec şi de mişcare: Ce pot face 

copiii?, La pădure. 

În ceea ce priveşte transmiterea cunoştinţelor preşcolarilor se poate organiza audierea unor 

poveşti (Capra cu trei iezi, Fata babei şi fata moşului) sau vizionarea unor spectacole de teatru de păpuşi ( 

Scufiţa rosie, Degeţica), urmate de convorbiri sau de organizarea unor concursuri Ce poveşti a scris Ion 

Creangă, Ce desene animate inspirate de poveşti cunoscute aţi urmărit la televizor?. 

Pentru înţelegerea structurii compoziţionale a unei povestiri  de către preşcolari se pot desfăşura 

activităţi de genul: Cum începe (se încheie) povestea Punguţa cu doi bani?; repovestirea pe bază de 

imagini a principalelor momente din: Ursul păcălit de vulpe, Ridichea uriaşă. Tipologia personajelor 

(pozitive⁄ negative sau pentru cei mici bune⁄ rele) poate fi evidenţiată prin convorbiri sau jocuri cum ar fi: 

Cum se comportă iedul din poveste?, Spune care dintre personaje (Albă ca Zăpada, Baba Cloanţa, 

Vrăjitoarea, Zmeul, Făt-Frumos) îţi plac şi de ce?. 

Pentru dezvoltarea capacității de pronunțare corectă a sunetelor ,educatoarea iniţiază o  serie de 

activităţi care vizează: păstrarea coerenţei logice în propoziţie, antrenată prin activităţi precum:  Să 

formulăm propoziţii după imagini ( La săniuş,  În parcul de distracţii), Completează, propoziţia începută 

de mine; exprimarea corectă din punct de vedere gramatical prin folosirea jocurilor didactice:  Am spus 

bine, n-am spus bine, Eu spun una, tu spui multe, Cine face, cum face?( jocuri didactice care se pot realiza 

după desfăşurarea unor activităţi de povestire); crearea unor construcţii verbale pe o anumită temă cu 

ajutorul conversaţiilor şi povestirilor: Cum ţi-ai petrecut vacanţa?,  Povesteşte o întâmplare hazlie!, Cine 

povesteşte mai departe?; formularea de propoziţii simple şi dezvoltate cu expresii şi cuvinte din poveşti şi 

povestiri; interpretarea unor roluri în cadrul unor dramatizări. 

În  învăţământulul preşcolar formele de activitate ludică pentru educarea limbajului  sunt în 

strânsă legătură cu  modul de dezvoltare al copilului și cu spiritul său creativ..  

Copilul învață prin joc să: 

-să decidă singurasupra jocurilor și jucăriilor; 

-să fie responsabil pentru decizia luată; 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 

1069 
 

-să aibă încredere și curaj; 

-să devină independent în luarea deciziilor,organizarea jocului,alegerea și stabilirea relațiilor cu 

egalii și educatoarea; 

-să cerceteze și experimenteze singur; 

-să se cunoască; 

Prin jocurile pentru diferenţierea  perceptiv-fonetică şi pronunţarea sunetelor, copilul: 

 desfăşoară o activitate specifică în sensul identităţii personale, urmează cerinţele şi determinările 

de bază ale copilului; 

 realizează mişcări de motricitate grosieră şi fină, de coordonare oculo-motorie; 

 comunică, îşi îmbogăţesc şi exersează vocabularul, îşi dezvoltă limbajul; 

 rezolvă probleme de viaţă din mediul lor fizic şi social; 

 experimentează posibilităţi de adaptare, rezolvă probleme, creează soluţii; 

 comunică cu sine, cu ceilalţi, îşi exprimă sentimente, reacţionează afectiv, recepţionează şi învaţă 

să recunoască sentimentele celorlalţi; 

 folosesc obiectele din jurul lor în scopuri în care au fost create, dar şi în alte scopuri (îşi dezvoltă 

creativitatea), îşi dezvoltă atenţia, motivaţia, interesul. 

Exemple de conţinuturi şi modalităţi de dezvoltare a limbajului 

Vorbire pe rând. E o modalitate prin care educatoarea reacţionează verbal la propriul limbaj al 

copilului. De exemplu, copilul spune ceva în limba lui, iar educatoarea confirmă: Vrei ursuleţul acesta? 

Copilul se bucură, iar educatoarea spune: Îţi place ursuleţul acesta ?etc. 

Vorbire paralelă şi numirea obiectelor. Copilul trebuie să coreleze cu propria activitate 

cuvintele educatoarei: Învârte-te, roticică, învîrte-te. Copilului care se caţără pe scăunel educatoarea 

poate să-i spună: Alecu vrea să se aşeze pe scaun. 

Extinderea şi dezvoltarea gândului. Atunci când copilul spune lampa, educatoarea poate să 

adauge fraza Da, aceasta e lampă, după care poate urma: Da, aceasta e o lampă mare. 

Explicaţii. Copiilor trebuie să li se vorbească cât mai mult. Acum mergem să ne spălăm 

mânuţele. Copiii încep să înţeleagă şi să memoreze ce trebuie să facă. 

Întrebări şi răspunsuri deschise. Întrebările şi răspunsurile deschise dezvoltă la copil 

deprinderea de a vorbi. Când copilul constată ceva educatoarea, prin întrebări deschise, susţine 

convorbirea şi îi oferă copilului posibilitatea să răspundă. Graţie întrebărilor deschise copilul este 

încurajat să se perceapă ca persoană. De exemplu, întrebând Cine rîde?, educatoarea îl ajută pe copil să 

realizeze ceea ce face. Atunci când copilul o întreabă pe educatoare Ce-i asta?, educatoarea, la rândul său, 

îl întreabă: Iar tu ce crezi?, dându-i copilului posibilitatea să vorbească despre frunze, păsărelele din 

copac sau alte lucruri. Spre deosebire de întrebările care solicită răspunsul da sau nu, întrebările deschise 

au mai multe răspunsuri, ele stimulează dezvoltarea limbajului şi cea cognitivă.  
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Educatoarea stimulează activismul copilului implicându-l într-un joc preferat, de exemplu 

Păpuşele, păpuşele. Ea se joacă cu copilul, iar când acesta scapă câte un cuvânt, i-l spune. Sau ea se poate 

opri la ultimul vers, lăsându-l pe copil să-l spună. 

Educatoarea reprezintă pentru copii un agent motivator, care declanşează şi menţine atenţia, 

interesul, fondul emoţional al copilului, fiind un observator sensibil al preşcolarilor, îndrumător persuasiv 

şi sfătuitor al acestora în activităţile ludice.  

BIBLIOGRAFIE: 
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Parcul memoriei Naționale – RoMândria 
            Simion Mihaela Nicoleta 

 Școala Gimnazială Tâmboești,Județul Vrancea 

 

Uriaşa acţiune de plantare a unei păduri de stejari la Mărăşeşti, județul Vrancea, tocmai în 

locurile udate cu sângele a sute de mii de soldaţi români în anul 1917, în timpul primului război mondial a 

debutat în anul 2017 și a continuat doi ani la rând. Pe frontul de la Mărăşeşti, unde ideea călăuzitoare ”Pe 

aici nu se trece!” a devenit istorie, a prins rădăcini un proiect de mare însemnătate pentru memoria și 

conștiința colectivă românească: Parcul Memoriei Naționale ”Stejarii României – 100 de ani de istorie și 

demnitate” RoMândria. Acest proiect de voluntariat a continuat și în Anul Centenarului Marii Uniri, cu a 

doua campanie de plantare,  sâmbătă, 21 aprilie 2018, pe fostul front de luptă din Primul Război Mondial 

de la Mărășești.  

  Din dorinţa de a onora memoria ostaşilor căzuţi pe câmpurile de luptă din Primul Război 

Mondial, s-a născut ideea plantării unei păduri de stejari pe o suprafaţă de 75 ha, sub forma unui parc 

deschis publicului, în apropierea Mausoleului Mărăşeşti. În total, în cadrul acestui proiect au fost plantati, 

în jur de 335.000 de stejari, câte unul pentru fiecare ostas căzut în timpul Primului Razboi Mondial. 

Fiecare erou căzut în Primul Război Mondial, care şi-a jertfit viaţa pentru realizarea Marii Uniri 

de la 1918, va fi reprezentat în mod simbolic de un stejar în ”Parcul Memoriei Naţionale”. Proiectul a fost 

realizat în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale, Romsilva și Consiliul Județean Vrancea. Numărul 

puietilor a fost ales astfel încât fiecare erou cazut în Primul Razboi Mondial, care și-a jertfit viața pentru 

realizarea Marii Uniri de la 1918, va avea câte un stejar în Parcul Memoriei Nationale. 

            La prima campanie de plantare, care a avut loc pe 18 noiembrie 2017, au participat aproximativ 

8.000 de voluntari, care au plantat în doar trei ore 50.000 de puieţi de stejari, pe o suprafaţă de 10 hectare, 

dând dovadă de o mobilizare extraordinară, fapt care a depăşit cu mult aşteptările organizatorilor, dintre 

care 1457 au fost elevi și cadre didactice din unitățile de învățământ din județul Vrancea. 

 Primul stejar al viitoarei păduri a fost plantat în memoria eroinei Ecaterina Teodoroiu, cu ocazia 

amplelor manifestări care au avut loc la Mărăsesti, în data de 6 august 2017. 

            A doua campanie de plantare din cadrul Parcului Memoriei Naţionale ”Stejarii României – 100 de 

ani de istorie şi demnitate” RoMândria a avut loc sâmbătă, 21 aprilie 2018. 

50.000 de stejari au fost plantați la Mărășești, în cadrul proiectului „Parcul Memoriei Naționale - 

RoMândria”, iniţiat de Antena 3. Alături de alți voluntari din țară și din județul Vrancea , au participat la 

această acțiune amplă , 1321 de elevi și cadre didactice din școlile vrâncene.   

Numeroase ONG-uri, institutii publice si sponsori din mediul privat si-au manifestat intenția de a 

participa si de a sustine acest eveniment de amploare. De asemenea, la Mărășești a fost prezent și un grup 

de 100 de copii, care au venit din Ucraina si din Republica Moldova, pentru a-și aduce contribuția la 
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realizarea acestui memorial, de a contribui la momentele de aducere aminte a jertfei eroilor romani care 

și-au sacrificat viețile în speranța dobândirii libertății neamului și creării unei Românii Unite. 

Ideea excepțională de a crea un monument viu în "orasul erou" Mărășești, pe o suprafata de 75 

ha, sub forma unui parc deschis publicului, s-a născut în contextul celebrării Centenarului Marii Uniri și 

din dorința de a onora memoria ostașilor căzuți pe câmpurile de lupta din timpul Primului Razboi 

Mondial.  

Puieții de stejar au fost  donați de Romsilva, iar pentru realizarea acestui obiectiv, ofertantul 

declarat câștigător al procedurii de atribuire a realizat următoarele categorii de activităţi: organizarea de 

şantier; transportul puieţilor la şantier şi săparea şanţurilor pentru depozitarea acestora; executarea 

gropilor pentru plantarea puieţilor mecanizat sau manual; pregătirea terenului, tratarea manuală a puieţilor 

în vederea combaterii dăunătorilor de rădăcină; plantarea puieţilor. De asemenea, au fost efectuate 

serviciile de întreţinere permanentă, până la atingerea stării de masiv (cinci ani de la plantare), precum: 

amplasare borne amenajistice pentru delimitarea perimetrului plantat; amplasare borne de control anual 

pentru determinarea reuşitei plantaţiei; receparea puieţilor: retezarea tulpinii puietului după plantare, la 1-

2 cm deasupra nivelului solului, perpendicular pe tulpină; revizuirea plantaţiilor; mobilizarea solului: s-a 

executat mecanizat, între rânduri şi manual, pe rândul de puieţi (în jurul puieţilor, prin praşilă) având 

drept scop distrugerea buruienilor şi aerisirea, afânarea solului; descopleşirea – degajarea culturilor: 

îndepărtarea vegetaţiei ierboase (a buruienilor) din jurul puieţilor şi îndepărtarea vegetaţiei lemnoase 

nefolositoare; depresajul: modalitate de reglare a desimii, constând în rărirea puieţilor proveniţi din 

semănături directe; completări: operaţii prin care se înlocuiesc pierderile din cultură – sunt prevăzute 

completări în proporţie de 20%, respectiv 10% în anii II şi III de la plantare cu puieţi de tei, jugastru, ulm; 

combaterea chimică a dăunătorilor. 

La sfârșitul lunii iulie 2018, în cadrul Școlii de vară, 16 studenți din cadrul Facultății de Urbanism 

a Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București, coordonați de profesorul 

universitar Cerasella Crăciun, au participat la susținerea unor proiecte având ca scop realizarea unui parc 

tematic pentru comemorarea eroilor români căzuţi pe câmpurile de luptă de la Mărășești, Mărăști, Oituz, 

din Primul Război Mondial. Ideea câștigătoare reunește elemente definitorii de natură istorică și culturală 

ale județului Vrancea, ce vor constitui un spațiu de recreere și un punct de importantă atracție turistică.  

Proiectul include trei zone majore: Zona 1- zona comemorativă, reprezentată printr-un amfiteatru și un 

spațiu de tip scenă mobilă, folosit pentru omagierea eroilor; Zona 2 – zona culturală cuprinde activități 

diverse de tip mini-zoo, ateliere mestesugărești, spații de joaca pentru copii, case vechi cu arhitectură 

tradițională, spații de alimentație unde se pot servi produse tradiționale. De asemenea, zona cuprinde și un 

mic traseu virtual pentru a înțelege mai bine ideea războiului; Zona 3 – zona de sport și agrement, formată 

dintr-o gradină tematică, un parc de tip Aventura și o zonă de Airsoft. Unele dintre traseele pietonale sunt 
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dublate de o pistă velo, iar în anumite puncte sunt amplasate monumente ale personalităților marcante din 

timpul războiului: Mareșalul Averescu, Regina Maria, Ecaterina Teodoroiu.  

În Primul Război Mondial, în luptele de la 1917, 335.000 de români au murit pentru ca noi să 

avem România de astăzi. Prin urmare, în numele lor, pentru eternitatea lor și pentru ca ei să fie o pildă 

permanentă, pentru noi și pentru generațiile viitoare, a fost inițiat acest proiect. Așadar, Parcul Memoriei 

Naţionale va avea 335.000 de stejari, câte unul pentru fiecare erou căzut în Primul Război Mondial, al 

cărui sacrificiu a dus la realizarea Marii Uniri de la 1918. 

Numele tuturor voluntarilor se va regăsi într-o capsulă a timpului, care va fi îngropată în zona 

centrală a acestui loc închinat memoriei eroilor români căzuți în Primul Război Mondial
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Metoda   PĂLĂRIILOR  GÂNDITOARE ( „Thinking   hats”) 

 
 Popa-Bondrea Florina 

                                                                             L.T. ”Samuil Micu”, Sărmașu, Mureș 

 

 
Aceată   metodă   stimularea  creativităţii  participanţilor  care  se  bazează  pe  interpretarea  de  roluri  în 

funcţie  de  pălăria  aleasă.  Sunt  6  pălării  gânditoare,  fiecare având  câte  o  culoare: alb,  roşu, galben,  

verdealbastru  şi  negru. Membrii   grupului  îşi  aleg   pălăriile  şi  vor  interpreta  astfel   rolul  precis, aşa  

cum  consideră  mai  bine.  Rolurile  se  pot  inversa, participanţii  sunt  liberi  să  spună  ce  gândesc , dar  

să  fie  în  acord  cu  rolul  pe  care  îl  joacă. 

Culoarea  pălăriei  este  cea  care  defineşte  rolul. 

 

Pălăria  albă: 

• Oferă  o   privire  obiectivă  asupra  informaţiilor. 

• Este  neutră. 

• Este  concentrată  pe  fapte  obiective  şi  imagini  clare. 

• Stă  sub  semnul  gândirii   obiective. 

 

Pălărie   roşie: 

• Dă   frâu   liber  imaginaţiei  şi  sentimentelor. 

• Oferă  o  perspectivă  emoţională  asupra  evenimentelor. 

• Roşu   poate  însemna   şi  supărarea   sau   furia. 

• Descătuşează   stările  afective. 

 

Pălăria  neagră: 

• Exprimă  prudenţa, grija, avertismentul,  judecata. 

• Oferă  o  perspectivă   întunecoasă, tristă, sumbră   asupra   situaţiei  în  discuţie. 

• Este  perspectiva   gândirii   negative,  pesimiste. 

 

Pălăria  galbenă: 

• Oferă  o  perspectivă  pozitivă   şi  constructivă   asupra  situaţiei. 

• Culoarea   galbenă  simbolizează   lumina  soarelui,  strălucirea,  optimismul. 

• Este  gândirea  optimistă, constructivă   pe  un  fundament   logic. 

 

Pălăria   verde: 

• Exprimă  ideile  noi,  stimulând   gândirea   creativă. 

• Este  verdele   proaspăt   al  ierbii,  al  vegetaţiei,  al  abundenţei. 

• Este  simbolul   fertilităţii,  al  producţiei  de  idei  noi,  inovatoare. 

 

Pălăria   albastră: 

• Exprimă    controlul   procesului  de  gândire . 

• Albastru  e  rece – este  culoarea  cerului  care  este  deasupra  tuturor,  atotvăzător   şi  

atotcunoscător. 
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• Supraveghează   şi  dirijează  bunul  mers   al  activităţii. 

• Este  preocuparea  de  a  controla  şi  de  a  organiza. 

 

Participanţii   trebuie  să  cunoască  foarte  bine  semnificaţia  fiecărei  culori  şi  să-şi  reprezinte   fiecare   

pălărie,  gândind  din  perspectiva  ei. Nu  pălăria  în  sine  contează, ci ceea  ce  semnifică  ea, ceea  ce  

induce  culoarea  fiecăreia. 

 

Cele  6  pălării   gânditoare   pot  fi  privite  în  perechi: 

Pălăria  albă – pălăria  roşie 

Pălăria  neagră – pălăria  galbenă 

Pălăria  verde – pălăria  albastră. 

 

 

CUM  SE  FOLOSEŞTE   ACEASTĂ  METODĂ? 

Se  împart  cele  6  pălării  gânditoare  elevilor  şi  se  oferă  cazul  supus  discuţiei  pentru  ca  fiecare  să-

şi   pregătească  ideile. Pălăria   poate  fi  purtată  individual – şi  atunci  elevul   respectiv  îi  îndeplineşte  

rolul- sau   mai  mulţi  elevi  pot  răspunde  sub  aceeaşi  pălărie.În  acest  caz, elevii  grupului   care  

interpretează    rolul  unei  pălării  gânditoare  cooperează  în  asigurarea  celei  mai  bune  interpretări. Ei  

pot  purta  fiecare  câte o  pălărie  de  aceeaşi  culoare,  fiind  conştienţi  de faptul  că: 

 

pălăria  albastră – CLARIFICĂ 

pălăria  albă -  INFORMEAZĂ 

pălăria  verde – GENEREAZĂ  IDEILE  NOI 

pălăria  galbenă -  ADUCE  BENEFICII 

pălăria  neagră – IDENTIFICĂ  GREŞELILE 

pălăria  roşie – SPUNE  CE  SIMTE  DESPRE ... 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 

 
1076 

 

FORMAREA DEPRINDERILOR DE COMPORTARE  

CIVILIZATĂ LA PREȘCOLARI 

 Anca Enache 

Maria Enache 

Grădiniţa cu P. P. „Alba ca Zapada”/  

 Scoala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, loc. Dorohoi jud. Botoșani 
 

Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească 

independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a vieţii lor. – Albert 

Einstein 

 

Educaţia este o acţiune socială care vizează scopuri cultural-umane, urmărind dezvoltarea armonioasă 

a personalităţii prin asimilarea valorilor culturale, precum şi scopuri ce vizează calificarea forţei de muncă în 

vederea integrării sale în structurile sociale. Ritmul rapid de schimbare a lumii contemporane generat de 

evoluţia ştiinţei şi tehnicii duce la o mare cantitate de idei şi descoperiri. Rezultatul acestor transformări duce 

la informatizarea societăţii, restructurarea şi reînnoirea informaţiilor. 

Omul se integrează în acest mediu mai mult sau mai puţin, de la caz la caz. Acest lucru este îndeplinit 

însă prin intermediul noilor educaţii: educaţia pentru drepturile omului, educaţia pentru democraţie şi 

participare, educaţia pentru pace şi cooperare etc. Ele au rolul de a rezolva problemele actuale cu care se 

confruntă societatea prin pregătirea forţei de muncă în diverse domenii de activitate, prin producerea de noi 

informaţii, prin educarea preşcolarilor şi şcolarilor în spiritul toleranţei, al păcii şi cooperării, al solidarităţii şi 

ocrotirii mediului înconjurător. 

 Obiectivele educaţiei pentru o societate democratică vizează înţelegerea între membrii statelor lumii, 

respectarea drepturilor oamenilor şi promovarea valorilor morale şi culturale ale societăţii democratice. 

Dezvăluirea sensului acestor norme şi reguli, incluse în sistemul moral al societăţii contemporane, se face 

treptat, în funcţie de complexitatea lor şi de capacitatea de înţelegere a copilului. 

La vârsta preşcolarităţii aproape totul este impus din afară şi mai puţin rezultatul unor mobiluri şi 

tendinţe ale copilului. Imitaţia joacă un rol important în acceptarea cerinţelor şi regulilor şi adoptarea unei 

conduite corespunzătoare. Controlul respectării lor conduce la formarea deprinderilor de comportare, având în 

vedere că la acest nivel deprinderile morale apar ca raspuns la cerinţele externe sau ca urmare a imitării 

comportamentului altora.  

Educatoarea îşi exercită influenţa asupra dezvoltării unor sentimente, atitudini şi înşuşiri morale 

pozitive ale preşcolarilor în cadrul vieţii de colectiv. La grupele mici, educatoarea îi sprijină pe copii în 

stabilirea relaţiilor de prietenie, iar la grupele mari este important ca să dea libertatea copilului să-şi manifeste 

preferinţele şi să-l orienteze în menţinerea acestor simpatii şi interese. 

 De multe ori, în cadrul jocurilor copiilor apar conflicte care duc la atitudini brutale, ceartă şi plânsete. 

Este importantă prevenirea conflictelor sau atunci când au izbucnit rezolvarea lor. De aceea, educatoarea 

trebuie să-i obişnuiască pe copii să se împace singuri între ei şi, să apeleze la ea doar în cazurile deosebite. Sub 

aspectul prevenirii conflictelor, educatoarea trebuie să cunoască fiecare copil în parte şi să acorde atenţie 

deosebită celor impulsivi, mai agresivi sau nou veniţi. 

 Prin intermediul jocurilor desfăşurate cu preşcolarii atât în cadrul activităţilor libere, creative, cât şi 

în cadrul activităţilor comune de la fiecare grupă, se formează numeroase relaţii între copii şi se încheagă 

colectivul. În cadrul situaţiile create, copilul trebuie să accepte colegul de joc şi să-şi coreleze propriile acţiuni 

cu cele ale altui copil, situaţie dificilă ce determină  apariţia unei contradicţii între nevoia copilului de a intra 

în contact cu alţi copii, pe de o parte şi între egocentrismul caracteristic vârstelor mici, pe de altă parte. 

Prin contactul nemijlocit cu realitatea, preşcolarii încep să cunoască opiniile celor din jur referitoare 

la faptele şi acţiunile morale, adică ceea ce au voie sau nu să facă. 
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Rolurile, pe care le au în joc, reprezintă acţiuni ale adulţilor în diferitele lor ipostaze : de muncă, de 

familie, de activitate recreativă. În rolul adulţilor, preşcolarii îşi însuşesc o dată cu interpretarea rolului şi 

relaţiile acestora cu alţi oameni într-o situaţie dată. 

Jocul de rol, reuşeşte să rezolve în mare măsură contradicţiile preşcolarilor, dacă este îndrumat cu tact 

şi măiestrie pedagogică de către educatoare. Având în vedere particularităţile de vârstă care apar de la o grupă 

de copii la alta, fiecare educatoare trebuie să îmbine metode şi procedee variate în derularea actului didactic. 

Întrebuinţarea în cadrul jocurilor a unor materiale, de exemplu jucării care nu pot fi folosite individual obligă 

pe copii să-şi caute parteneri de joc. 

Preşcolarii mici întâmpină greutăţi la împărţirea şi folosirea jucăriilor. De aceea, educatoarea trebuie 

să introducă reguli : jucăria nu se smulge din mâna colegului, ea se cere frumos, copiii trebuie să aştepte 

până ce termină jocul cel care o utilizează, dacă el nu vrea s-o cedeze la cerere. 

Având în vedere aspectele menţionate, se poate spune că preşcolaritatea constituie etapa formării 

deprinderilor elementare de comportare, care mai târziu vor deveni trăsături ale personalităţii morale a 

copilului. Educatoarea trebuie să valorifice experienţa cu caracter pozitiv a copiilor, să marcheze tot ce ar putea 

să-i influenţeze într-o direcţie bună.  

În cadrul activităţilor instructiv-educative din grădiniţă se pot dezvolta relaţii de prietenie pe parcursul 

jocurilor copiilor, dacă activitatea se desfăşoară în bune condiţii, printr-un material adecvat, iar educatoarea 

ţine seama de complexitatea de cauze care generează conflicte între copii şi intervine pentru a le înlătura. 

Educaţia, prin finalităţile sale, îi ajută pe oameni să se integreze în viaţa socială, să devină productivi 

şi să devină oameni, aşa cum afirma marele pedagog J. A. Comenius : omul, ca să devină om, trebuie educat. 

Pentru a sublinia totuşi aportul educaţiei asupra indivizilor, indiferent de vârstă, am putea reaminti opinia 

pedagogului  englez J. Locke : Educaţia este aceea care determină diferenţa dintre oameni. 

 

Bibliografie: 

Albu Gabriel, Introducere într-o pedagogie a libertăţii, Editura Polirom, Iaşi, 1998 

Revista învăţământul preşcolar, Nr.1-2/ 2000, Bucureşti 

Revista învăţământul preşcolar, Nr. 3-4/1996, Bucureşti 
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PROIECTAREA PE BAZA TEORIEI INTELIGENȚELOR MULTIPLE, 

APLICÂND  METODE  INOVATIVE – INTERACTIVE 

 

 CHERNICIUC RAMONA CRISTINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI 

 

 
Pentru valorizarea cât mai eficientă a potențialului  creator al fiecărui copil, fiecare cadru didactic ar 

trebui să descopere acele direcții de talente pe care Gardner le numește ”inteligențe”. Fiecare dintre noi 

beneficiem din cele 8 tipuri de inteligențe(verbal/lingvistică,  logico-matematică,  vizual/spațială,  

ritmică/muzicală,  corporală/kinestezică, interpersonală, intrapersonală, naturală) într-o anumită măsură. 

Fiindcă elevii sunt diferiți,  fiecare dintre ei prezintă câte un pachet de inteligențe care așteaptă să fie 

descoperite, apoi dezvoltate. Pentru aceasta, instituțiile de învățământ au posibilitatea să creeze experiențe care 

să valorifice potențialul intelectual al fiecăruia. 

Teoria inteligenţelor multiple   a dezvoltat o altenativă a muncii diferenţiate strategie modernă de 

instruire inovativă, interactivă care poate contribui la îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Un element 

esenţial în aplicarea Teoriei Inteligenţelor Multiple pentru alegerea strategiilor didactice la clasă este 

cunoaşterea profilului de inteligenţă a elevilor, aflarea punctelor „tari“ şi „slabe“ ale acestora. 

Sarcinile de lucru individualizate stimulează dezvoltarea inteligențelor multiple ale  elevilor, oferind 

șansa fiecăruia să se evidențieze, inclusiv elevilor  cu CES, ajungându-se astfel la satisfacția propriei reușite. 

Ca formă predominantă de activitate este munca în echipă, ceea ce  facilitează învățarea prin cooperare, elevii 

cu profil de inteligență asemănător fiind stimulați să interacționeze, să se asocieze, să -și exprime propriile 

păreri, să colaboreze cu colegii de echipă în realizarea cerințelor de învățare, dar mai ales să se simtă parte 

integrantă într-un spațiu care le pune în valoare talentul/inteligența.  

În anul școlar 2019-2020,  clasa a II-a,  la disciplina Matematică și explorarea mediului, am folosit 

Teoria Inteligenţelor Multiple, în diverse situaţii de învăţare. Una dintre acestea a fost în consolidarea 

operațiilor de adunare și scădere în concentrul 0-100 integrat cu tema Medii de Viață. Am abordat această temă 

în semestrul I, pe parcursul  primelor trei luni, având ca finalitate lecția demonstrativă din cadrul Comisiei 

Metodice a Învățătorilor din școala noastră. Am constatat că o astfel de abordare a unei lecţii de matematică 

a avut beneficii importante la nivelul clasei pe care o conduc. Am observat o îmbunătăţire şi un interes deosebit 

din partea elevilor. 

 

GRUP ŢINTĂ: elevii din clasa a II-a  A 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă  

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

1. Familiarizarea cu teoria inteligențelor multiple; 

2. Diversificarea conţinuturilor procesului educaţional; 

3.Valorificarea optimă a potenţialului fiecărui elev şi a disponibilităţilor lui psihofizice în   
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   scopul atingerii parametrilor de calitate în strânsă legătură cu cerinţele societăţii; 

4.Introducerea tipurilor de inteligență multiplă în procesul instructiv-educativ. 

 

RESURSE MATERIALE: 

➢ Fișe de lucru diferențiate; 

➢ Resurse audio-vizuale; 

➢ Prezentări Power-Point; 

➢ Carton, coli colorate, foarfecă, lipici; 

RESURSE UMANE: 

▪ 34 elevi; 

▪ Profesor învăţământ primar; 

▪ Părinţi 

STRATEGIA PROIECTULUI: 

Cunoaşterea felului în care învaţă fiecare elev va permite învățătorului să ia decizii corecte asupra 

modului de evaluare a progreselor copiilor. 

Teoria inteligenţelor multiple oferă un număr mare de instrumente didactice a căror utilizare asigură 

centrarea demersului didactic pe elev. Tehnicile şi materialele utilizate în procesul instructive-educativ pot fi 

grupate în funcţie de tipul de inteligenţă predominant. 

Inteligenţa lingvistică poate fi valorificată prin dezbateri în grupuri mici sau cu întreaga clasă, fişe de 

lucru, lectura unor cărţi, activităţi de scriere, jocuri de cuvinte, povestiri, jurnale etc. 

Inteligenţa logico-matematică poate fi stimulată prin rezolvarea de probleme, demonstraţii ştiinţifice, 

clasificări şi categorisiri, crearea de coduri, jocuri matematice, cuantificări şi calcule, prezentări logico-

secvenţiale ale unei teme etc. 

Inteligenţa naturalistă se manifestă prin capacitatea de a înţelege lumea prin intermediul mediului în 

care se formeză şi se dezvoltă. Această formă de inteligenţă este stimulată prin antrenarea elevilor în activităţi 

de cunoaştere a mediului, activităţi ecologice, activităţi de cunoaştere şi îngrijire a plantelor, animalelor, etc. 

Inteligenţa spaţială se manifestă prin descifrarea şi elaborarea de hărţi, grafice, diagrame, fotografii, 

filme, povestiri după imagini, pictură, colaje, arte vizuale etc. 

Inteligenţa kinestezică se manifestă în mişcarea creativă, mimă, dramatizare, exerciţii fizice, abilităţi 

practice, utilizarea limbajului corporal, exerciţii de relaxare fizică etc. 

Inteligenţa muzicală se manifestă în cântat, murmurat, fluierat, ascultarea muzicii, folosirea 

instrumentelor muzicale, analiza muzicii, bateri de ritm, legarea melodiilor cu concepte, crearea de noi melodii, 

ascultarea imaginilor muzicale interne etc. 

Inteligenţa interpersonală se manifestă prin cooperarea în grup, medierea conflictelor, implicarea în 

viaţa comunităţii etc. 

Inteligenţa intrapersonală este evidentă în studiul independent, învăţarea în ritm propriu, centre de 

interes, opţiuni la tema de acasă etc. Acest tip de inteligenţă determină o gândire şi înţelegere de sine, a fi 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 

 
1080 

 

conştient de punctele tari şi slabe, a planifica eficient atingerea obiectivelor personale, monitorizarea şi 

controlul eficient al gândurilor şi emoţiilor, abilitatea de a se monitoriza în relaţiile cu alţii. 

În contextual actual al şcolii noastre iată câteva posibilităţi de aplicare a teoriei inteligenţelor multiple: 

- la începutul lecţiilor obişnuite se poate folosi o activitate care stimulează inteligenţele multiple, în 

scopul de a creşte motivaţia elevilor ( folosirea inteligenţelor multiple ca ,, punct de plecare “ al lecţiei); 

- în cadrul unei teme interdisciplinare realizate într-un grup constituit din elevi, reprezentând diverse 

inteligenţe ,, tari “, care vor colabora în realizarea sarcinii prin coduri de simboluri şi perspective 

diferite; 

- în cadrul unui proiect individual prin care fiecare elev îşi realizează tema din perspective inteligenţei 

/ inteligenţelor ,,tari”; 

- exploatarea unei teme la nivelul unei discipline prin diferite coduri de reprezentare. 

Pornind de la aserţiunea fundamentală a acestei teorii, că cele opt tipuri de inteligenţă sunt necesare pentru 

o funcţionare optimă a intelectului uman, educatorii trebuie să le acorde aceeaşi importanţă în actul didactic. 

Aceasta contravine însă sistemelor tradiţionale de educaţie care sunt axate pe dezvoltarea şi folosirea 

inteligenţei verbale (lingvistice) şi matematice. Astfel, teoria inteligenţelor multiple impune ca educatorii să 

recunoască şi să educe o gamă largă de talente şi abilităţi. Ei trebuie să structureze prezentarea materialului 

într-un stil care să angajeze majoritatea tipurilor de inteligenţă. 

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR: 

• CD cu fotografii şi albume din derularea proiectului; 

• Lecție demonstrativă – Comisie metodică a învățătorilor 

• Portofolii; 

• Expoziţii; 

• Mediatizarea activităţilor  proiectului. 
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INTEGRAREA ÎN GRĂDINIȚĂ   A COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE   SPECIALE  

Dragomir Simona-Carmen 

                                                                                        Grădinița P.N. Gornea, Jud. Caraș-Severin   

 

              Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-educativ al 

copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învãţãmântului special. Activitatea de 

incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publicã trebuie fãcutã cu mult simt de 

rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele structurale. 

         Principiile care stau la baza educatiei speciale: 

• Toti copiii trebuie sa invete impreuna indiferent de dificultatile pe care le intampina acestia sau 

diferentele dintre ele; 

• Societatea si scoala trebuie sa le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie pentru a-si realiza 

educatia in scoala publica; 

• Formarea si dezvoltarea scolilor incluzive atat in mediu urban cat si in cel rural prin asigurarea resurselor 

umane cat si a celor materiale; 

• Educatia egala se realizeaza prin acordarea sprijinului necsar pentru fiecare 

                           copil cu deficiențe in functie de cerinta individuala. 

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii, să li se recunoască dreptul  la educație, să se asigure 

integrarea lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor integra mai 

repede în diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor cu diverși indivizi. 

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă în 

stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, care trebuie 

să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele folosite pentru restul 

clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse  sunt stabilite, de comun 

acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: profesor de sprijin, 

profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinti.  

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului educațional 

individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria pregătire și dezvoltare în 

acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă a copiilor cu CES și asigurarea 

acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu părinții reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece 

aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de 

observatori. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite față de 

curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă   parte se introduc activități 

suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de deficiență. De exemplu, în 

cazul  elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, numărul disciplinelor 

de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul  activităților suplimentare  în 

care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în scopul recuperării acestuia.Fiecare elev trebuie să se  

simtă  apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie 

să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare  

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea stresului pe 

care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. Părinții 

trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau cadru didactic nu-și poate 

permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul lor. Programele de intervenție  ar 

trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în 

contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă acces total la toate informațiile educaționale și 
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la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar 

al copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care 

abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin sprijinul 

pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la 

eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente între 

diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  

Aspecte importante ale procesului de integrare a copiilor cu c.e.s. 

1. Depistarea copiilor cu c.e.s 

Exemple de caracteristici generale ale copiilor cu c.e.s.: 

- hiperactivitate; 

- slabă capacitate de a fi atent; 

- orientare confuză în spațiu și timp; 

- incapacitatea de a urmări instrucțiuni orale; 

- poftă necontrolată de dulce/hipoglicemie; 

- este ambidextru (după vârsta de 8 ani); 

- inversează literele sau cuvintele; 

- face frecvent greșeli de ortografie; 

- prinde greu o minge și o lovește greu cu piciorul; 

- nu poate sări coarda; 

- dificultăți la încheierea nasturilor, la legarea șireturilor; 

- mod defectuos de a ține creionul în mână; 

- caligrafie mediocră; 

- incapacitate de a sări; 

- stângăcie; 

- ezitări la coborârea scărilor; 

- dificultăți de sta într-un picior. 

2. Documente necesare 

• Certificatul de expertiză şi orientare şcolară şi profesională 

Familia trebuie să depună la Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului o cerere 

prin care solicită evaluarea copilului în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă de către Comisia de 

Protecţie a Copilului. Aici i se vor solicita familiei unele investigaţii medicale având drept subiect copilul. 

Dovezile investigaţiilor medicale vor face parte din dosarul pe care familia îl va întocmi pentru Comisia de 

Evaluare care le va lua în considerare în demersul de diagnosticare şi orientare a copilului. 

 Acest document este absolut necesar pentru a se putea solicita serviciile unui profesor de sprijin 

pentru copilul în cauză. 

• Planul de servicii personalizate (PSP) 

PSP conţine informaţii biografice, tipuri de servicii (educaţionale, sociale, medicale, 

psihologice etc.) de care va beneficia copilul, competenţe, niveluri şi dificultăţi de realizare, scopuri şi 

obiective ale învăţării, aspecte de parteneriat cu părinţii copilului, alţi specialişti, comunitatea locală etc. 

• Planul de intervenţie personalizat (PIP) 

În PIP se prevăd conţinuturile, metodologiile de lucru, criteriile minimale de apreciere a 

progresului, a modalităţilor şi instrumentelor de evaluare. 

• Derularea planului de intervenţie 

Se precizează domeniul şi scopul programului de intervenţie, parametrul urmărit/ tema/ 

unitatea de învăţare, obiectivele, secvenţele educative/ activităţile de învăţare, perioada de timp, metode şi 

mijloace didactice, metode şi instrumente de evaluare. 
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• Programul de înregistrare al copiilor cu CES, prin realizarea unei baze de date specifice la nivelul 

şcolii 

 

În cazul în care familia nu cooperează în vederea evaluării copilului cu c.e.s., şcoala poate cere o 

evaluare a Comisiei Interne de Evaluare Continuă din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă. 

Această comisie face o evaluare doar la nivel educaţional şi nu eliberează Certificate de expertiză şi orientare 

şcolară / profesională. În baza acestei evaluări şcoala poate întocmi şi aplica un plan de intervenţie 

personalizată în cazul copilului evaluat. 

3. Proiectarea curriculară în cazul copiilor cu c.e.s. 

Există 6 principii ale proiectării curriculare în cazul copiilor cu c.e.s.: 

1) accent pe ideile fundamentale; 

2) utilizarea unor strategii didactice de bază; 

3) asigurarea de suport intermediar în realizarea oricăror acţiuni; 

4) integrarea strategică a cunoştinţelor; 

5) recapitularea obiectivă a acestora; 

6) asigurarea unui fond primar de cunoştinţe. 

Această proiectare se face de către profesorul de sprijin în colaborare cu celelalte cadre didactice 

care predau la clasă, urmărindu-se formarea competenţelor de bază de citit, scris, socotit, prin: recapitulare, 

conversaţie, lucru în grup şi utilizarea de material intuitiv. 

 În cazul în care numărul copiilor cu c.e.s. reprezintă 10-15% din numărul elevilor clasei, atunci 

predarea se va realiza în parteneriat: învăţător/profesor de specialitate şi profesor de sprijin. 

 Profesorul de sprijin poate desfăşura şi activităţi individuale cu elevul în afara clasei de elevi de 2-3 

ori pe săptămână sau în afara orelor de curs. Ultimele două modalităţi sunt mai des utilizate, în detrimentul 

primei care este, de fapt, cea mai eficientă. Celelalte presupun excluderea copilului cu c.e.s. din grupul clasei 

şi astfel principalul obiectiv al recuperării şi ameliorării acestor copii, acela de a socializa, este eliminat. 

Ceea ce se urmăreşte nu este neapărat progresul intelectual al copilului cu c.e.s., cât progresul la nivel social 

şi aptitudinal al acestuia. 

 În cazul în care într-o clasă există un copil cu c.e.s., în funcţie de nivelul deficienţelor diagnosticate, 

se va diminua efectivul maxim al clasei cu 1-2 elevi. 

4. Îndatoririle părinţilor copilului cu c.e.s.: 

• să faciliteze evaluarea şi diagnosticarea precoce a copiilor în vederea intervenţiei timpurii; 

• să colaboreze cu şcoala în vederea integrării cu success a copiilor în activitatea şcolară: 

- schimb permanent de informaţii între şcoală şi familie; 

- sprijin reciproc în elaborarea PSP şi PIP; 

- participarea la activităţi de consiliere a părinţilor; 

- implicarea în organizarea unor activităţi extracurriculare; 

• să acorde ajutor copiilor în pregătirea temelor; 

• să se implice în organizarea timpului liber al copiilor, implicându-I în activităţi în aer liber, activităţi 

sportive etc. 
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EDUCAȚIA  INTERCULTURALĂ 

 

                                                                                                                     Prof. Nicoară Liliana 

                                                                                                         Grădinița; P.N. Nr. 7, Lugoj/Timiș 

 

A scrie despre învățarea interculturală este o experiență 

interculturală ea însăși. Diferitele idei ce se află în spatele unuia și aceluiași termen, “ învățarea 

interculturală”, relevă multe lucruri despre istoria persoanelor care le-au descoperit.  

Astăzi în lumea contemporană, în condițiile creșterii contactelor, a interacțiunilor, indivizii și 

societatea, în general, acordă o atenție tot mai mare dimensiunii culturale a existenței. 

Problematica acestei lumi include numeroase discriminări (rasism, apartheid, sexism), dorința 

popoarelor de autodeterminare și întelegere, sărăcia și foametea, terorismul internațional, intoleranța 

religioasă, fundamentalismul, noi forme de rasism si de epurare etnică, poluarea mediului, dezarmarea. 

Ce este culturalitatea? Este vorba, în primul rând, de propiretatea unui mod de existență cultural. 

Atunci când această proprietate atinge un anumit grad de extensie, atunci când nu mai vorbim de individ, ci 

de grup (popor, națiune, etnie), atunci când vorbim de diversitate, complexitate, de simbolism, ne aflăm în 

fața unei realitați antropologice pe care o desemnăm prin termenul de Cultură. În acest sens vorbim, de 

exemplu, de cultură orientală și cultură occidentală, de cultură europeană și de cultură africană, de cultură 

germană, română și portugheză. 

Interculturalitatea este expresia următorului tip de raport: culturile intră în contact, dialoghează, 

interacționează, se influențează mutual. Totuși, această dinamică interculturală nu este decât forma exterioară 

a dinamicii culturale umane. 

Ce este educația? Educația este ceva legat de ființa omenească și de ființa unică. Persoana este, fără 

îndoială, conceptul cel mai semnificativ de care dispunem pentru a face referință la subiectul educației. 

Persoana reprezintă sinteza dialectică a universalității omului, a cetățeanului sau a muncitorului, 

singularitatea individului. Educația semnifică educația persoanei: educația consistă în perfecționarea 

persoanei. 

Educația nu se poate confunda cu formarea. Aceasta consistă doar în învățarea unor cunoștințe sau 

comportamente morale. Învățarea este legată de a avea, iar educația de a fi. 

Nu putem, cu atât mai mult să confundăm educația cu învățamântul. Educația este procesul de 

formare integrală a ființei umane. Învățământul este procesul de transmitere a cunoștințelor. De altfel, 

învățământul privilegiază clar rolul cadrului didactic, care este actorul principal, în raport cu rolul elevului. 

Iar elevul trebuie să fie subiect și nu obiect. 

În ceea ce privește relația esențială între cultură și educație, ea are o identitate ontologică sau 

substanțială, dar și o diferență funcțională. 

Abordarea interculturală presupune două dimensiuni: un nivel al realitații, al descrierii obiective și 

științifice, privind dinamica tuturor contactelor între culturi diverse, și un alt nivel fiind cel al proiectelor 

educaționale și societate, privind toate interacțiunile care concură la formarea unui mediu solidar, comunitar, 

cu interacțiuni normale, fără raporturi de forță. 

Obiectivele educației interculturale 

Educația interculturală permite structurarea unei identități culturale deschise, având ca scop: 

-Îndrumarea tinerilor pentru a asimila o cultură  în perspectiva antropologică; 

-Înțelegerea punctului de vedere al altuia prin poziționarea relativistă; 

-Legitimarea identității culturale, împiedicând sacralizarea; 

-Asigurarea respectului diferențelor, dar în cadrul unor sisteme de atitudini reciproce; 
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              Obiectivul general al educației interculturale este aceea de a facilita deprinderea acestor abilități de 

conviețuire în societatea plurală a zilelor noastre. Mai specific, obiectivele educației interculturale privesc 

câteva axe și anume: 

-Dobândirea cunoașterii în domeniul  culturii în general și a culturii proprii în particular, inclusiv în ceea ce 

privește impactul acesteia asupra comportamentelor indivizilor și grupurilor. Reflecția asupra propriei culturi 

precede reflecția asupra culturii alterității; 

-Conștientizarea cauzelor și rădăcinilor propriilor determinări culturale, a stereotipurilor, a prejudecăților 

proprii, precum și identificarea acestora la ceilalți. Odată cu această conștientizare, se urmărește deprinderea 

capacității de a relativiza perspectivele și punctele de vedere, precum și de a dezvolta abilitați de comunicare 

cu ceilalți; 

-Formarea unor atitudini pozitive care să fie aplicate în cadrul unei societați plurale: respectul pentru 

diversitate, pentru identitatea celor percepuți ca fiind diferiți, și implicit, respingerea atitudinilor intolerante 

și discriminatorii față de aceștia; 

-Stimularea unei participări active în sensul aplicării principiilor pluraliste și a combaterii rasismului, 

xenofobiei, si a discriminării din orice punct de vedere. 

                 Se poate observa din obiectivele enumerate mai sus că acestea se află într-o ordine crescătoare a 

complexității deprinderilor necesare pentru îndeplinirea lor. Astfel, la primele stadii este vorba în general de 

deprinderi  legate de operații cognitive: reflecție, identificarea unor aspecte culturale, conștientizarea 

anumitor procese. Ultimele două obiective necesită însă asumarea unui rol activ de către individ: respectul 

pentru diversitate și respingerea atitudinilor discriminatorii se află pe axa acțiunii, mult mai mult decât pe 

axa de reflecție cognitivă a primelor obiective. Iar ultimul obiectiv este prin excelență unul al acțiunii 

concrete, al implicării civice active în combaterea atitudinilor contrare principiilor educației interculturale. 

Această trecere de la pasiv la activ se desfășoară în paralel cu internalizarea principiilor educației 

interculturale de către individul expus intervenției în acest domeniu. Fără internalizarea valorilor descoperite 

la primele două obiective, individul nu poate trece la acțiunea concretă pe care o țintesc ultimele două 

obiective ale educației interculturale, iar aceasta nu-și îndeplinește în totalitate obiectivele propuse. De aceea, 

parcursul trebuie să fie complet, progresia să meargă până la capăt, și intervenția să atingă nivelul de 

profunzime la care valorile sunt internalizate de către individ. 

 Responsabilii educației din diferite țări se plasează pe două poziții diferite.De pe poziția celor 

șceptici școala este văzută în declin, sistemele educative nemaifiind capabile să pregătească lumea de mâine. 

De pe poziția specialiștilor optimisti școala dispune de resursele necesare pentru constituirea viitorului, fiind 

însă nevoie să își adapteze serviciile educaționale la exigențele dezvoltării lumii contemporane. 

              În condițiile sporirii contactelor, ale interacțiunilor posibile, se pot enumera două mari seturi de 

obiective ale școlii interculturale: 

 

           Păstrarea și apărarea diversității culturale a populației școlare. Școala, ca instanță de transmitere a 

valorilor se va centra pe pluralitatea culturilor pe care mediul multicultural îl presupune. Trebuie evitat să se 

instituie primatul unei culturi asupra alteia. Acest obiectiv presupune două aspecte: pe de o parte, ea vizează 

adaptarea educatului la mediul propriu, al regiunii, orașului, culturii sale particulare, cu toate trăsăturile, iar 

pe de altă parte, acest tip de școală î-și propune să asigure adaptarea educatului la mediu ca în calitate de 

coexistență a mai multor grupuri culturale. Se cer a fi vizate atât culturile familiale cât și cele înconjuratoare, 

ambientale. Trebuie vegheat ca școala să nu devalorizeze o cultură sau alta în numele unor relativisme 

explicite; 

           Prezervarea unității școlii. Specificitatea școlii interculturale, cu privire la atitudinile multiculturaliste, 

constă în aceea că ea refuză de a se lăsa închisă în false alternative, promulgând varianta culturii conjugate, a 

interacțiunii culturale. Ca instrument de transmitere a moștenirii culturale, acest tip de școală își propune să 

privilegieze toate culturile ambientale, de a le evidenția pe toate în diferențele specifice, cu bogățiile 
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indispensabile. Civilizația construită de școală nu se prezintă ca o entitate fixă, cu o structură definitivă. 

Cultura prezentă sau transmisă de scoală se cere a fi înteleasă într-o perspectivă dinamică, neâncheiată. 

Forme de realizare a educației interculturale 

Formele de realizare a educației interculturale sunt aceleași cu cele ale oricărui tip de educație: 

educație formală, activități nonformale, influențe informale exercitate în afara perimetrului școlar. 

Metodologia educației interculturale este cea a unei pedagogii active și participative care să solicite 

interesul și creativitatea elevilor și care să le permită să se exprime, să comunice și să colaboreze cât mai 

bine. La acestea se pot adăuga și alte tipuri de activități: realizarea de proiecte, anchete prin interviuri, 

jurnale de clasă, jocuri de rol, povestiri, recitări de poezii, studii de caz, dezbateri asupra unor probleme, 

exerciții de reflecție critică și constructivă etc. 

În cadrul unui curriculum intercultural, activitățile s-ar putea realiza în următoarele variante: 

-La nivel extracurricular, educația interculturală presupune organizarea unor activități care să implice 

comunitatea mai largă, activități în care elevii și părinții au oportunitatea de a se cunoaște mai bine, de a 

coopera, de a trăi împreună diferite evenimente: serbări interculturale, lectorate cu părinții, drumeții, 

excursii, întâlniri, sarbatorirea zilelor de naștere ale copiilor, cercuri și șezători în care sunt aduse în atenția 

celorlalți obiceiurile și tradițiile diferitelor grupuri socio-culturale. Activitățile extracurriculare au avantajul 

de a-i ajuta pe elevi să experimenteze situații din viața cotidiană a altor culturi, să cunoască obiceiuri și 

tradiții diferite de- ale lor, să coopereze în realitatea activităților comune, să înțeleagă că diversitatea 

culturală este o sursă și nu o barieră, să se antreneze în activitățile de interes comunitar, să cunoască 

mecanismele funcționare ale comunității în care trăiesc și elemente de istorie ale acestei comunități: 

 

 

1.  Bibliografie: Cincă Maria Marinela, ,,Abordarea  în spirit interdisciplinar a activităților, Revista 

Învățământului Preșcolar nr.3-4 București, 1994. 

D. Hainaut L.Interdisciplinaritatea și integrarea, Vol. Programe de învățământ și educație permanentă, 

București, Editura Didactică Și Pedagogică 1981. 
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PARTICULARITĂŢILE BIOMOTRICE AL ELEVILOR DIN CLASELE V –VI 

IANCU ȘTEFAN FLORIN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ORBEASCA DE SUS 

               Creşterea şi dezvoltarea elevilor reprezintă o problemă biologică de mare importanţă teoretică şi 

practică. Literatura de specialitate ne prezintă numeroase date, printre cele importante fiind  cele  legate  de  

fenomenul  de  accelerare  a  creşterii,  de fondul ereditar, de rolul condiţiilor  de mediu, sociale, în dezvoltarea 

elevilor. O problemă care nu poate fi neglijată de profesorul de educaţie fizică este  caracterul particular al 

biologiei vârstei de creştere. Din datele existente în momentul defaţă putem trage următoarea concluzie:  

 dezvoltarea şi creşterea elevilor nu se face uniform, ci pe  parcursul dezvoltării apar perioade de 

accelerare şi de  încetinire a creşterii datorate fie condiţiilor de viaţă, fie particularităţilor individuale. 

La sfârşitul perioadei de creştere, elevul ajunge la o maturizare somato-vegetativă şi psihică. 

Datorită dezvoltării neuniforme a elevilor,  perioada de creştere o împărţim în mai multe etape, fiecare 

etapă având elementele ei definitorii. 

Datorită faptului că perioadele vârstei fiziologice nu corespund celei  cronologice şi nici etapelor 

de şcolarizare, vom prezenta periodizarea biologică şi vom menţiona în secundar etapele de şcolarizare şi 

vârstele cronologice. 

Aceste perioade sunt: 

a.  Etapa antepubertară (10-12 ani, clasele V-VI); 

b.  Etapa pubertară (13-14 ani, clasele VII-VIII); 

c.  Etapa postpubertară (14-18 ani, clasele VIII-IX). 

Trebuie subliniat faptul că studierea sau cunoaşterea particularităţilor pe grupe de vârsta este o 

îndatorire obligatorie a profesorilor  de  educaţie  fizică,  deoarece  numai  în  acest  fel instruirea îşi poate 

atinge scopul final propus. Necunoaşterea sau ignorarea acestor particularităţi conduce la instruirea elevilor

 după schemele de pregătire folosite la fotbaliştii adulţi, ceea ce aduce un mare 

prejudiciu în privinţa sănătăţii elevilor. S-a  afirmat  de  nenumărate  ori  şi  repetăm şi  noi  cu  această 

ocazie: „elevul nu este un adult în miniatură.” El are o serie de particularităţi morfologice şi funcţionale, 

datorită organismului în creştere şi dezvoltare, lucru de care trebuie să se ţină seama. Unii autori identifică 

noţiunea de „pubertate” cu cea de adolescenţă (Luttke,  Gilbert,  Hutinel  şi  Lesne).  După  părerea altor 

autori există o deosebire netă între pubertat şi adolescenţă.  

 Spre deosebire de adolescenţă, care este o fază de liniştire şi stabilitate, determinând şi desăvârşind 

opera pubertăţii, pubertatea este o fază de zbucium şi schimbări. Este stadiul cu cele mai intense transformări 
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şi modificări, perioada caracterizată printr-o „accelerare a creşterii fiziologice şi somatice” (J. Piaget, B. 

Inhelder, 1970). Este, de  fapt,  ultima  „acceleraţie”  a  creşterii  biologice  ce  se manifestă  cu  pregnanţă. 

Acest  fapt  poate  modifica  sau  chiar răsturna proporţiile corpului. Acum se produce începerea maturizării 

glandelor sexuale. Toate acestea îşi vor pune amprenta asupra întregii dezvoltări anatomo-fiziologice şi 

psihice ale puberilor. Nu rezistă la efort îndelungat, obosesc repede, sunt predispuşi tot timpul surmenajului 

fizic.  

Particularităţi anatomo-fiziologice ale puberului 

a) Particularităţi somatice 

La 10-14 ani, perioada la care ne referim, se observă o creştere mai accentuată a membrelor 

inferioare, apoi a celor superioare, care de multe ori creează dizarmonii. În această perioadă majoritatea 

specialiştilor vorbesc despre o fază  caricaturală,  dacă  o  putem numi  aşa,  caracterizată  prin forma 

alungită a oaselor şi a muşchilor. Oasele se dezvoltă în lungime şi devin mai rezistente la acţiunea mecanică 

şi presiune. Articulaţiile  nu  sunt  dezvoltate  iar  ligamentele  nu  asigură,  în suficientă măsură, rezistenţa 

la tracţiune, răsucire. Muşchii se  dezvoltă  mai  ales  prin  alungirea  fibrelor  şi  nu  în grosime, din aceasta 

cauză suprafaţa lor de secţiune fiziologică este mică în consecinţă, şi forţa musculara este mică. Lungimea 

fibrelor  musculare  permite  creşterea  valorii  lucrului mecanic, cu condiţia să nu existe îngreuiere peste 

forţa globală a muşchiului.  Trunchiul   este  lung,  toracele  îngust,  abdomenul scurt,  iar  organele  

interne  din   cutia  toracică  nedefinitivate referitor la dezvoltare. 

b) Particularităţile funcţionale 

În  concordanţă  cu  particularităţile  morfologice  se  observă  o trăsătură  funcţională  caracterizată  

prin  capacitatea  redusă  de adaptare şi rezistenţă funcţională a aparatului cardio-vascular şi respirator la 

eforturile fizice. La 12 ani capacitatea vitală este de 2000 cmc datorita plămânilor slab dezvoltaţi şi ajunge la 

3000 cmc în jurul vârstei de 15 ani, când plămânii nu sunt rezistenţi. Cordul depune eforturi pentru irigarea 

organelor şi sistemelor, lucru  datorat îngustimii  lumenului  vaselor  de sânge,  ceea  ce generează  de  multe  

ori  instalarea  fenomenului  de  oboseală, ameţeli, tulburări ale ritmului cardiac. Cordul depune eforturi 

pentru irigarea organelor şi sistemelor, lucru  datorat îngustimii  lumenului  vaselor  de sânge,  ceea  ce 

generează  de  multe  ori  instalarea  fenomenului  de  oboseală, ameţeli, tulburări ale ritmului cardiac. Sistemul 

nervos prezintă o creştere redusă a volumului creierului dar  se   adâncesc  circumvoluţiunile,  se  înmulţesc  

fibrele  de asociaţie care sporesc conexiunile dintre zone. Celulele corticale se perfecţionează şi se 

diferenţiază crescând baza funcţională a activităţii de prelucrare a informaţiei. Tot în această perioadă se 

realizează diferenţierea dintre sexe prin maturizarea caracteristicilor sexuale. 

Dezvoltarea psihică şi motrică a puberului 

a) Particularităţile determinate de activitatea nervoasă, neurodinamică-cerebrală şi sistemul 

nervos vegetative 

Aspectele legate de activitatea  sistemului nervos  central  şi a celui  vegetativ  le  vom  trata  

separat  deoarece  în  acest  fel, apreciem noi, le putem asigura o deplină înţelegere Logic,  nu se  poate 
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discuta  despre  un  organ sau sistem  fără a ţine seama  de  legătura lui  directă cu  activitatea  nervoasă 

superioară. Numai  astfel organismul  poate fi privit ca un tot unitar şi se poate stabili independenţa 

cu mediul înconjurător. Activitatea  nervoasă  superioară  şi  psihică  se  dezvoltă  rapid atingând  nivele 

superioare şi, ca urmare a procesului gândirii, analiza, sinteza, abstractizarea se perfecţionează, ceea ce 

face posibilă rezolvarea unor situaţii problematice. Dezvoltarea psihică la această vârstă este bine 

sintetizată de J. Piaget: „La 11-12 ani apare o a patra şi ultima perioadă al cărei palier de  echilibru se 

situează la nivelul adolescenţei. Caracterul ei general constă în cucerirea unui mod de a raţiona care nu 

se referă numai la obiecte sau relaţii, ci şi  la  ipotezele  din  care  pot  fi  trase   consecinţele necesare  

fără  ca  subiectul  să  se  pronunţe  asupra veridicităţii  sau  falsităţii  lor  înainte  de  a  examina 

rezultatul acestor implicaţii” Ţinând cont de cele prezentate mai sus profesorul, trebuie să pună

 problemele cauzal, problematizat pentru a realiza participarea conştientă din partea elevilor Din 

cauza unor  schimbări ce se manifestă pe plan comportamental, unii psihologi consideră că avem de-a face 

cu o „criză juvenilă” ce se caracterizează prin reacţii contrare celor de până  la   această  vârstă,  unele  

chiar  paradoxale,  cum  ar  fi negativismul, individualismul, tendinţa spre  izolare, spre singurătate, spre 

interiorizare prin refugiu în lumea propriilor trăiri sau prin izbucniri violente, nesupunere, neascultare, etc.. 

Toate modificările, transformările şi restructurările ce se produc în această perioadă sunt mai intense şi de 

mai lungă durată. Cu  toate  acestea,  nu  pot  fi  considerate  prin  ele  însele  ca manifestări ale unei 

„crize” inevitabile şi absolute, ele pot favoriza apariţia  unor  dereglări  pe  plan  comportamental.  

Declanşarea acestora  depinde  însă,  şi  de   împrejurările  în  care  trăieşte elevul, care pot accentua sau 

anihila astfel de manifestări. Un lucru incontestabil este  că  aceşti  elevi  ridică  serioase probleme din 

punct de vedere educativ. De comun acord cu toţi specialiştii studiaţi, putem să afirmăm că: 

 Preadolescentul ne oferă întotdeauna imaginea unui tânăr  vioi, gălăgios, plin de viaţă, doritor 

de a şti cât mai multe  lucruri, de a fi activ participând la cât mai multe acţiuni, cu  interese 

multiple pentru tot ce este nou.  

Pubertatea este considerată ca fiind o etapă de tranziţie, întrucât saltul de la operaţiile concrete la 

cele formale nu se înfăptuieşte brusc  ci,  în  mod   treptat,  abia  la  sfârşitul  ei  antrenând  la generalizarea  

operaţiilor   propoziţionale,  pentru  ca  în  studiul următor, cel al adolescenţei, să funcţioneze în deplinătatea 

lor. Din punct de vedere afectiv, preadolescentul se caracterizează printr-o mare sensibilitate, prin treceri 

succesive de la o stare la alta, prin fluctuaţii  în dispoziţii, etc. Tocmai de aceea întâmpină unele  dificultăţi  

în  reglarea  actului  voluntar,  deliberarea  sau luarea  hotărârii  se  face  adesea  sub   influenţa  unor  

factori emoţionali. 

 „Adolescenţa pubertară”, cum o numeşte  M. Debesse este „vârsta  neliniştilor”,  caracterizată  

prin  instabilitate  emotivă, alternanţă în contraste, hipersensibilitate.  
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În constelaţia psihologică a acestui stadiu sentimentul este dominanta funcţională  care  îşi  

pune  amprenta  asupra  întregului  tablou comportamental.  Alternanţa  în  contraste  se  manifestă  prin 

îmbinarea unor trăsături contrare. Înclinaţia spre bravură şi fapte ieşite din comun se asociază cu timiditatea 

şi supunerea. Prima se  manifestă  cu  predilecţie   în   cadrul  grupului,  unde  este stimulată şi aprobată 

de membrii săi; în relaţiile directe cu adulţii trec în extrema cealaltă adoptând o atitudine corectă pe un 

fond de timiditate evidentă. Se constată  totodată  lipsa  unei  concordanţe  între  nivelul  de aspiraţie şi  

dorinţele sale pe de o parte, şi capacităţile de care dispune în vederea realizării lor pe de alta parte. Un fapt  

relevant  din  punct  de  vedere  afectiv  se  exprimă  în dorinţa   elevului  de  a-şi  arata  afecţiunea  faţă  

de  anumite persoane din preajma să Dacă până la  această vârstă, ei se afla doar în ipostaza de obiect 

al  afecţiunii altora, de acum înainte devine şi subiect al afecţiunii pentru ceilalţi. Ne aflăm deci în prezenţa 

unei afecţiuni reciproce de o intensitate relativ egală. Aşa se explică intensitatea unor relaţii psihosociale 

de simpatie sau antipatie faţă de colegii de echipă şi chiar faţă de profesor, întemeiate   pe  coincidenţa  

unor  interese  şi  aspiraţii,  ce  se încheagă la această vârstă. Sentimentul prieteniei reprezintă un argument  

concludent  în  acest  sens.  Tot  acum se  produce  o schimbare radicală în sistemul de referinţe.  

Dacă până în acest moment părinţii constituiau „modele” în jurul cărora se  organiza comportamentul, 

de acum înainte valori de referinţă oferă membrii grupului, ai echipei din care fac parte. Ca  atare,  o  

mare  parte   din  atitudinile  comportamentale  se formează prin imitaţie şi contagiune în interiorul grupului. 

Caracteristica vieţii sociale a preadolescentului impune profesorului necesitatea unor preocupări atât 

pentru cunoaşterea valorii   educative  a  „anturajului”,  cât  şi  pentru  iniţierea  unor strategii  educaţionale 

adecvate atât sub raport individual, cât şi psihosocial.  

Deoarece dimensiunea „interiorităţii” se adânceşte, preadolescentul simte nevoia de a nu mai fi 

considerat copil. De aceea,  apelul  la  demnitatea  să  va  fi  mai  folositor  decât interdicţiile  excesiv de 

severe. Este valabil şi la această vârstă adevărul  că  fiinţa  umană  este  „mai  degrabă  flexibilă  decât 

docilă”. Pe aceeaşi linie se  înscrie şi preocuparea mai intensă faţă de propria persoană, ca entitate 

individuală, fapt constatabil în apariţia primelor manifestări de meditaţie filosofică privitoare la viitorul şi 

destinul său, cu tot caracterul lui  încă naiv. La  această  vârstă se  dezvoltă,  după  cum  am  mai  spus, 

adevăratele sentimente de prietenie şi dragoste,  care se bazează pe devotament şi înţelegere reciprocă. 

Acum apar mai evidente diferenţele dintre generaţii. Am insistat poate excesiv asupra dezvoltării psihice a 

puberului, dar trebuie  subliniat faptul că în momentul de faţă nu se prea pune  accent,  şi  acolo  unde  se  

pune  nu  este  de  ajuns,  pe studierea particularităţilor psihice ale elevului de 10-14 ani şi de aceea am 

considerat că este necesar să facem acest lucru. 

b) Particularităţile motrice  
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Organismul elevului reprezintă o dezvoltare pe mai multe planuri, se măreşte plasticitatea

 scoarţei cerebrale, mobilitatea proceselor nervoase, excitaţia şi inhibiţia şi se sporesc 

posibilităţile de dezvoltare a calităţilor motrice, în mod deosebit viteza;  până  la  15  ani  organismul  

prezintă  posibilităţi  pentru dezvoltarea vitezei sub formele ei simple de manifestare. Concomitent cu viteza 

progresează şi îndemânarea, pubertatea fiind denumită „vârsta îndemânării”. 

Disproporţia dintre diferitele segmente ale corpului face ca în executarea diferitelor mişcăr să se 

remarce o oarecare stângăcie, dar sunt posibilităţi pentru mărirea îndemânării atunci când  această  

calitate  se  dezvoltă  simultan  cu  orientarea  în spaţiu. Îmbunătăţirea calităţilor muşchilor şi mai ales a 

laturii funcţionale care condiţionează viteza, sporeşte capacitatea de forţă în regim de viteză sub forma 

detentei, a vitezei în  regim de  rezistenţă şi capacitatea de efort static moderat.  

Capacitatea de rezistenţă este mai redusă mai ales rezistenţa cardio-vasculară,  fapt  ce  impune  

acţionarea  sistematică  cu mijloace  bine alese şi dozate pentru dezvoltarea ei. Trebuie să se  antreneze  

grupe musculare mari care să permită activitatea nestingherită a aparatului  cardio-respirator datorită şi 

acţionării asupra rezistenţei în regim de forţă  sau viteză, fără a neglija viteza în regim de rezistenţă. 

Rezistenţa este mai mică comparativ cu alte vârste; se impun măsuri metodice, atente în procesul dezvoltării 

pentru a se putea obţine indici superiori în dezvoltarea ei. La această vârstă elevii au înclinaţii pentru 

exerciţiile de forţă, de învingere, cu orientare precisă dar executate de multe ori cu repezeală. 

Alergarea, deprinderea cel mai larg aplicată, se desfăşoară în mod neorganizat; cea organizată 

solicită un efort mult mai mare. Cu  înaintarea  în  vârstă  se  observă  o  tendinţă  de  scădere  a volumului  

alergării,  lucru  ce  trebuie  remediat  prin  intervenţia profesorului.  Se observă  în  multe  cazuri greşeli  

transmise  de  la  vârsta primară cum ar fi: alergarea pe călcâie, pe toată talpa, oscilaţii ale trunchiului în 

plan lateral, insuficienţa fazei de zbor, alergare îngenunchiată, lipsa lucrului de braţe, etc., care trebuie 

corectate folosindu-se exerciţii speciale coordonate de profesor. Acum se manifestă disponibilităţi pentru 

însuşirea unor procedee şi elemente tehnice cu şi fără minge. 
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Stimularea creativității 

IANCU LIANA IRINA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ION CRENAGĂ” ALEXANDRIA 

„Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească în timp ce 

descurajarea o înăbuşă, aceasta chiar înainte ca ea să poată fi transformată în floare”.                                                                

(A. Osborne) 

Termenul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin „creare”, care înseamnă „a  

zămisli”, “a făuri”, “a naşte”. Însăşi etimologia cuvântului ne demonstrează că termenul de  

creativitate defineşte un act dinamic, un proces care se dezvoltă, se desăvârşeşte şi îşi  

cuprinde atât originea cât şi scopul.  Psihologii susţin în general, că „a fi creativ” înseamnă „a crea ceva nou, 

original şi adecvat realităţii”. A crea înseamnă a face să existe, a aduce la viaţă, a cauza, a genera, a produce. 

Creativ este cel care se caracterizează prin originalitate, expresivitate şi este imaginativ, deschizător de 

drumuri, inventiv, inovativ.  

După Paul Popescu Neveanu, creativitatea „presupune predispoziţia generală a pesonalităţii spre 

nou, o anumită organizare a proceselor psihice în sistemul de personalitate “  

Ca formaţiune psihică, creativitatea se caracterizează printr-o multitudine de sensuri: productivitate, 

utilitate, eficienţă, valoare, ingeniozitate, noutate, originalitate.    

  Printr-o definiţie mai generală, creativitatea poate fi văzută drept un proces prin care se focalizează 

într-o sinergie de factori (biologici, psihologici, sociali ) întreaga personalitate a individului şi care are drept 

rezultat o idee sau un proces nou, original. 

Dicționarul enciclopedic (1993) creativitatea este definită ca "trăsătură complexă a personalității 

umane, constând în capacitatea de a realiza ceva nou, original". 

Dicționarul Webster (1996)  oferă trei semnificații ale creativității: 

• starea sau calitatea de a fi creativ; 

• abilitatea de a transcende ideile, regulile, modelele, relațiile tradiționale și de a crea noi și 

semnificative idei, forme, metode, interpretări etc.; originalitate sau imaginație; 

• procesul prin care se utilizează abilitatea creativă. 

   Enciclopedia Britanica  prezintă o definiție concentrată pe obiectivele activității creative: 

creativitatea este "abilitatea de a face, de a produce ceva nou, fie o nouă soluție a unei probleme, fie o nouă 

metodă sau un dispozitiv nou sau un nou obiect artistic ori o nouă formă artistică". Tendinţa generală este 

aceea de a asocia creativitatea cu spaţiul estetic – muzică, poezie, dans, teatru, arte vizuale. Creativitatea este 

însă ancorată şi în realitate, ţine şi de pragmatism, şi de soluţii de criză, şi de substitut pentru sincope 

financiare, creativitatea deci nu aparţine doar teritoriului muzelor.  

           Creativitatea este legată de expresii şi creaţii artistice, de invenţii tehnologice sau descoperiri 

ştiinţifice, de comunicarea interumană, de educaţie, de comportamente personale şi de mişcările sociale. Ea 

semnifică: adaptare, imaginaţie, construcţie, originalitate, evoluţie, libertate interioară, talent literar, 

distanţare faţă de lucrurile deja existente. Receptivitatea şi curiozitatea copilului, bogăţia imaginaţiei, 

tendinţa sa spontană către nou, pasiunea pentru fabulaţie, dorinţa lui de a realiza ceva constructiv creativ pot 

fi alimentate şi împlinite efectiv, pot fi puse adecvat în valoare prin solicitări şi antrenamente 

corespunzătoare care astfel pot oferi multiple elemente pozitive în stimularea şi cultivarea potenţialului 

creativ propriu vârstei preşcolare. Atunci când vorbim de creativitate şi de stimularea ei la copiii de vârstă 

preşcolară, nu putem face abstracţie de influeţele mediului socioeducaţional. Fără un mediu socio-

educaţional adecvat, potenţialul creativ al copilului nu se va concretiza niciodată. Ca strategie generală de 

acţiune în stimularea creativităţii în învăţământul preşcolar, este utilă valorificarea în sistemul activităţilor 

instructiv-educative a condiţiilor şi principiilor învăţării de tip creativ.  

 Învăţarea de tip creativ presupune o serie de condiţii privind stimularea creativităţii cum ar fi:  

o antrenarea capacităţii de elaborare verbal expresivă a unor povestiri libere sau cu început dat, după un şir 

de ilustraţii, dupa o jucărie după un plan sau după o temă, punând la dispoziţie copiilor planşe, machete, 

siluete, jucării;  

o interpretarea independentă a unor imagini prin solicitarea de a le conferi cât mai multe titluri posibile;  
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o elaborarea independentă a unor istorioare ce se pot concepe plecând de la diverse modalităţi de ordonare 

logică posibil a unui număr mare de imagini;  

o desene libere în care să se elaboreze nu numai o idee tematică, dar şi unele modele posibile pentru 

decorarea anumitor spaţii sau anumitor materiale. 

Jocul şi învăţarea oferă copilului nenumărate prilejuri de a combina şi recombina reprezentările pe 

care le dispune propriile sale imagini, ascultând poveşti, basme, poezii, reconstruieşte mental principalele 

momente ale naraţiuni, le inversează, le omite, le amplifica şi inventează altele noi. 

După gradul de originalitate, Irving Taylor a identificat următoarele niveluri de creativitate: 

➢ Creaţia expresivă. Este aceea care se manifesta la toti oamnii si indeosebi la copil. O defineste astfel: 

"Este o expresie independent in care indemanarea, originalitatea si calitatea produsului nu sunt 

importante".  

➢ Creaţia productivă. Produsele nu sunt diferite de cele ale altor oameni, dar pentru persoana respectiva 

inseamna o noutate. Se spune ca este nivelul mediu, obisnuit al creativitatii. 

➢ Creaţia inventivă. Creatorul a descoperit sau elaborat ceva nou. Aceasta implica "perceperea unor relatii 

noi si neobisnuite intre parti care inainte erau separate". 

➢ Creaţia inovatoare. Produsul aduce o schimbare semnificativa a ideilor si principiilor in domeniul 

respective. 

➢ Creaţia emergentă. Este nivelul cel mai inalt al creativitatii. Este nivelul atins de marile si rarele genii. 

  Studii (etape) ale creaţiei: 

               Graham Wallas (1926), analizand cum se desfasoara procesul creatiei la creatori din domenii 

diferite, a ajuns la concluzia ca aceasta parcurge urmatoarele patru etape: 

✓ Prepararea. Aceasta se desfasoara la nivelul constientului. Creatorul stie ca exista o problema, isi pune o 

problema de rezolvat. Se pregateste, aduna material pentru rezolvare. 

✓ Incubatia. Este un process care nu se desfasoara la nivelul constientului, ci la cel al inconstientului. Este 

o perioada de asteptare, cand problema ramane "nedestelenita", el are alte preocupari. 

✓ Iluminarea. Solutia problemei, idea, apare pe neașteptate, este ca o străfulgerare. 

✓ Verificarea. Se elaboreaza produsul creatiei, se testeaza, se pune la punct. 

La baza procesului creativ stau, se susține, trei categorii de factori: 

 Factori psihici 

✓ Factori cognitivi-intelectuali (aptitudinali); 

✓ Factori necognitivi (motivație, afectivitate, atitudini); 

 Factori sociali (culturali, educativi, socio-economici); 

 Factori biologici (sex, vârsta). 

         Motor al evoluţiei, creativitatea e o scurtătură în cotidian, cu obiectivul declarat „să ardem etapele”. 

       Printre jocurile care dezvolta imaginația si creativitatea, se numără: 

o Jocurile de construcții 

o Jocurile cu figurine 

o Jocuri cu instrucțiuni 

o Jocurile cu cuburi 

o Obiecte reale 

Un copil își poate exercita imaginația și creativitatea cu aproape orice fel de materiale, atât timp cat 

mijloacele respective îi oferă libertate în gândire. Atunci când îi achiziționezi jucării copilului tău, evita sa i 

le oferi pe cele care se axează pe un anumit aspect, stare, moment, temă etc. De exemplu, o păpușă obișnuita 

în locul uneia care vorbește sau care are anumite expresii ale fetei, un set de bucătărie în locul detaliilor mult 

prea specifice – mulaj de înghețată, sticla cu suc, sticla cu lapte etc., o mașina mare în locul uneia care, de 

exemplu, doar prepara cimentul. 

         Creativitatea ne e ceva ce poate fi învățat, dar este cu siguranță ceva ce poate fi exersat și dezvoltat. Î n 
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funcție de capacitățile noastre de utilizare a cunoștințelor și de memorare, ne îmbogățim stocul de idei, din 

care răsar concepte noi. Tehnicile sunt mecanisme care au fost elaborate pentru a putea să ne exploatăm 

creativitatea. 

Câteva jocuri pentru  dezvoltarea creativității: 

❖ Jocul culorilor 

In casa ori plimbându-te împreuna cu copilul pe strada, învață-l culorile, apoi jucați-vă jocul 

culorilor, numind obiecte din jurul vostru si spunând ce culoare are fiecare obiect. Acest joc ii va 

dezvolta creativitatea, abilitățile senzoriale. 

❖ Pata de culoare 

Pentru realizarea acestui joc se folosește metoda braiwriting  sau 6/3/5, o metodă simplă de stimulare 

a creativității. Ea presupune un număr de 6 copii care enumeră 3 soluții ( pe care educatoarea le va nota) pe 

parcursul a 5 minute,  timp în care foaia pe care se desenează sau se scrie cele trei idei, se rotește în așa fel 

încât să treacă pe la cei 6 participanți ai grupului, la final obținându-se o mulțime de soluții, variante, idei. 

În acest sens s-a realizat o pată de culoare in fata copiilor și  le-am cerut să o privească cu atenție 

apoi să spună trei lucruri care ar putea semăna. Desenul s-a rotit de la stânga spre  dreapta, fiecare copil a 

privit desenul și a spus trei denumiri, pentru fiecare  primind câte o bulină ( pentru numele dat care nu a 

semănat cu a celorlalți colegi), dacă răspunsurile au fost rapide și s-au încadrat în cele 5 minute foaia s-a 

mai rotit o dată și au dat alte denumiri. La expirarea timpului s-a numărat bulinele pentru a stabili câte 

lucruri s-a spus împreună, câte asemănări s-a găsit. 

              Concluziile acestui probe: rezultatele obținute oferă date concludente despre posibilitățile creative 

ale copiilor, despre întinderea imaginației pe mai multe planuri, fapt ce ne ajută în activitatea zilnică cu copii. 

❖  Cu ce poți asemăna următoarele forme? 

Jocul constă în desenarea cât mai multor figuri pornind de la un cerc și un pătrat . Dacă au nevoie pot 

primi mai multe coli de lucru. Preșcolarii care desenează cele mai  multe figuri și cu un grad de originalitatea 

mai ridicat se consideră ca fiind foarte creativi. Cele mai multe figuri create pornind de la un cerc au fost un 

soare, minge, floare. 

În ceea ce privește crearea unei figuri pornind de la un pătrat a predominat casa, remarcându-se prin 

originalitate un zmeu, ușa. 

❖ De-a scriitorii 

  Se  dau copiilor 4-5 imagini și se cere alcătuirea unei povești pornind de la aceastea. 

❖ Cuvântul își caută rudele 

         Pornind de la un cuvânt dat, copiii vor găsi cuvinte înrudite cu acestea.  

          Pădure: pădurice, pădurar, pădureţ  

          Copil: copilăros, copilărie, copilaş, 

❖      Lanţul 

           Primul jucător spune un cuvânt, iar următorul jucător trebuie să spună un alt cuvânt care începe cu 

ultimul sunet al primului cuvânt. Cel de-al treilea jucător trebuie să spună un cuvânt care începe cu ultimul 

sunet al cuvântului anterior. Sunt eliminaţi jucătorii care nu găsesc cuvântul potrivit. 
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CONDUITA  MORAL-CIVICĂ, O  COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A EDUCAȚIEI 

ROMAN ELENA-BIANCA 

                                  Școala Gimnazială Sat Gura Văii, Com.Bujoreni, Jud. Vâlcea 

 

     ’’Educația moral-civică constituie o componentă a educației, în legătură cu care se poartă unele 

discuții controversate, unii autori pronunțându-se în favoarea acestei formulări, în timp ce alții abordează 

separat educația morală și separat educația civică”. (Maгin C., 1996, p. 43).  

                  Ca și ceilalți autoгi, luând în consideгaгe numeгoasele inteгfeгențe ce se stabilesc întгe fenomenul 

moгal și fenomenul civic al vieții sociale, optez pentгu educația moгal-civică. 

                 Nu este întâmplătoaгe asocieгea compoгtamentului moгal cu cel civic. Este evident că cele două 

compoгtamente se asociază, se spгijină și se condiționează гecipгoc, deoaгece nu poți avea un compoгtament 

moгal făгă să гespecți legitățile, tгadițiile și valoгile unei societăți, după cum nu poți avea un compoгtament 

civic dacă nu te confoгmezi valoгiloг, noгmeloг, noгmeloг moгale caгe guveгnează viața comunității în caгe 

tгăiești. (Miгon, I., 2007, p. 54). 

                Educația moгal-civică constituie o componentă extгem de complexă a educației, pentгu că efectele 

sale se гăsfгâng asupгa compoгtamentului copilului, și, mai târziu, adultului, iaг aceștia se гapoгtează din 

punct de vedeгe valoгic la noгmele moгale și civice. Pгin uгmaгe moгalitatea și civismul apaг ca dimensiuni 

fundamentale ale unei peгsonalități aгmonioase, autentice și integгale. 

                 Pгin studiul disciplinei Educație Civică, în învățământul pгimaг, se uгmăгește foгmaгea conduitei 

și conștiinței moгal-civice în vedeгea formării și dezvoltăгii armonioase a peгsonalității școlaгului mic. 

                În obiectivul dobândiгii valoгiloг moгale pozitive, pгecum: patгiotismul, umanismul, democгația, 

dгeptatea, libeгtatea, onestitatea, onoaгea, demnitatea, modestia etc., sunt pгezentate și valoгile cu sensuгi 

negative, fiecăгei valoгi coгespunzându-i o nonvaloaгe (bine-гău, sinceгitate-minciună, eгoism-lașitate etc.), 

astfel, copiiloг fiindu-le implementată capacitatea de a distinge și a alege întгe bine și гău. (Rădulescu, E., 

1998, p. 46). 

              În primul rând, consideг că, disciplina Educație Civică, în cadгul învățământului pгimaг, aгe o 

cгescută pondeгe și importanță în formarea și dezvoltaгea tгăsătuгiloг moгale și civice, creând o bază, încă de 

la o vâгstă fгagedă, pe caгe ulteгioг se voг constгui caгacteгe și peгsonalități ce contuгează individul, ca paгte 

integгantă a societății.     

                  În al doilea rând, disciplina Educație Civică se impune cu necesitate a fi studiată încă din clasele 

mici ale învățământului nostru național - proces instructiv-educativ ce trebuie susținut cu seriozitate și exigență 

pe tot parcursul programului de școlarizare, inclusiv în cadrul învățământului universitar de toate profilurile. 

Este de fapt imperios necesară dezvoltarea și susținerea învățământului de toate gradele și disciplinele, așa 

încât, prin educație și cultură generală, să se reușească, în timp, crearea unei conștiințe naționale sănătoase și 

viguroase despre etică și despre comportamentul uman în societatea neamului nostru românesc, a cărui 

existență datează de peste două milenii pe vatra sfântă a României Mari, într-o permaentă continuitate.  

                 România se confruntă de multă vreme - parcă dintotdeauna! - cu tot felul de crize: economică, 

politică,  socială, culturală ș.a., care se succed sau care, uneori, se manifestă și câte două sau mai  multe 

concomitent! Toate aceste crize (care se manifestă și la nivel global) au caracter temporar, fluctuant, de mai 

multă sau mai scurtă durată, cu urmări dintre cele mai păguboase, așa încât poporul trebuie să suporte 

permanent povara deloc ușoară a redresării societății. Dintre toate crizele însă, parcă cea mai apăsătoare – prin 

caracterul ei cvasipermanent și rușinos, condamnabil, este criza morală – o criză acută, care bântuie România 

cu severitate, cu o stăruință îndărătnică și parcă irezistibilă, irevocabilă și cu semne îngrijorătoare de 

consolidare a statutului de permanență! 

                  Leacul acestei devastatoare maladii stă cu sigurață în creșterea nivelului de instrucție și educație în 

rândul maselor, de formare și modelare morală a individului societății, cu caractere morale puternice, 

sănătoase. Pentru că, chiar dacă avem inteligențe românești cu care ne putem mândri în plan mondial, suntem 
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deficitari grav în privința educației morale, în privința caracterelor. Stare de fapt care ne aduce aminte de 

spusele lui Titu Maiorescu – ”Nu de inteligențe duce lipsă România, ci de caractere!”. Ceea ce, cu aceeași 

nuanță de adevăr și forță moralizatoare decretase și filosoful, politicianul, juristul și oratorul roman Cicero, 

încă din antichitate: ”Caracterul fără inteligență face mult. Inteligența fără caracter nu face nimic!”. Prin 

urmare, caracterul stă în toate și e de luat-aminte! 

                Dar cum să se formeze un caracter sănătos la individul needucat, care nu studiază, nu citește, nu dă 

două parale pe instituția învățământului instructiv-formativ? ’’Copilul care citește, va deveni adultul care 

gândește!” (Andreea Demirgian). După o statistică recentă a Uniunii Europene, România se situează pe ultimul 

loc în privința cărților cumpărate într-un an de zile. Dacă în țările Uniunii, cetățenii cumpără în medie 7 (șapte) 

cărți pe an, un român cumpără o singură carte în medie pe an! Și, atenție: românul cumpără o carte pe an, deci 

o cumpără, dar nu se știe dacă o și citește! 

                Pornind nu neapărat de la astfel de statistici care nu ne fac cinste, ci de la starea precară de educație, 

în general, în rândul maselor, se simte nevoia luării foarte în serios a efortului general de creștere a nivelului 

de cultură generală a poporului, iar educația moral-civică, începând de la copiii de vârstă școlară mică, are un 

rol de primă dimensiune în formarea caracterelor de care are nevoie societatea. Și mai putem veni aici cu un 

exemplu edificator generat de carențele de educație generală și în special de educație civică:       ”Peisajul 

autohton nu mai are decât o singură formă de relief – tupeul. Și o singură dimensiune meteo – nesimțirea!”. 

(Andrei Pleșu). 

               Remarcăm faptul că, educația moгal-civică constituie o componentă extгem de complexă a educației, 

pentгu că efectele sale se гesfгâng asupгa compoгtamentului copilului, iaг acesta se гapoгtează din punct de 

vedeгe valoгic la noгmele moгale și civice. Pгin uгmaгe, moгalitatea și civismul apaг ca dimensiuni 

fundamentale ale unei peгsonalități aгmonioase, autentice și integгale. 

              Pгedaгea educației civice în ciclul pгimaг гăspunde unoг ceгințe și obiective instгuctiv-educative 

claгe, exacte cu caгacteг specific acestui obiect de învățământ, caгe ajută la educaгea, instгuiгea și foгmaгea 

eleviloг.     

              Pгin studiul disciplinei Educație civică în învățământul pгimaг se uгmăгește foгmaгea conduitei și 

conștiinței moгal-civice în vedeгea dezvoltăгii peгsonalității școlaгului mic. 

              Educația moгală uгmăгește să foгmeze și să dezvolte calități și însușiгi pentгu ca, pe baza loг, copilul 

să se poată integгa în gгupul social și să poată duce o viață socială noгmală. În geneгal, pгin educația moгală 

se uгmăгește foгmaгea individului pentгu societate, гealizaгea echilibгului inteгioг, geneгat și consolidat de 

гespectaгea cotidiană a noгmeloг și pгincipiiloг moгal-civice.  

              În concluzie, metodele și pгocedeele de foгmaгe a tгăsătuгiloг moгale au o impoгtanță deosebită în 

pгocesul educațional și sunt eficiente, deoaгece gгadul de însușiгe a cunoștințelor, pгecum și peгfoгmanțele 

școlaгe sunt în cгeșteгe datoгită aplicăгii loг. 
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STUDIU DE SPECIALITATE: 

CUNOAŞTEREA COPILULUI PRIN DESEN 

Savu Mihaela-Loredana 

G.P.P.“Lumea Copiilor” Topoloveni 

 

Dintre toate activitǎţile desfaşurate în grǎdiniţă, activitǎţile artistico-plastice sunt cele mai 

reprezentative pentru dezvoltarea creativitǎţii preşcolarului. Acest tip de activitǎţe face parte din domeniul 

curricular „Estetic și creativ”, domeniu care “acoperă abilitǎţile de a rǎspunde emoţional şi intelectual la 

experienţe perceptive, sensibilitatea faţǎ de diferitele niveluri de manifestare a calitǎţii, aprecierea frumosului 

la scop sau utilizare. 

Limbajul plastic are misiunea de a echilibra și armoniza relațiile copilului cu natura, cu ceilalți, cu 

sine. Datele obținute în urma investigației personalitãții copiilor prin aceastã tehnicã proiectivã oferã o 

imagine profundã asupra maturizãrii lor afective și de relaționare. Pe mãsurã ce deseneazã, gândirea încearcã 

sã menținã ideea inițialã, iar imaginația încearcã sã aducã temele interioare în prim-planul trãirii. Trasajul 

liniilor, culorile folosite, geometria formelor, tema abordatã, persoanele prezente în desen sunt caracteristici 

ale desenului pe baza cãruia se încearcã descifrarea trãirilor copilului. 

Desenul este o modalitate de comunicare ce permite copilului sã exprime prin imagini ceea ce este 

dificil de surprins în cuvinte, sã dea sens lumii sale interioare, sã vorbeascã celuilalt, sieși, sã-și descopere în 

concretul desenului propriile trãiri afective. Prin limbajul liniilor, al culorilor, al semnelor grafice, desenul și 

pictura exprimã percepțiile, reprezentãrile, emoțiile, cunoștințele receptate din diferite surse. Utilizând acest 

limbaj, copilul recreeazã un univers care l-a impresionat (un obiect, un personaj, un animal), se contopește cu 

acest univers. 

La 3-4 ani desenul este linear, presupune un numãr mic de elemente compoziționale, neorganizate 

într-un ansamblu compozițional, în general din aceeași categorie. Fluiditatea și flexibilitatea sunt scãzute, 

colorația este neomogenã, depãșeste liniile contururilor și se face cu una, douã culori.Spre 5-6 ani, crește 

numãrul elementelor compoziționale, acestea se diversificã categorial, apar detaliile, începe sã fie sugeratã 

mișcarea. Elementele compoziționale, dispuse în mai multe planuri, se organizeazã în ansambluri coerente, 

în jurul unei teme impuse sau alese. Cel mai des întâlnite sunt urmãtoarele elemente: omul, casa, cerul, 

soarele, plantele, animalele. Prezența lor se datoreazã și faptului cã sunt și simboluri de securitate paternã și 

maternã, dar mai ales faptului cã reprezintã primele obiecte ale cunoașterii imediate, nemijlocite, primele 

obiecte ale spațiului cognitiv. Sunt utilizate mai multe culori cu îmbinãri originale și cu intenționalitãți 

estetice. Caracteristicile desenului pe baza cãrora putem încerca sã descifrãm trãirile copilului sunt: trasajul 

liniilor, culorile folosite, geometria formelor, tema abordatã, persoanele prezente în desen, etc. 

Un copil timid, timorat, fãrã încredere în sine are tendința de a trasa linii subțiri, slabe, șterge mereu, 

corecteazã sau este dezamãgit de estetica desenului, comentând pe tema nepriceperii sale. Agresivitatea se 

traduce prin linii puternice, groase, cu riscul de a gãuri hârtia. Liniile de intensitate medie caracterizeazã 

copilul echilibrat. Desigur se ține cont și de starea de moment a copilului. 

Mãrimea personajelor vorbește despre importanța acordatã acestora, în mod negativ sau pozitiv. Un 

personaj uriaș desenat poate simboliza admirația  pe  care o poartã persoanei respective, mãsura în care se 

teme de ea. Modul în care sunt utilizate culorile poate da un aspect vesel sau deprimant desenului în 

ansamblu, pe baza cãruia putem aprecia starea sa afectivã. Copilul extravertit folosește o paletã largã de 

culori luminoase, cel introvertit se limiteazã în general la 2-3 culori. Copilul optimist va folosi culori vii și 

deschise, spre deosebire de cel trist, deprimat, care va opta pentru culori închise, fãrã viațã. 

Pentru a începe analiza desenului, trebuie sã împarți simbolic foaia în patru pãrți egale (Grünwald-

Koch). Partea inferioarã este legatã de nevoile primare din viața de zi cu zi și exprimã materialismul, 

concretul, activitãțile. Partea superioarã a foii corespunde idealurilor, viselor, imaginației, spiritualitãții. 
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Pãrțile din stânga și din dreapta sunt legate de gesturile pe care le face vizavi de el și de ceilalți, de 

comunicare, de relații. Partea stângã evocã trecutul, ezitãrile, protecția sinelui și indicã natura relației sale cu 

mama (fie cã mama este realã sau simbolicã). Latura dreaptã a foii ține de viitor și de necunoscut, de 

capacitatea de inițiativã, de relația cu tatãl și de modul în care se raporteazã copilul la autoritate. Dacã își 

concentreazã desenul pe partea dreaptã, înseamnã cã este în cãutarea unui sprijin, a sentimentului de 

siguranțã oferit de mamã. Unele dintre elementele foarte relevante pentru cunoașterea psihicã a copilului, pe 

care le-am întâlnit pe parcursul anilor sunt: 

1) Omisiunile - lipsesc din desen pãrți importante care, în mod normal, ar trebui sã aparã, dar copilul le 

scoate din dorința lui intimã ca acele lucruri, persoane sau situații sã nu fi existat în viața lui. Aceasta aratã 

efortul copilului de a face fațã unei probleme interioare amenințãtoare. 

2) Falsele erori - acestea au cea mai mare valoare diagnosticã. Copiii încep sã deseneze ceva, mâzgãlesc 

peste ceea ce au desenat și spun „am greșit”. Întrebați despre acea greșealã, ei spun cã de fapt nu era o 

greșealã, dar s-au rãzgândit pentru cã situația era foarte dureroasã pentru ei. 

3) Utilizarea spațiului - de obicei, foaia de desen este folositã într-un mod echilibrat. La unii copii, însã 

desenul este înghesuit în marginea de jos sau împãrțit în douã – foarte sus și foarte jos – mijlocul foii 

rãmânând liber. Mental pãstreazã legãtura cu viața de dinainte și nu se poate adapta. 

4) Spațiile închise - figuri umane, case, apar încercuite, închise într-un fel nepotrivit. Uneori spațiile închise 

sunt date de zig-zaguri fãcute peste desen, ca un plic. Acestea evidențiazã sentimentul de nesiguranțã în 

familie, îngrãdirea libertãții personale minime de cãtre pãrinți posesivi, agresivi. 

5) Disproporția elementelor  

       a) foarte mare - un om cât toatã foaia, dar cu mâini și picioare foarte scurte. Aceasta exprimã un nivel de 

aspirație exagerat, impus din afarã de cãtre pãrinți, care devine sursã de stres pentru copil; el se simte 

amenințat de posibile eșecuri, de cerințe la care sã nu facã fațã. 

b) foarte mic - unele pãrți din desen au dimensiuni normale, iar altele neobișnuit de mici. Acestea indicã 

dorința intimã a copilului ca acel lucru sã nu existe, fiind deranjant, chiar traumatizant pentru el. 

Astfel, au apãrut mai multe teste care au la bazã desenul ca tehnicã proiectivã: testul casa, testul 

arborelui, testul persoanei, testul familiei (HTP: house-tree-person). Testul de desen se numãrã printre cele 

mai rãspândite și aplicate tehnici proiective, datoratã avantajelor certe: economie de timp, de mijloace, 

materiale, diversitatea informațiilor obținute care pot acoperi întregul sistem psihic, de la comportamentul 

direct observabil pânã la conflicte și traume infantile. 

Concluzionând, o activitate dirijatǎ cu pricepere, care sǎ-i lase copilului impresia unei depline 

libertǎţi, o activitate cât mai diversǎ şi bogatǎ în care fiecare sǎ aibǎ libertatea de creaţie este scopul principal 

al educaţiei artistico-plastice. Aşa devin copii creativi, inteligenţi şi bucuroși. 

 

Bibliografie: 
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                                                         CONCILIEREA OMULUI CU PĂDUREA, 

                                                       OBIECTIV DE STRINGENTĂ ACTUALITATE 

                                                        Prof. Cenușe Elena Ramona 

Școala Gimnazială Novaci, Județul Gorj 

 

„Caracterul este ca un arbore și reputația este ca o umbră. Umbra este ceea ce ne închipuim noi că este; 

însă arborele este un lucru real.”               

                                                                                                                                        (Abraham Lincoln) 

 Ca sistem ecologic complex, pădurea îndeplinește, pe de o parte un rol de protecție și de ameliorare a 

mediului înconjurător, iar pe de altă parte, are capacitatea de creare a unui mediu propriu. Ea reprezintă un 

factor esențial de echilibru și de continuitate în natură, precum și de funcționalitate multiplă, în sensul că 

aceeași suprafață de pădure exercită mai multe funcții simultan. Pădurea îndeplinește un rol de importanță 

deosebită în viața omenirii atât ca resursă regenerabilă de lemn și de alte produse vegetale și animale, cât și 

ca parte de neînlocuit a mediului de viață.  

   Deseori s-a afirmat că o pădure bine gospodărită poate înlocui în condiții optime și funcțiile de protecție, 

fără a mai fi nevoie de măsuri suplimentare de natură ecologică. Acest aspect nu corespunde decât parțial 

realității. În actuala etapă a raporturilor dintre om și natură, considerentele de ordin ecologic trebuie să 

devină prioritare.  

 Cândva, omul era culegător de fructe și de plante, apoi vânător, atunci agresivitatea lui asupra naturii era 

redusă, lipsindu-i mijloacele necesare de distrugere. Ulterior, omul a devenit producător de unelte mai bune 

și, ca atare, consumator de materii prime, extinzându-și tot mai mult exploatarea asupra naturii. Atâta vreme 

cât intervenția lui asupra naturii nu a depășit anumite limite, nu a existat nici un pericol care să tulbure 

puternic relațiile dintre om și mediul înconjurător.  

  În ultimele două secole relațiile om-natură s-au deteriorat, ajungându-se în momentul de față, în unele părți 

ale Terrei, la conturarea unei crize ecologice manifestată prin distrugeri masive de păduri, dispariții de specii 

de plante și de animale, poluarea apei și a aerului, dezechilibre înregistrate în „balanța”oxigenului, toate 

ducând, în cele din urmă, la afectarea gravă a calității vieții. Impactul asupra mediului înconjurător se 

situează în afara legilor ecologice. Dintre ecosistemele terestre, cel mai mult au avut de suferit ecosistemele 

forestiere, care s-au confruntat cu tendința omului de a le distruge sau de a le înlocui cu alte ecosisteme mai 

puțin persistente, în numele principiului rentabilității și al profitului maxim. Ca urmare, din timpurile 

străvechi până în zilele noastre au dispărut aproape jumătate din pădurile lumii, iar cele rămase au fost treptat 

degradate din cauza exploatărilor abuzive, a incendiilor, a pășunatului abuziv. Acțiunile nefaste ale omului 

au favorizat dezlănțuirea unor factori naturali, cu consecințe cu atât mai grave, cu cât biocenozele forestiere 

erau mai fragile și factorii externi mai agresivi. Asistăm astăzi la modificări ale mediului fizico-geografic, 

fapt pe care oamenii de știință îl pun la unison pe seama degradărilor.  

     Pădurea are, la rândul ei, nevoie de ocrotire din partea omului. Într-o privire de ansamblu susținută de 

afirmația că, la începuturi, pe suprafața uscatului 50% era ocupată de păduri, este ușor de constatat ce 

pondere au ele în existența vieții pe Pământ. La rândul lor, solurile, datorită potențialului lor de fertilitate, au 

făcut posibilă perpetuarea diverselor asociații vegetale. Litiera însă, sursă principală de restituire către sol a 

substanțelor nutritive, precum și mediu prielnic de dezvoltare a milioanelor de microorganisme, insecte, ș.a., 

treptat, o transformă în humus, supranumit și „cămara pădurii”. 
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Pentru a demonstra cele susținute, dar și pentru a atrage atenția cât de important este de menținut echilibrul 

ecologic al pădurii, enumerăm „locuitorii, contribuabilii” unei rețele trofice dintr-o pădure mixtă-știut fiind 

că țara noastră beneficiază de mai multe soiuri de păduri, astfel: musca, iepurele, gândacul molidului, 

cinteza, forfecuța, veverița, șoarecele de câmp, șarpele neveninos (colubrid), sturzul gulerat, ciocănitoarea 

neagră, vipera, lupul, râsul, pisica sălbatică, ursul. La acestea se adaugă, desigur, viețuitoarele-plante și 

animale- de pe înălțimile munților, parte dintre ele fiind declarate monumente ale naturii, altele crescând într-

o anumită regiune. 

  În pădure, corpul uman are echilibru termic, pulsul și tensiunea se reduc, iar ambianța influențează pozitiv 

starea psihică a omului. Însușirile igienico-sanitare sunt numeroase. De exemplu, pădurile și spațiile verzi 

reprezintă adevărate ecrane acustice, sub influența luminii pădurea emite electroni cu care ionizează 

atmosfera cu ioni negativi, apa de pădure este deosebită față de cea din conducte etc. 

  Plasându-ne „în mijlocul pădurii”,considerăm că un minimum de cunoștințe despre aceasta trebuie neapărat 

să facă parte integrantă din cultura generală a fiecărui om. Deci, tinerele generații trebuie educate în spiritul 

dragostei de natură. În învățământul gimnazial, putem include noțiuni de ecologie și în cadrul orelor de 

consiliere și dezvoltare și putem captiva elevii printr-un scenariu real. Un proiect pe teme ecologice se poate 

desfășura și în afara orelor de curs. Având bucuria de a avea amplasată unitatea de învățare în apropierea 

unei păduri în care se marchează, în fiecare primăvară, un moment important al transhumanței  „Urcatul oilor 

la munte”, împreună cu elevii pe care îi coordonez în calitate de diriginte, am organizat activități de 

voluntariat, prin care am contribuit la igienizarea zonei, după încheierea festivităților desfășurate în pădure. 

Am pregătit cele necesare (saci menajeri, mănuși) pentru activitatea care s-a desfășurat după  orele de curs, 

activitate pe care am denumit-o „ Apel pentru o pădure curată!” Am observat că activitatea a fost primită cu 

bucurie de elevii dornici de drumeții. Am desfășurat activitatea de colectare a deșeurilor și am încercat să 

imprim în sufletele elevilor mei dorința de a păstra mediul curat și dorința de implicare civică. Spre 

surprinderea mea, nu am avut elevi care să se sustragă de la activitate, ba chiar au propus proiectarea unei 

alte activități cu același scop. Am observat dorința de a se sprijini unul pe celălalt și dorința de a se bucura de 

un mediu curat. Beneficiile activității au fost materializate și prin rezolvarea unor sarcini școlare: realizarea 

de compuneri descriptive și narative în cadrul orelor de limba și literatura română, expoziții în cadrul orelor 

de educație plastică, ecosisteme în cadrul orelor de biologie, etc. Concluzia a fost că pădurea oferă tururor o 

casă de sănătate pe care suntem datori să o îngrijim.  

     Bucuria de a desfășura activități de voluntariat rămâne profund sculpată în sufletele elevilor noștri care își 

doresc să trăiască într-o lume curată în care să se simtă protejați.  
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POVESTEA FURNICUȚEI MAIA 

-POVESTE TERAPEUTICĂ- 

                               Petre Elena Ștefania 

                                           Școala Gimnazială Izvoare, Dolj 

Motivația alegerii temei: 

Am abordat această poveste pentru a ajuta un copil pe nume A. să participe la activitațiile zilnice,  

să interacționeze cu colegii, să fie empatică. 

Importanță și actualitate: 

Este deosebit de important pentru copiii preșcolari să învețe să socializeze, să participe la 

activitățiile propuse de cadrul didactic. Participarea și implicarea contribuie la formarea unor aptitudini și la 

dezvoltarea unor capacității necesare la școală dar și în viața cotidiană. 

Scopul: 

Deoarece A. nu reușise să se adapteze,  am creat o poveste terapeutică pentru a o ajuta  să învețe să 

se implice în activități și să relaționeze cu colegii săi. 

 

        Etapa de constatare: 

         -negativism 

        - lipsa de implicare în activitate 

        - socializare scăzută 

        -lipsa motivaţiei de a învăţa sau munci; 

  

 Indicații terapeutice: 

  -valorizarea sarcinilor cotidiene;  

   -încurajarea efortului de dezvoltare personală; 

   Grupul ţintă: 

      -copii; 

 

Povestea furnicuței Maia 

 A fost odată o furnicuţă care nu voia să muncească. Furnicuţa Maia prefera să stea toată ziua 

lungită și să zburde. 

Celelalte micuţe furnici însă, alergau din zori în seară să agonisească hrană. Când Maia se întoarse 

acasă, văzu că nimeni nu o bagă în seamă. Toate furnicile cântau, zâmbeau şi transportau provizii. Maia se 

simţi puţin jenată să se joace singură . În toate momentele zilei, toate scuzele erau bune pentru a nu munci. 

Din această cauză, ea se juca mai mult singură, deoarece colegele sale erau ocupate să muncească.  Într-o zi, 

în timp ce Maia era plecată în pădure să se joace, o zână veni la furnicar. Ea explică tuturor furnicilor că 

lansează un concurs pentru desemnarea celei mai bune furnici din lume. Fiecare furnică va putea acumula 
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puncte dacă munceşte atunci când trebuie, se joacă în cel mai potrivit moment şi, dată la o parte. Până să se 

culce, reuşi totuşi să afle care era pricina acestei schimbări şi de ce toată lumea era atât de grăbită. Atunci, 

Maia îşi zise că trebuie să câştige concursul, că este capabilă să fie prima. Dis-de-dimineaţă, furnicuţa 

noastră se alătură suratelor sale. Lăbuţele sale erau foarte obosite pentru că Maia, nu era obişnuită cu munca, 

dar ea nu se descuraja deoarece voia să câştige concursul şi să devină cea mai bună furnică din lume. Ea se 

juca acum împreună cu celelalte furnicuţe şi acest lucru era deosebit de plăcut. La sfârşitul concursului a 

constatat că avea o mulţime de prieteni. În aşteptarea rezultatului concursului, toate furnicuţele erau 

anxioase. Zâna a anunţat în sfârşit marea câştigătoare: „Pentru că a făcut multe eforturi şi ameliorat 

rezultatele, o declar pe furnicuţa Maia, câştigătoarea concursului”.  Toată lumea a aplaudat, iar Maia era 

foarte mândră de ea. Zâna i-a dat şi o diplomă, precum şi următoarele sfaturi: „Rămâi întotdeauna o furnicuţă 

muncitoare şi conştiincioasă. Când îţi vei simţi lăbuţele obosite sau când curajul te va părăsi, respiră adânc 

de trei ori şi vei vedea cum o lumină albastră te va înconjura şi-ţi va da forţă şi curajul de a continua. Această 

lumină va fi invizibilă pentru ceilalţi, doar tu o vei putea vedea. 

 

Efectele poveștii terapeutice: 

A. m-a rugat să citesc povestea de mai multe ori. Desigur,  ei îi plăceau mult poveștile. Am încercat 

să găsesc si alte povești care să o ajute. Cu ajutorul lor A. începe să nu mai refuze activitățiile,   eliminând 

teama de a colabora cu copiii și cadrul didactic. 
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A. B. C. – ul micului voluntar- ecologist 

                     prof. SUSA GEORGETA 

                                                         Liceul cu Program Sportiv “ Bihorul”, OradeaJudeţul Bihor 

 

 
Toate formele educaţiei (intelectuală, socio – profesională, spirituală, morală şi religioasă, fizică, 

estetică etc.) necesită o abordare interdisciplinară. Gradul de pregătire al elevilor pentru viaţă este direct 

proporţional cu capacitatea acestora de a contextualiza şi aplica cunoştinţele în situaţii de viaţă concrete, de a 

rezolva problemele cotidiene, făcând apel la mai multe discipline. Ecologia, ştiinţă interdisciplinară prin 

definiţie, oferă numeroase ocazii abordărilor interdisciplinare. Receptarea informaţiilor despre lumea vie, 

explorarea sistemelor biologice, demonstrarea principiilor naturii cer de la sine astfel de abordări integrate, 

care fac conţinuturile învăţării nu doar mai complexe, ci şi mult mai interesante, mai atractive pentru elevi. 

Educaţia ecologică este un proces educaţional format din cinci elemente bazate pe concepte individuale:  

- Conştientizarea- “să ajuţi oamenii să devină conştienţi de faptul că sunt alegeri pe care ei le pot face 

în calitate de consumatori, dar aceste alegeri pot avea multiple implicaţii asupra mediului înconjurător”;  

            - Cunoştinţele -  “ajută la înţelegerea interrelaţiilor din lumea vie, astfel încât oamenii să înţeleagă cum 

interacţionează cu mediul, ce probleme pot apărea precum şi cum pot fi acestea rezolvate”; 

            - Atitudinile - „tendinţe consistente de selectare preferenţială a unor alternative de răspuns în situaţii 

specifice, pornind de la valori sau caracteristici personale stabile”;  

            - Aptitudinile - abilităţi, talentele şi aptitudini - cu caracter individual “eficienţă şi competenţe în 

efectuarea sau rezolvarea cu succes a unor sarcini sau activităţi specifice”.  

           - Implicarea încurajează elevii să-şi aplice cunoştinţele dobândite, să participe activ la luarea deciziilor, 

să-şi susţină propria opinie. Acest proces poate duce la schimbarea comportamentului individual şi creşterea 

încrederii de sine.  

Particularităţile educaţiei ecologice reies din însăşi definiţia conceptului şi anume: elevul trebuie să 

conştientizeze şi să-şi asume responsabilităţi în ceea ce priveşte mediul în care trăieşte; trebuie să ofere elevilor 

posibilitatea să-şi exprime liber ideile personale şi să ia atitudine atunci când e cazul; înţelegerea problemelor 

de mediu nu se rezolvă de la sine, pentru a percepe mediul la adevărata valoare, elevii trebuie să vină în contact 

cu natura, iar educaţia pentru protecţia mediului să fie privită ca un ”mod de viaţă”.  

Actualele probleme de mediu sunt grave şi trebuie abordate de întreaga comunitate, iar educaţia şcolară 

reprezintă o soluţie viabilă. Astăzi, copiii - ca viitori gestionari şi consumatori ai resurselor naturale, pot 

interveni prin acţiuni constructive (sensibilizarea propriilor părinţii, a cetăţenilor indiferent de vârstă)  la 

salvarea mediului înconjurător. Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate şcolară, activităţi 

ştiinţifice, artistice, practice, sportive sau religie. Din multitudinea formelor de manifestare menţionez: 

observaţii în natură, experimente, povestiri ştiintifice, desene, plimbări, drumeţii, excursii, vizionare de 

diapozitive sau expuneri power point, jocuri de mişcare instructiv - distractive, labirinturi ecologice, vizitarea 

muzeelor, expoziții, spectacole, vizionări de emisiuni TV cu specific educaţional, concursuri. Tematicile care 

pot fi parcurse sunt stabilite în funcţie de subiectul propus: "Să ocrotim natura", "Poluarea în diferite 

anotimpuri", "Ce se întâmplă iarna cu plantele şi animalele?", "Ce ştim despre pădure?" "Natura se trezeşte la 

viaţă", "Copac tânăr, copac bătrân", "Ce ne învaţă natura?", "S.O.S. natura...", "Culorile şi sănătatea", 

"Aspectul cartierului meu, orașului meu/satului meu", "Curiozități ecologice", "Pământul, planeta vie", "Măşti 

şi costume ecologice", etc. Printre situaţiile de învăţare funcţională a cunoştinţelor referitoare la mediu, V. de 

Landsheere enumera: observaţiile de teren, constituirea de dosare plecând de la observaţiile directe şi de la 

analiza presei sau a documentelor tehnice, difuzarea informaţiilor primite şi analizate prin diverse mijloace – 

jurnal şcolar, corespondenţă interşcolară etc. –, discuţii de grup cu sau fără participarea unor persoane – resurse 

sau experţi, studii de caz, jocuri de rol, exerciţii de simulare etc. Realizarea acestor acţiuni este asigurată de 

baza teoretică structurată a metodelor şi mijloacelor de învăţare, de strategii privind organizarea procesului 

predării-învăţării materializate în comunicarea dintre cadru didactic şi elev. Procesul de învăţare este susţinut 
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de materiale didactice variate, mijloacele audio-vizuale, aplicaţii de teren, utilizate în practica educaţiei 

ecologice.  

Aparent, Educaţia ecologică ne-ar trimite doar la disciplinele Ştiinţe şi Geografie. Dar, valorificând 

creativ conţinuturile ce trebuie transmise elevilor consider că valenţe ale acestei teme pot fi abordate chiar de 

la clasa I, în orele de Limba română, Educaţie plastică, Abilităţi practice şi Cunoaşterea Mediului. Mai mult, 

urmărind pe parcursul întregului ciclu primar realizarea obiectivelor educaţiei ecologice, atât prin valorificarea 

conţinuturilor unor texte din manual, cât şi prin excursiile, vizitele, mapele tematice realizate, vom constata că 

la sfârşitul acestei perioade elevii au un bagaj de cunoştinţe, dar şi de abilităţi în stare să-i facă să acţioneze în 

vederea protejării mediului, chiar de la această vârstă. Astfel, copilul va fi capabil să protejeze mediul apropiat 

(curtea, spaţiul verde, arborii existenţi), să planteze o floare, un copac, să atragă atenţia celorlalţi pentru a 

păstra curăţenia, să participe la reciclarea unor deşeuri (din sticlă, plastic, hârtie) etc. Elevul va fi antrenat atât 

în activităţile de observare, cât şi de manipulare şi experimentare, avându-se în vedere faptul că învaţă mult 

mai temeinic atunci când lucrează practic şi când forma de activitate depăşeşte spaţiul băncii de şcoală. Nu 

trebuie scăpat din vedere şi faptul că o învăţare eficientă presupune feed-back, care-i oferă copilului nu numai 

măsura realizării unei sarcini, cât, mai ales, valoarea (calitatea) pe care o are activitatea desfăşurată. 

Încă de la intrarea în şcoală, învăţătorul poate testa copiii pentru a le descoperi înclinaţiile, abilităţile. 

Am descoperit de-a lungul anilor în primele desene ale copiilor realizate în clasa I flori, copaci. Copiii au fost 

puşi în situaţia de a justifica desenul pe care l-au făcut. Mulţi dintre ei explicau că le plac florile, plantele pentru 

că au acasă sau în faţa casei multe plante, alţii spuneau că le place să meargă la pădure, pe câmp unde pot 

admira frumuseţile naturii etc. Acesta poate fi un prim pas în realizarea unui set de acţiuni sub genericul 

Prietenul naturii / Micul ecologist. 

Pentru început pot fi selecţionaţi doar o parte dintre copiii din clasă şi antrenaţi în acţiuni de îngrijire 

a florilor (colţului viu) din clasă, plantare de flori, apoi vor fi cooptaţi şi ceilalţi în acţiuni vizând ocrotirea 

mediului apropiat: clasa, şcoala, curtea şcolii. 

De foarte mare impact sunt ecusoanele cu numele copilului şi inscripţia „Micul ecologist” sau 

„Prietenul naturii” pe care copiii le poartă cu deosebită mândrie, popularizând acţiunile pe care le desfăşoară. 

Aici intervine creativitatea învăţătorului care poate găsi subiecte frumoase şi de impact la toate 

obiectele de învăţământ, cum ar fi: Pădurea – prietena omului, Apa – sursă a vieţii, Un om – un pom etc . 

Prezint, în continuare, câteva activităţi cu conţinut ecologic ce se pot urmări în cadrul a 4 arii 

curriculare: 

 

Limbă şi comunicare 

lecturi literare şi ştiinţifice despre plante şi vieţuitoare / ocrotirea lor; 

compoziţii literare realizate / culese / interpretate de elevi: eseuri, interviuri, poezii, scenete; 

proverbe şi maxime despre mediu (apă, aer, pământ) – afişarea şi discutarea acestora. 

Om şi societate 

resurse naturale şi valorificarea lor; 

identificarea factorilor de poluare (a apei, solului, aerului); 

excursii tematice de studiu sau ecologizare / curăţire a anumitor zone; 

realizarea unor fotografii, mape, casete video, valorificate apoi în ore; 

studii de caz (Omul şi mediul său de viaţă de-a lungul timpului, O zi în natură );  

vizite în aceleaşi zone (parcuri, Grădina Botanică) în diferite anotimpuri pentru a observa schimbările care au 

loc în natură şi păstrarea curăţeniei. 

Matematică şi ştiinţe 

identificarea resurselor naturale din zona geografică în care trăiesc; 

colecţii de materiale naturale; 

introducerea în probleme a unor date despre plante, vieţuitoare (compunere şi rezolvare de probleme); 
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realizarea unui portofoliu Omul şi mediul: acţiuni de protejare / de distrugere, care poate fi realizat individual 

sau în echipă, într-un an şcolar sau pe durata întregului ciclu primar; 

participare la derularea proiectului România curată sau alte proiecte derulate la nivel judeţean sau naţional. 

Arte şi tehnologii 

realizarea unor desene, afişe pe teme ecologice; 

modelaj (plastilină şi argilă); 

realizarea unor afişe, postere şi amplasarea lor în clasă / şcoală / localitate (cartier / sat). 

 

În loc de concluzii… 

Viaţa pe Pământ depinde de noi, oamenii şi de acţiunile noastre. Cadrelor didactice le revine misiunea 

dificilă de a forma oameni responsabili şi conştienţi de pericolele care le ameninţă viaţa. Încercând să sădim 

în sufletele copiilor încă din primii ani de şcoală dragostea pentru natură, pentru tot ceea ce ne oferă ea, nu 

facem decât să înfrumuseţăm viaţa şi să o prelungim cât mai mult. 
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Repere teoretice privind comunicarea educațională 

Ion Florina Violeta 

Școala Gimnazială ”Pia Brătianu”, București 

 

 Comunicarea – Considerații asupra comunicării 

 Delimitări conceptuale. Teorii clasice si moderne ale comunicarii 

      Comunicarea a fost percepută ca un element esenţial al existenţei umane încă din antichitate. Elementele 

concrete ale teoriei comunicării apar, însă, în secolul VI, î.Hr., în lucrarea ,,Arta retoricii”, a lui Corax din 

Siracuza. Platon şi Aristotel au fost continuatorii acestei preocupări, astfel că alături de matematică şi 

filozofie, comunicarea a devenit obiect de studiu în Lyceum şi în Academia Greacă. În Evul Mediu, când 

dezvoltarea bisericii ia amploare, comunicarea capătă noi dimensiuni, deoarece această perioadă coincide şi 

cu formarea primelor formaţiuni statale. Acest lucru devine observabil deoarece, în fiecare stat, existau 

persoane care se ocupau de consemnarea faptelor, de scrierea documentelor şi de elaborarea legilor. Se 

clarifică sisteme comune de scheme specifice anumitor zone ale lumii. 

     Epoca modernă a reprezentat perioada de explozie a dezvoltării comunicării sub toate aspectele ei. 

Progresul tehnic şi al ştiinţelor a avantajat apariţia mijloacelor de comunicare, având ca impact intensificarea 

comunicării între indivizii grupurilor şi, mai ales, între diverse comunităţi. 

      Termenul de ,, comunicare” provine din latinescul ,, comunis”, adică ,, a-şi face datoria în comun, a 

împărtăşi, a spune împreună, a amesteca, a uni”. A comunica înseamnă ,, a face cunoscut, a da de ştire, a 

informa, a înştiinţa, a spune” sau (despre oameni, comunităţi sociale etc.) ,, a se pune în contact cu”, după 

cum şi ,, a fi în legătură cu”, ,, a duce la”3 (DEX). 

    Constantin Noica considera că sensul termenului ,,comunicare” este mai apropiat procesului comunicării 

umane. ,,Comunicarea e de date, de semnale sau chiar de semnificaţii şi înţelesuri; comunicarea e de 

subînţelesuri”4. Comunicarea umană se realizează în sisteme şi limbaje complexe, care trec uşor de la 

limbajele verbale la cele nonverbale, de la gest la simbolul matematic sau al culorilor, de la sunete la tonuri, 

de la ritmuri la tăceri. Cu ajutorul acestor mijloace sunt puse în mişcare semnificaţii. Recunoaşterea acestora 

este primul pas spre ,, împărtăşirea întru ceva”, ceva care devine elementul comun, care uneşte. 

   De-a lungul vremii s-au dat mai multe definiții ale comunicării de către autorii literaturii de specialitate:  

✓ ”Comunicarea este un proces în care oamenii își împărtășesc informații, idei și sentimente” (Hybels 

S. Si Weaver R.,2009)5; 

✓ ”Comunicarea este procesul prin care o parte (numită emițător) transmite informații (un mesaj) altei 

părți (numită receptor) ”(Baron R., 1983)6 

✓ ”Comunicarea este activitatea psihofizica de punere în relație a doua sau mai multe persoane în 

scopul influențării atitudinilor, convingerilor, comportamentelor destinatarilor si interlocutorilor” 

(Ross R., 1986)7; 

✓ ”Comunicarea reprezintă un proces de viață esential prin care animalele și oamenii generează, obțin, 

transformă si folosesc informația pentru a-și duce la bun sfârșit activitățile sau viața” (Brent D.R.). 

  În ultimii 50 de ani, fundamentele teoretice ale științelor comunicării s-au îmbogățit cu aporturi multiple. Se 

evidențiază trei curente de idei considerate deja clasice: modelul cibernetic, abordarea empirico – 

funcționalistă si modelul semiotic (lingvistic). Astfel, au apărut contribuții recente ca reacție la modelele 

clasice care s-au impus pe scena teoretică. Acestea au ambiția de a extinde posibilitățile de abordare și 

înțelegere a comunicării ca o comprehensiune reciprocă și ca intercomprehensiune. 

 
3 Academia Română, Institutul de Lingvistică ”Iorgu Iordan”(2012). Dicționarul Explicativ al Limbii Române (ediția a II-
a,revăzută și adăugită). București: Editura Univers Enciclopedic. 
4  Noica, C. (1970). Rostirea filozofică românească. București: Editura Științifică. 
5 Hybels, S., & Weavers, R. (1986). Communicating Effectively. New York: Random House. 
6 Baron, R. (1983). Behavior in Organization.  New York: Allyn and Bacon. 
7 Ross, R. (1986). Speech Communication. New Jersey: Prentice – Hall. 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 

 
1108 

   Noile teorii ale comunicării iau în considerare alternanța participanților la procesul de comunicare în 

rolurile de emițător și receptor. Mai mult, în cartea sa ”Filosofia comunicării”8, Ilie Pârvu surprinde 

formularea axiomelor comunicării de către reprezentanții Școlii de la Palo Alto (Watzklawick P., Beavin J., 

Jackson D.):  

Axioma 1  = Comunicarea este inevitabilă (orice comportament uman are valoare de mesaj). 

Axioma 2 = Comunicarea se desfășoară la două niveluri: informațional și relațional (orice comunicare se 

analizează în conținut și relație, deoarece nu se limitează la transmiterea informației, ci induce si un 

comportament adecvat). 

Axioma 3 = Comunicarea este un proces continuu (partenerii interacționează în permanență 

fiind, prin alternanță, stimul si raspuns). 

Axioma 4 = Comunicarea îmbracă fie o forma digitală, fie una analogica (verbală – nonverbală). 

Axioma 5 = Orice proces de comunicare este simetric sau complementar, daca se întemeiază pe oglinda” –  

de egalitate și comportament complementar: profesor – elev). 

Axioma 6 = Comunicarea este ireversibilă (produce un efect asupra receptorului). 

Axioma 7 = Comunicarea presupune procese de ajustare și acomodare (mesajul capătă sens numai în functie 

de experiența de viață și lingvistică a fiecăruia dintre participanții la dialog). 

      Comunicarea presupune influențarea existenței omului atât cantitativ cât și calitativ și este un proces 

activ de identificare, stabilire și întreținere de contacte sociale. În domeniul învățământului se manifestă ca o 

formă pariculară și personalizată a instruirii, dar ea se este prezentă în toate domeniile vieții sociale. 

 

   Nevoia de comunicare  

   Comunicarea reprezintă un proces care este determinat de anumite motivații, care întruchipează mobilurile, 

motivele pentru care s-a adoptat un comportamanet sau altul. Sistemul motivațiilor conduitei umane poate fi 

redat într-o suită de noțiuni: trebuințe, impuls sau propensiune, dorință, intenței, scop, aspirație, ideal.9 

   Nevoia de comunicare presupune un ansamblu larg de motivații. Ea poate lua diverse forme: 

1. Nevoi fizice / biologice – care au ca origine trebuința biologică a omului de a se uni cu semenii săi 

pentru a supraviețui, pentru a-și asigura o stare de sănătate fizica și mintală corespunzatoare. Sunt 

cunoscute cazurile în care absența unei comunicări satisfăcătoare generează alterarea stării de 

sănătate, înstrăinarea, alienarea, dorința de suicid etc.  

2. Nevoia de identificare psihologică (sau nevoia de “EU”) – care facilitează însă-și dorința și voința de 

supraviețuire și afirmare (comunicarea este aceea care ne demonstrează că suntem ceea ce suntem), 

conștiința de sine o dobândim numai prin dialogul cu ceilalți. 

3. Nevoi sociale (nevoia de ceilalți) – de interrelaționare. Exista trei tipuri de nevoi sociale (dupa 

Schutzw): 

a.  nevoia de includere/cuprindere într-un grup. Aceste nevoi apar ca alianțe (căsătorie, colectiv de 

lucru, comunitate religioasă etc.); 

b.  nevoi sociale generate de dorința de autoritate – de a avea influența asupra celorlalți.  

c. nevoia de afecțiune – care adesea este subscrisă nevoii de respect. Fiecare om dorește să conteze, să 

reprezinte ceva pentru celălalt, sa fie recunoscut si apreciat. 

  Oricum s-ar defini comunicarea, aceasta presupune interacțiunea dintre oameni care au anumite nevoi. 

Printre cele mai importante se numără, cele de securitate, respectul de sine si de desăvârșire a sinelui, sunt 

procese realizabile exclusiv în actul de comunicare cu lumea, înțeleasă în întregul ei – social, natural și 

spiritual. 

 

 
8  Pârvu, I. (2000). Filosofia comunicării. București: Editura Comunicare.ro. 
9 Radu I., & Drutu I., Miclea M., Podar T., Preda V. (1991). Introducre în psihologia contemporană. București: Editura 

Sincron 
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Prima lună ca profesor calificat (eseu) 

- Voluntar în educație - 

Andrei Nicoleta Alina 

Școala Gimnazială Nr. 1 Adunații Copăceni 
 
 
 

Încă îmi amintesc… 

Este prima mea zi ca profesor în această școală. Colegii m-au întâmpinat cu urale de bun venit. Da, 

am emoții, dar nu mă tem pentru că acum sunt profesor calificat, cu o bază de cunoștințe solide. Deși, pot 

spune, că încă nu știu tot. Toată viața învățăm. Un domn profesor, un mare pedagog, ne-a spus la un curs că 

prima noastră generație de copii va fi “de sacrificiu”. Da, e posibil să nu dăm primei noastre generații cele 

mai multe cunoștințe teoretice, dar cu siguranță le vom da cea mai mare și cea mai multă dragoste. 

Eu mi-am dorit să fiu profesor. 

A fi profesor înseamnă certitudine şi neliniște că ai ales o profesie complexă, că vei parcurge un 

traseu cognitiv de-a lungul întregii activităţi, dar şi că ai puterea de a dărui, de a trăi sub zodia unor aspirații 

înalte, de a căuta soluții care se află între artă şi știință, între vocație şi cunoaștere, între raționalitate şi 

intuiție.  
Profesia de cadru didactic implică o serie de responsabilităţi, roluri, deziderate, calităţi, 

competenţe, care o fac să se distingă de multe alte profesii al căror „ obiect” al muncii este omul.  
În cadrul şcolii profesorul este conducătorul activităţii didactice care se desfăşoară în vederea 

atingerii obiectivelor si competenţelor prevăzute în documentele şcolare, dând sens şi finalitate educativă 

tuturor componentelor implicate în procesul de învăţământ. 

Competenţa profesională a cadrului didactic din învăţământ derivă din rolurile pe care acesta le 

îndeplineşte în cadrul şcolii. Practica evidenţiază diversitatea rolurilor unui cadru didactic:  
• expert al actului predare-învăţare: selecţionează, prelucrează din punct de vedere didactic 

informaţiile pe care le va transmite, adaptându-le la sistemul de gândire al elevilor, la nivelul lor de 

înţelegere;  
• agent motivator: declanşează şi întreţine interesul elevilor, curiozitatea şi dorinţa lor pentru 

activitatea de învăţare; 
 

• creatorul situaţiilor de învăţare cât mai favorabile pentru atingerea obiectivelor pedagogice 

proiectate şi imaginează strategii de predare-învăţare care să asigure succesul şcolar la un număr cât mai 

mare dintre elevii pe care îi instruieşte;  
• lider: conduce un grup de elevi, exercitându-şi puterea asupra principalelor fenomene ce se 

produc. Este un prieten şi confident al elevului, sprijin în diverse situaţii;  
• consilier: în această ipostază este un observator sensibil al comportamentului elevilor, un 

îndrumător persuasiv şi un sfătuitor al acestora; 
 

• model: prin întreaga sa personalitate, prin acţiunile şi comportamentul său; este un exemplu 

pozitiv pentru elevi; 
 

• manager:  supraveghează  întreaga  activitate  din  clasă,  asigură  consensul  cu  ceilalţi 

profesori, cu părinţii şi cu ceilalţi factori. Profesorul are de-a face cu un tip special de management şi 

anume: „managementul clasei”. Acesta include toate deciziile şi acţiunile solicitate pentru menţinerea 

ordinii în clasă. 

Dar, așa cum am spus, niciunul din aceste roluri nu ar fi complet fără...dragoste. 
 

Dragoste pentru meseria pe care mi-am ales-o. 
 

Sunt profesor calificat la început de drum și este foarte greu. Uitasem ce greu e un nou început. 

Indiferent că e nou pentru că e nou și nu ai mai trecut niciodată prin așa ceva sau e nou pentru că o iei de la 

capăt, dar în alta parte. Da, clar e mai ușor să treci peste emoții cu cât ești mai matur, dar chiar și așa… 
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Foarte repede a sosit prima zi de școală. I-am privit pe elevii. I-am privit de la distanță și am 

încercat să îmi dau seama daca locul meu este aici, lângă ei. În marea de baloane ce ne-a bucurat privirile, 

unul era al meu. Am înalțat și eu un balon și o dată cu el mi-am pus o dorință. Cred cu tărie în ceea ce se 

spune: dacă îți dorești cu adevărat un lucru, atunci toate forțele Universului se unesc pentru a-l împlini. Îmi 

plac copiii, nemăsurat de mult pentru că sunteți sinceri, spontani, inteligenți, politicoși, într-un cuvânt, 

speciali. 
 

Îi încurajez pe elevi să-și pună dorințe mici sau mari, în fiecare zi. Voi fi alături de ei pentru a-i 

ajuta să le împlinească. 
 

Prima lună ca profesor calificat a trecut repede, deja ne cunoaștem, iar lucrurile au intrat în făgașul 

lor normal, cu bune și cu mai puțin bune, dar cu multă răbdare. 
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CREATIVITATEA LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 

 Prof. Cacenco Cătălina  

MOTTO: „Legea superioară a existenţei este munca creatoare prin care lăsăm în lume o urmă după ce nu 

vom mai fi, o operă care ne prelungeşte existenţa şi după moarte. „ LEONARDO DA VINCI  

Creativitatea îşi are originea în cuvântul latin « creare » care înseamnă a zămisli, a făuri, a creea, a 

naşte. 

 Creativitatea reprezintă cel mai înalt nivel comportamental uman, capabil de a antrena şi polariza 

toate celelate nivele de conduită, toate însuşirile psihice ale unui individ. 

 De ce este nevoie de creativitate?  

Pentru a se putea desăvârşi, realiza şi actualiza, pentru a putea contribui activ la modelarea lumii. 

Creativitatease caracterizează prin noutate, originalitate, valoare, armonie, relevanţă. Creativitatea înseamnă 

îndrăzneală, tot ceea ce este nou este incert şi neconformist.      

 Pentru a se putea avânta în necunoscut, copilul trebuie să dispună de acea libertate interioară, de acel 

sentiment de siguranţă, provenite din lumea sa înconjurătoare. 

 Lipsa de creativitate se datoreşte însă unei insuficiente înţelegeri a fenomenelor, lipsei sentimentului 

de libertate interioară sau lipsei de stabilitate a condiţiilor externe.  

Creativitatea înseamnă posibilitatea de comunicare: copilul se află într-un contact continuu cu lumea 

sa interioară şi cu lumea sa exterioară. 

 Curiozitatea şi setea de cunoaştere ne face receptivi faţă de lumea exterioară. Libertatea interioară 

face posibilă folosirea cunoştinţelor acumulate de către lumea trăirilor noastre subiective.  

Copilul care îşi manifestă permanent mirarea şi surpriza, încercând să surprindă ineditul lumii, 

neinfluenţat este considersat prototipul creativităţii. 

Copilul preşcolar este prin natura sa un creativ datorită imensei sale curiozităţi, a freamătului 

permanent pentru a cunoaşte tot ceea ce se petrece în jurul său. În perioada preşcolară imaginaţia se exprimă 

viu prin tot ceea ce face copilul la grădiniţă la toate activităţile. 

 Preşcolaritatea reprezintă vârsta la care este imperios necesar stimularea potenţialului creativ al 

copilului, nevidenţiat sau neexprimat prin cunoaşterea şi stimularea aptitudinilor, prin mobilizarea resurselor 

latente prin susţinerea manifestaţilor printr-o motivaţie intrinsecă. 

 Activitatea didactică trebuie înţeleasă ca un act de creaţie nu ca un şir de operaţii şablon, de rutină. 

Educatoarea trebuie să dispună de capacitatea de înţelegere a copiilor, să trăiască împreună sentimente 

puternice, să creeze situaţii care să îmbogăţească mintea copilului cu anumite reprezentări şi obişnuinţe, să-şi 

transforme ocupaţia într-o frumoasă minune. 

 Creativitatea, spre deosebire de inteligenţă, este la copil un fenomen universal; nu există preşcolar 

care să nu deseneze, să nu fabuleze. Din această perspectivă, profilul psihologic al vârstei preşcolare 

cuprinde multiple premise favorizante pentru cultivarea potenţialului creativ. Avem în vedere dinamismul, 

impetuozitatea, expresivitatea proprie acestei vârste, acel freamăt permanent sau acea vibraţie şi efervescenţă 

lăuntrică ce conferă copiilor note specifice de dinamism creativ, disponibilitatea de exteriorizare spontană şi 

autoexpresie însufleţită, analoage oricărui elan creator.   
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Stimularea potenţialului creativ al preşcolarilor impune utilizarea unor strategii neprescrise care pun 

accentul pe antrenarea autentică şi plenară a preşcolarului. Formative, din acest punct de vedere sunt 

strategiile euristice care implică preşcolarul în activitatea de descoperire, de rezolvare de probleme, de 

investigare a realităţii. 

 La fel de importante sunt şi strategiile creative care pun accentul pe spontaneitate, originalitate, 

gândire laterală, divergentă, analogică. Ambele categorii de strategii au efecte deosebite în planul capacităţii 

de reflecţie, a capacităţii anticipative, evaluative precum şi în planul structurilor motivaţionale complexe. 

Datorită specificului proceselor cognitive şi voinţei, care abia acum se constituie, preşcolarul are nevoie de 

îndrumare, control şi ajutor. El nu poate să-şi asume încă riscul învăţării prin încercare şi eroare.  

Acest lucru impune utilizarea unor strategii semieuristice şi semialgoritmice. Stimularea 

potenţialului creativ al preşcolarului impune utilizarea unor strategii care pun accentul pe antrenarea 

autentică şi plenară a copilului, pe dezvoltarea autonomiei, a iniţiativei, a gândirii sale critice. Dintre 

metodele bazate pe acţiunea fictivă, jocul ocupă un rol important în strategia de educare a creativităţii. 

Copilul transpune conştient realul într-un plan imaginar, creează, chiar dacă într-un mod elementar. 

Prin joc se realizează asimilarea realului la eu şi acomodarea eu- lui la real ( mai ales prin imitaţie). 

Stimulative pentru creativitate sunt jocurile didactice dar şi jocurile de simulare ( jocul de rol). Prin 

implicarea afectivă şi cognitivă a copilului, jocul de rol dezvoltă empatia, capacitatea evaluativă şi cea 

anticipativă, stimulează relaţiile interpersonale de cooperare şi competiţie, capacitatea de adaptare la 

comportamentul celuilalt. La vârsta preşcolară jocul şi desenul constituie un cadru pentru antrenarea 

virtuţilor muncii şi creaţiei; ele amplifică posibilităţile de expresie comportamentală, sporesc vitalitatea 

spirituală, dinamismul creativ al copilului, nevoia activă de explorare a noului în raport cu experienţa 

personală şi generează acel elan lăuntric pentru noi elaborări, expansivitatea specifică pentru această vârstă. 

Activităţile ludice şi artistico - plastice sunt purtătoare ale unor multiple virtuţi formative în dezvoltarea 

psihică generală a copilului şi, implicit în dezvoltarea creativităţii. Întrucât jocul, prin excelenţă constituie 

cadrul specific al unui antrenament al spontaneităţii şi al libertăţii de expresie, el constituie un stimul 

important în cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii, a mobilităţii şi flexibilităţii specifice; el sporeşte 

vigoarea acţională a copilului şi amplifică nevoia de activitate şi explorare a noului, de imaginaţie, de 

elaborare. 

 

Probe aplicate 

 I. Test de creativitate – desenarea a mai multor figuri pornind de la un cerc şi de la un pătrat. 

II. Testul de flexibilitate a gândirii (1) – completarea figurilor. 

III. Testul de flexibilitate a gândirii (2) – completarea figurilor. 

IV. Testul de flexibilitate a gândirii – completarea figurilor geometrice obţinând un desen. 

V. Testul de flexibilitate a gândirii – completarea figurilor geometrice obţinând un desen. 

Preşcolarii creativi se diferenţiază de restul grupului prindiferite comportamente specifice, îşi 

dezvoltă în mod libercreativitatea. Foarte curioşi, vin cu soluţii neobişnuite, cu idei originale, auiniţiativă şi 

au un spirit de observaţie foarte dezvoltat, pun întrebări adecvate, fac conexiuni între elemente aparent fără 

nici o legătură, explorează noi posibilităţi, manipulează, controlează simultan mai multe idei, învaţă rapid şi 

uşor, au o memorie bună, imaginaţie vie, vocabular vast. 
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Copilul preşcolar este prin natura sa un creativ, datorită imensei sale curiozităţi, afreamătului 

permanent pentru a cunoaşte tot ceea ce se petrece în jurul său; peste tot ceea ce îl împinge pe copil spre 

acţiune este activitatea creatoare şi numai după ce a câştigat o cunoştinţă şi şi-a împăcat curiozitatea începe 

cealaltă activitate plăcută, a copilului care devine descoperitor. 

« Pentru copil aproape orice activitate este joc. Jocul este munca, este binele, este datoria, este 

idealul vieţii. Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică poate să respire în consecinţă poate să 

acţioneze» spune E. Claparede , iar Iuliu Raţiu în opera „ Insemnari de scriitor”arată că: "În faţa lor vor apare 

culmile necunoaşterii, vor trebui să înfrunte deşertul neştiinţei şi nisipurile înşelătoare ale comodităţii , se vor 

lovi de arşiţa îndoielilor şi vântul năprasnic al confruntărilor , dar până la urmă, la tradiţionala rubrică din 

catalogul vieţii , va fi înscrisă nota de OM - participant devotat la uluitoarea expediţie pe care o va face de la 

EU – la NOI - spre deplina afirmare a ţelurilor noastre , a unei societăţi pentru care învăţătura, munca, 

cizelarea şi desăvârşirea personalităţii reprezintă suprema satisfacţie 

Bibliografie:  

Bocoş, M., Catalano, H. (2008), Pedagogia învăţământului preşcolar şi şcolar,  

Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Bontaş, I., (2007)  

Tratat de pedagogie Editura Bic All, Bucureşti.  

*** (3-4/2008), Revista învăţământului preşcolar, Bucureşti. *** (1-2/2008),  

Revista învăţământului preşcolar, Bucureşti. 
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Receptarea genului epic învăţământul primar 

                                                                               Prof.înv.primar,Pîrvulescu Cornelia 

                                                                                Liceul Tehnologic Bâlteni 

 

1.1. Importanţa literaturii pentru copii                                                                 

Componentă importantă a literaturii naţionale, literatura pentru copii include totalitatea creaţiilor care, 

prin profunzimea mesajului, gradul de accesibilitate şi nivelul realizării artistice, se dovedesc capabile să intre 

într-o relaţie afectivă  cu cititorii lor. Teritoriul ei este fie dilatat până la dispariţia graniţelor faţă de alte domenii 

ale cunoaşterii, fie îi este contestată însăşi existenţa ei în raport cu alte genuri literare                                                                       

Literatura pentru copii are în prin plan universul propriu de cunoaştere al copilului, năzuinţele, 

aspiraţiile lui cele mai înalte, relevă eroismul oamenilor din zilele noastre, printr-o ingenioasă transfigurare 

artistică. Acest tip de literatură constituie o sursă inepuizabilă de exemple frumoase de comportare oglindite 

în mici antiteze între personaje, ne oferă consecinţele neascultării sau ascultării, vredniciei sau lenei, cinstei 

sau necinstei, adevărului sau minciunii, ne prezintă trăsături pozitive ale unor eroi: vitejia, curajul, 

înţelepciunea, stăpânirea de sine, devotamentul, prietenia sinceră, dar şi trăsături nedemne, condamnabile ale 

unor personaje: viclenia, zgârcenia, lăcomia, şiretenia sau îngâmfarea.   

Caracterul ei aparte reiese din specificul receptării la vârsta preşcolară  şi şcolară mică, conform 

factorilor: 

a. gradul mai redus al dezvoltării psihice (gândire, limbaj, emoţii şi sentimente estetice); 

b. sfera de interese, trebuinţele şi preocupările centrate în jurul jocului, al lipsei de griji, al permanentei 

interogări asupra lumii; 

c. posibilităţile reduse de identificare a mesajului artistic – copiii trebuie iniţiaţi. 

Funcţia artistică a operelor pentru copii are trei coordonate principale : 

a. coordonata cognitivă sau informativă – opera ce comunică informaţii trasmise printr-un cod şi 

organizate într-un mesaj artisitic; 

b. estetică – valorificare a virtuţilor estetice ale limbajului. Pe lângă cele patru  categorii estetice 

fundamentale (frumosul, urâtul, comicul, tragicul) există subcategoria specifică literaturii pentru copii – 

graţiosul, duiosul, miniaturalul; 

c. formativă – mesajul artistic al operei, în varietatea semnificaţiilor sale receptate de către copii, 

semnificaţii la care se ajunge prin ieşirea din planul abstract al textului literar şi analogia dintre tema şi motivele 

operei şi viaţă, adăugându-se situaţii din existenţa cotidiană a copilului.  

Toate acestea vor contribui la educarea acestora conform unor virtuţi morale aleseși bine selectate.                                                                                                                                                     

           Literatura pentru copii are drept punct de început creaţiile populare orale care, la rândul lor, au devenit, 

mai târziu, surse de inspiraţie pentru literatura cultă. Se pune însă întrebarea dacă această literatură cu un 

caracter magic, supralealist se adresează sau nu vârstelor fragede, ştiut fiind faptul că se poate considera 

copilăria drept o stare sufletească permanentă a vieţii noastre.G. Călinescu afirma:”ca să fie opere de artă, 

scrierile pentru copii şi tineri trebuie să intereseze şi pe oamenii maturi şi instruiţi.Copilăria nu dispare 

niciodată din noi, ea constituie izvorul permanent din care decurg toate meandrele vieţii noastre.”10 

 Este destul de greu, dacă nu imposibil, să se facă o delimitare netă între literatura despre universul 

copilăriei, neîndoielnic multe din operele încadrate aici se adresează în primul rând adulţilor, profunzimea lor 

filozofică şi nostalgia despre frumoasa vârstă fără griji fiind inaccesibile micilor cititori 11şi literatura pentru 
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copii  ce include totalitatea creaţiilor care, prin profunzimea mesajului, gradul de accebilitate şi nivelul 

realizării artistice se doresc capabile să intre într-o relaţie afectivă cu cititorii lor.12 

După Hristu Cîndroveanu, este necesar ca literatura pentru copii să aibă valenţe educative în plan 

moral şi estetic, să contribuie la cultivarea unor sentimente alese (curajul, eroismul, cinstea, bunătatea, spiritul 

de dreptate etc.), să ducă la eliminarea fricii, laşităţii, necinstei, răutăţii şi a altor înclinaţii negative: Această 

îmbinare între spunerea frumoasă şi bogăţia de idei şi sentimente, între expresie şi fond aşadar, înseamnă 

literatură, artă adică. Cu personaje memorabile, ce exprimă esenţial, lumea.13 

    Literatura pentru copii începe, aşadar,  cu folclorul,  cu creaţiile folcloric, e de părere Hristu 

Cîndroveanu 14, care e departe de a include în vastul domeniu al literaturii pentru copii şi cărţiile cu imagini 

multe şi colorate , benzile desenate. Începe, de asemenea,  cu Iliada şi Odiseea,  cu Ghilgameş şi Ramayana, 

cu inegalabila noastră Mioriţa – într-un timp nedeterminat şi determinat totodată,  aşa cum îi stă bine fanteziei 

ei,  ca şi a celor ce o îndrăgesc, copii, adolescenţi şi oameni maturi – în raport direct cu puterea lor de a înţelege 

şi a gusta frumosul. 

          Principalele trăsăturile ce ar trebui să caracterizeze literatura destinată copiilor sunt: 

specificul extras dintr-o anume viziune asupra vieţii, de exemplu, aceea a basmului şi literaturii ştiinţifico-

fantastice, infantilismul, paradisiacul, umorul, caracterul instructiv-educativ, elogiul, cu ajutorul artei 

cuvântului, al marilor valori umaniste, cultul pentru om şi omenie. 

Fiecare dintre aceste exigenţe implică valenţe estetice corespunzătoare şi împreună asigură calitatea artistică a 

operei literare. 

            Literatura pentru copii include genuri şi specii literare identice celor din literatura        naţională în 

general, dar prin conţinutul tematic investighează universul propriu de cunoştinţe al copilului, năzuinţele şi 

aspiraţiile legate de familie, copilărie. Evidenţiind curajul oamenilor dintotdeauna, printr-o ingenioasă 

transfigurare artisitică, operele ţin seama de faptul că în primul rând, copilul se naşte curios de lume şi 

nerăbdător de a se orienta în ea, şi numai literatura care îi satisface această pornire îl încântă .  

 Textele care definesc literatura pentru copii pot avea câteva particularităţi: 

a. existenţa unor conflicte puternice la care participă personajele grupate în pozitive şi negative 

provenite din lumea basmului. Personajele sunt simboluri ale binelui şi răului chiar în povestiri şi schiţe, unde 

universul gâzelor sau al vieţuitoarelor mai mari sunt prezentate antropomorfizat (mai ales în fabule) va facilita 

o înţelegere a raporturilor umane şi a normelor de covieţuire socială; 

b. prin intermediul literaturii pentru copii se va realiza o binevenită dedublare, când cititorul copil se 

va reunoaşte în altul sau va refuza identificarea cu un model negativ. Înainte de a putea înţelege propriul său 

eu, în contact cu alte euri, copilul îşi află un alterego multiplicat în fiecare persoană cu care simpatizează sau 

antipatizează; 

c. ca atare, e foarte important să se exploateze textul sub toate posibilităţile sale, valorificându-se atât 

virtuţile cognitive şi estetice, cât mai ales cele morale trasmise de text, fie prin epicul dens, conflictul dus până 

la suspans, fie prin poezii simple; 

d. interferenţa genurilor e solicitată de potenţiala receptivitate scăzută a micului cititor, interfenreţă 

care va salva astfel textul de monotonie; la început, cititorul de vârstă şcolară mică va fi atras de epic (întrucât 

există acţiune, cu momentele subiectului şi personaje), dar treptat cititorul va deveni sensibil la expresivitatea 

limbajului poetic, identificând imaginile frumoase, figurile de stil; 

 
12  
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e. astfel el va înţelege restul descrierii şi portretelor şi se va iniţia în receptarea „dramei” –sau a 

scenetelor de teatru; mai puţin prezentă în literatura pentru copii şi în manuale, dramaturgia se accesibilizeazăv 

doar în urma vizionării spectacolului la teatrul de  păpuşi. 

Genuri şi specii predilecte în literatura pentru copii, ca şi în literatura naţională, au un conţinutul tematic 

ce se conturează în jurul marilor teme: 

 a. universul copilăriei (familie, şcoală); 

 b. natura şi vieţuitoarele; 

 c.trecutul istoric; 

 d. personalităţi, modele, exemple. 

    Copiii au o predilecţie constantă pentru subiectele cu conflicte şi acţiuni antrenante, cu o compoziţie 

graduală, cu o desfăşurare bogată (primejdie, suspans, senzaţional, fantastic) şi cu un deznodământ fericit în 

ceea ce-l priveşte pe eroul pozitiv. Empatizând cu eroii îndrăgiţi, copilul preia aventura şi riscul, îşi dezvoltă 

calităţi morale de învingător, capătă o înaltă motivaţie existenţială. De cele mai multe ori, destinul tragic al 

eroilor îndrăgiţi afectează gândirea şi sensibilitatea copilului care, în procesul de înţelegere a faptelor, intră 

într-o nelinişte intelectuală şi afectiv productivă ce îl fac să reacţioneze prin reacţii reparatorii, reconstruind 

sau continuând fictiv textele, cu finaluri noi ce exprimă un ideal umanitar de mare inocenţă. 

O trăsătură tematico-stilistică importantă este realizarea conflictului bine-rău, real-imaginar, care contribuie la 

formarea unei atitudini pozitive combative în viaţă şi a unui comportament etic  de nivel înalt . 

  Imaginile textului literar, dinamice, plastice, pline de vibraţie lirică se înregistrează în memoria 

sensibilă a copilului, ca şi relaţia realului cu imaginarul, a realităţii cu ficţiunea. 

  Înclinaţia copilului spre fantastic sau imaginar nu poate fi eliminată din constituţia psihică a acestuia, 

în favoarea unei perspective strict realiste. Eroul fantastic rezolvă întotdeauna ceea ce oamenii nu pot realiza 

şi planul fantastic este transferat în real, îmbunătăţindu-l pe acesta. Astfel, fantasticul are un rol constructiv şi 

estetic de bază. 

  O altă trăsătură esenţială în opera literară este îmbinarea valorilor etice cu cele estetice. 

Prin conflictul dual bine-rău, copiilor li se oferă modele de viaţă pozitive sau negative. În pregătirea pentru 

viaţă, literatura este a doua în ordinea importanţei, după religie. Prin recomandarea unor lecturi potrivite poate 

fi frânată goana după câştigul material.                                                                  

Această literatură îşi găseşte un larg auditoriu în rândul tinerilor pentru că apelează la afectivitatea lor, 

aceasta contribuie la cunoaşterea prin intermediul imaginii artistice a lumii înconjurătoare, lărgirea sferei de 

reprezentări despre cele petrecute anterior dar şi la formarea unei atitudini corespunzătoare. Elevul fiind 

creatorul propriilor imagini, iar povestitorul cel ce le sugerează verbal. Efortul copilului de a-şi imagina şi 

înţelege nu poate fi conceput în afara unei gimnastici interne a memoriei, a gândirii, a voinţei şi a limbajului. 

Pătrunzând într-o lume nouă pe care nu o cunoaşte, copilul încearcă să şi-o  imagineze şi să judece după 

propriile idei şi fapte prezentate. În aprecierea literaturii destinate copiilor, accesibilitatea nu constituie, 

singură, un criteriu, funcţia artistică şi originalitatea fiind hotărâtoare pentru însăşi existenţa operei literare. 

 

 Călinescu, G., Cronicile optimismului , Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1964, p.274 

 Gherghina,Dumitru, Chidirnic, Ovidiu, Buzaşi, Ion,Dănilă, Ion  (coord ) , Limba şi literatura română-

Literatura pentru copii, Editura Didactica Nova, 2005, p.156 

 Costea,Octavia , Holiana,Ion , Literatura pentru copii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994, p.21 

 Cîndroveanu,Hristu , Literatura română pentru copii, Editura Albatros, Bucureşti, 1988, pag. 34 

 Ibidem , p.21 
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JOCURI PENTRU INTEGRAREA PREŞCOLARILOR 

CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE 

 

Prof.GRIGORAȘ ANCA-MARIA 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR.6 BOTOȘANI 

 

 

În jurul nostru observăm în fiecare zi oameni diferiţi. Aceste diferenţe nu se referă doar la înălţime, 

forma fizică, conturul feţei, culoarea pielii, ci, mai ales la felul de manifestare al fiecăruia, la calitatea muncii 

sale. De asemenea, aceste diferenţe sunt constatate şi la nivel intelectual, nivel de care depinde în cea mai mare 

măsură reuşita sau nereuşita unei activităţi. 

 Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o 

evaluare şi o abordare personalizată. Copiii cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe în creştere şi dezvoltare. 

Aceşti copii au în acelaşi timp şi anumite necesităţi particulare, individualizate. Ei sunt diferiţi din punct de 

vedere al temperamentului, motivaţiilor, capacităţii chiar dacă prezintă acelaşi tip de deficienţe. Integrarea 

copiilor cu CES permite, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către 

ceilalţi copii a problematicii şi potenţialului de relaţionare şi participarea lor la serviciile oferite. 

Integrarea preşcolară este un proces de includere în grădiniţele de masă obişnuite, la activităţile 

educative formale şi nonformale, a copiilor consideraţi ca având cerinţe educative speciale. Considerând 

grădiniţa ca principala instanţă de socializare a copilului (familia fiind considerată prima instanţă de 

socializare), integrarea preşcolară reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a acestei 

categorii de copii, proces care are o importanţă fundamentală în facilitarea integrării ulterioare în viaţa 

comunitară prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi favorabile acestui proces. 

Grădiniţa reprezintă un prim mediu organizaţional cu care se confruntă copilul şi care exercită o 

influenţă profundă, cu rol facilitator pentru experienţele sociale ulterioare. Studiile de specialitate subliniază 

faptul că prin integrarea copilului într-un grup social, el dobândeşte abilităţi în a se raporta la ceilalţi membri 

ai grupului, cu care învaţă să stabilească relaţii eficiente şi este ajutat să rupă relaţiile de dependenţă faţă de 

părinţi, prin afirmarea capacităţilor de autoservire: a mânca, a se îmbrăca, a se încălţa, a se pieptăna, ceea ce îi 

conferă o altă libertate de acţiune. În cadrul programului instructiv-educativ din grădiniţă, copilul este cooptat 

într-un proces de construire sau elaborare a unui comportament care să-i permită afirmarea eului prin 

descoperirea competenţelor sale ori prin constatarea dificultăţilor pe care le are de învins. Noua orientare a 

educaţiei are ca ideal conturarea personalităţii omului de mâine, care să fie mai responsabil, căruia să-i pese 

de tot ceea ce se petrece în jurul său, de aceea, educatorii trebuie să-i înveţe pe copii să-şi dezvolte competenţe 

sociale, emoţionale, atitudini şi valori. 

Jocul are şi funcţie de socializare a copilului, ceea ce se explică prin tendinţa mereu accentuată a 

copiilor de a se acomoda cu ceilalţi, dar şi de a asimila relaţiile cu cei din jur la eul său. Această funcţie este 

prezentă mai ales în jocul cu reguli, care înseamnă acceptarea normelor exterioare lui, dar care, odată asimilate, 

devin un bun câştigat de copil.  

Mânuit cu tact pedagogic de către educatori, jocul este cel mai eficient mijloc de modelare practică a 

socio-afectivităţii preşcolarului. Educarea sociabilităţii se face prin încredinţarea unor sarcini şi responsabilităţi 

sociale, prin antrenarea copiilor în jocuri şi activităţi colective care au ca obiective generale facilitarea 

schimburilor şi comunicării cu alţii, „jocul împărtăşit fiind prima etapă a socializării” (Vincent, R., 1972, p. 

264). 

Începând cu vârsta de 5 ani, când activităţile sunt organizate pe bază de reguli, convenţii, norme ce 

trebuie respectate, celălalt este perceput ca partener egal de activitate, cu individualitate proprie, dorinţele 

acestuia fiind luate în considerare: apare jocul colectiv, în care fiecare joacă rolul său, dar ţinând cont de 

acţiunea celorlalţi parteneri; apar relaţii de colaborare şi, chiar dacă mai există fenomene ca certuri, întreruperi, 

excluderi şi autoexcluderi din activitate, acestea sunt, în general, semne de sociabilitate, pentru că viaţa socială 
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şi înclinaţia care îi determină pe anumiţi copii să o caute multiplică prilejuri de conflict. Totuşi, cu cât copiii 

singuri reuşesc să le rezolve între ei, fără apel la autoritatea adultului, cu atât mai mult „există garanţia unei 

sociabilităţi şi socializări autentice” (Teodorescu, S., 1976, p. 87).  

 

JOCURI  PENTRU ACTIVITĂŢILE  DE  SOCIALIZARE 

 

Jocul ,,De-a magazinul’’ 

Scopul: Actualizarea reprezentărilor și consolidarea acțiunilor în legatură cu procesul de vân- zare-

cumpărare, formarea capacității de a folosi corect diferite formule de politețe în relațiile cu personalul 

magazinului.  

Obiective operaționale: să respecte succesiunea operațiilor într-un proces de cumpărare; să se  

informeze asupra mărfii necesare, să consulte vânzatorul, să cerceteze  marfa, să solicite bon, să achite costul 

mărfii, să preia marfa de la locul de ambalare. 

 Resurse materiale: bani (de carton),  în raioanele de pânzeturi tot ceea ce este necesar pentru păpușă,  

- stofe, mătăsuri, rochițe și alte confecții; încălțăminte; în raionul de vase: veselă; în raionul de librărie: cărți, 

papetărie, jucării etc.  

 Desfășurarea jocului: Jocul va fi precedat de o vizită la un magazin universal sau de prezentarea unor 

diapozitive cu aspecte dintr-un astfel de magazin. La începutul jocului se vor reaminti acțiunile principale 

desfășurate în magazin. Copiii vor fi solicitați să precizeze în mod independent regulile de comportare, după 

ce au asistat la o mică demonstrație efectuată de câțiva  dintre ei. Vor trebui să răspundă la întrebarea: "Cum 

ai proceda dacă ai avea de făcut cumpărături la magazin, la fel sau altfel?"   

Cadrul didactic va alege vânzatorii în funcție de numărul raioanelor amenajate. Alegerea se va face de 

preferință la sugestia copiilor. Se va amenaja un loc de plimbare - o stradă  sau un parc pentru ca o parte din 

copii să intre în magazin și o parte să circule, să se plimbe până când magazinul se descongestionează. În acest 

scop se pot constitui 2-3 grupuri de cumpărători, eventual 2-3 familii care merg să cumpere păpușilor cele 

necesare (aceasta datorită faptului că dimensiunile materialelor și obiectelor pot să satisfacă numai nevoile 

păpușilor).      

  În complicarea jocului se poate alege un responsabil de magazin. Inițial rolul va fi interpre-tat de 

propunător și va avea ca sarcini controlul felului în care se face cumpărarea, al relațiilor dintre vânzători și 

cumpărători, ordinea din rafturi, respectarea ordinii de către cumpărători, aprovizionarea raioanelor cu mărfuri 

etc.    

 

Jocul ,,Să primim musafiri’’ 

 Scopul: Reactualizarea regulilor de comportare în timpul primirii unor musafiri, însușirea unor 

formule de politețe, educarea la copii a spiritului de ospitalitate și de sociabilitate. 

 Obiective operaționale: să interpreteze corect rolul de musafir și de gazdă, să elaboreze răs- punsuri 

adecvate rolului asumat (musafir, gazdă). 

 Resurse didactice: un buchet de flori naturale sau confecționate, veselă, biscuiți sau bomboa- ne, 

pahare cu apă, tăvi mici.  

  Desfășurarea jocului: Cadrul didactic împreună cu copiii vor aranja înainte de începerea jocului 2-3 

mese pentru musafiri și gazde.Se vor pune la îndemână materialele necesare pentru servit.  

Sala de grupă va fi împarțită în două grupe: jumătate dintre copii vor fi gazde, iar ceilalți vor fi musafiri. 

Gazdele se vor așeza la mesele pregătite și vor aștepta musafirii. Propunătorul dă un buchet de flori musafirilor 

și aceștia pleacă în vizită. Copiii vor fi îndemnați să-și reactualizeze impresiile avute cu ocazia unor vizite sau 

să țină seama de câteva momente: sunatul la ușă sau ciocănitul, oferirea florilor de către musafiri, adresarea 

mulțumirilor de către gazdă, poftirea musafirilor să ia loc, discuții și informare reciprocă cu privire la 

evenimente recente, servirea musafirilor; despărțirea musafirilor de gazde.        
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Reușita jocului depinde în mare măsură de alegerea a câte unui copil din ambele grupe (musafiri și 

gazde) care să conducă și să poarte dialogul, nefiind posibilă comunicarea între toți copiii. Eventual se vor 

repartiza roluri de adulți și de copii pentru a justifica diferențierea atribuțiilor în cadrul celor două categorii, 

musafiri și gazde.     

   În încheierea jocului se poate cânta de către toți copiii un cântec vesel, se poate recita în cor o urare. 

 

JOCURI  PENTRU  FORMAREA  AUTONOMIEI  PERSONALE 

 

Jocul ,,Din bucățele’’ 

 Scopul: Reconstituirea unui obiect din părţile lui componente.  

 Obiective operaționale: să asambleze, să reconstituie imaginea desenată a corpului uman din bucăţele 

tăiate.  

 Resurse didactice: un plic cu toate elementele necesare pentru fiecare copil, desenul corpului uman 

pe care trebuie să-l  reconstituie copiii. 

 Desfăşurarea jocului: Cadrul didactic va împărţi tuturor preșcolarilor câte un plic care conţine 

bucăţele tăiate ale unui desen ce reprezintă corpul uman. Educatoarea va arăta copiilor desenul corpului uman 

pe care trebuie să-l obţină, ei asamblând bucăţelele tăiate din plic. Se va stabili timpul de lucru .       

 Acest joc se poate desfăşura şi sub formă de concurs. Numele preșcolarilor va fi scris pe tablă şi în 

funcţie de rapiditatea şi corectitudinea executării sarcinii vor fi câştigătorii concursului. Locul I va fi 

preșcolarul care în cel mai scurt timp a  reconstituit corect imaginea desenată a corpului uman. 

 

Jocul ,,Săculețul fermecat’’ 

 Scopul: Identificarea şi denumirea corectă a unor obiecte, în absenţa vederii, prin pipăit.  

Obiective operaționale: să identifice şi să denumească corect fructele aflate în săculeţ, în absenţa 

vederii, prin pipăit.  

Resurse didactice: mere, pere, nuci, prune, struguri, gutui, portocale, banane, mandarine, kiwi, lămâi, 

săculeţ, o basma sau un fular. 

 Desfăşurarea jocului: Educatoarea va arăta preșcolarilor fructele pe care le va pune în săculeţ. Egfa 

va lega la ochi câte un copil şi îi va cere să ia în mâna câte un fruct, să-l pipăie, să-l denumească şi apoi să-l 

scoată afară din săculeţ pentru a putea fi verificat de ceilalți dacă a denumit corect fructul. Dacă a ghicit 

denumirea fructului va fi dezlegat de la ochi şi va continua jocul un alt copil, dacă nu a ghicit mai are dreptul 

la două încercări după care este eliminat din joc. După ce toţi preșcolarii au fost legaţi la ochi şi puşi să 

denumească fructele, preșcolarii care au fost eliminaţi din joc vor primi pedepse hazlii.       

Jocul se poate organiza şi sub formă de concurs, pe grupe. La fiecare răspuns corect, grupa primeşte 

un punct, la fiecare răspuns incorect i se scade câte un punct. Câştigă grupa care totalizează mai multe puncte.       

 

 

JOCURI  PENTRU  ACTIVITĂŢILE  DE  LUDOTERAPIE 

Jocul ,,Rece, cald, frige’’ 

Scopul: Dezvoltarea perseverenței.  

Obiective operaționale: să caute jucăria ascunsă, să respecte indicațiile primite.  

Resurse didactice: o jucărie, o basma. 

Desfășurarea jocului: Un copil este legat la ochi cu o basma. Copiii stau la locurile lor în timp ce unul 

dintre ei ascunde o jucărie. La comanda cadrului didactic, copilul legat la ochi, își desface basmaua și pornește 

în căutarea jucăriei ascunse. Când se apropie de jucărie, educatoarea împreună cu ceilalți copii spun: "cald", 

când e foarte aproape strigă: "frige", iar dacă se depărtează îl previn prin cuvântul: "rece". Jocul se desfășoară 

prin îndrumarea copilului cu ajutorul acestor trei cuvinte, până găsește jucăria. Jocul se reia prin schimbarea 

copilului care caută jucăria ascunsă.       
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 Jocul  ,,Voinicii"  

Scopul: Dezvoltarea forței fizice.  

Obiective operaționale: să-și tragă partenerul de concurs peste linia de control.  

Resurse didactice: cretă, o riglă sau un bețișor mai gros. 

Desfășurarea jocului: Copiii sunt așezați față în față , în perechi, cu piciorul drept pe linia de control. 

Pe sol se așează în dreptul fiecărei perechi o riglă sau un bețișor mai gros.      

La semnalul dat de cadrul didactic, fiecare copil apucă rigla cu ambele mâini și încearcă să-și tragă 

partenerul peste linia de control. Cei care reușesc sunt voinicii.  

La organizarea jocului se va avea în vedere ca perechile să fie, pe cât posibil, cam de aceeași statură și 

cu aceeași greutate.    

Copiii, majoritatea timpului lor liber şi nu numai, și-l petrec jucându-se. Jocul reprezintă pentru copii 

o modalitate de a-şi exprima propriile capacităţi. Prin joc, copilul capătă informaţii despre lumea în care 

trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi 

timp. În timpul jocului, copilul vine în contact cu alţi copii sau cu adultul, astfel că jocul are un caracter social. 

Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii cu deficienţe, întrucât le oferă şansa de a se juca cu alţi 

copii. În aceste jocuri sunt necesare minim două persoane care se joacă şi comentează situaţiile de joc (loto, 

domino, table, cuburi, cărţi de joc etc.). În perioada de preşcolar se desfășoară mai ales în grup, asigurându-se 

astfel socializarea. 

Din acest motiv, copiii cu deficienţe trebuie să fie înscrişi la grădiniţă, alături de copiii sănătoşi. Copiii 

sunt curioşi, dar practici, astfel că ei vor accepta uşor un copil cu deficienţă fizică, care se deplasează în scaun 

cu rotile sau în cârje. Ei sunt suficient de simpli şi deschişi pentru a accepta uşor un coleg cu probleme de 

sănătate. Perioada de preşcolar este cea mai indicată pentru începerea socializării copiilor cu deficienţe. La 

această vârstă, socializarea se realizează uşor prin intermediul jucăriilor şi al echipamentelor de joc. Totuşi, 

trebuie să fim atenţi la unele probleme deosebite. Unii copii cu deficienţe au avut experienta neplăcută a 

spitalizării şi a separării de părinţi. De aceea, pot apărea reacţii intense, mai ales în primele zile de grădiniţă. 
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Învățarea prin implicare activă în dezvoltarea de aplicații practice 

Prof. Cotfas Monica 

Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă”, Brașov 

 

 

Cunoaşterea modalităţilor de economisire a energiei şi a importanţei introducerii de tehnologii bazate pe 

surse regenerabile de energie începe încă din şcoală şi continuă în viaţa profesională. Având în vedere 

importanța familiarizării elevilor cu diverse modalități de utilizare a energiilor regenerabile, am desfășurat un 

proiect de colaborare pe teme științifice care a avut un feedback pozitiv din partea elevilor, părinților și a 

comunității școlare locale. 

Proiectul a urmărit achiziţia de deprinderi legate de economisirea energiei electrice şi de realizare cu 

mijloace simple a unor sisteme care să se bazeze pe surse regenerabilă de energie – energia solară şi energia 

apei. Două echipe de elevi de la Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” din Braşov şi de la Liceul Tehnologic 

„Dr. Ioan Şenchea" Făgăraş au construit,fiecare, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice voluntare de la 

Universitatea Transilvania Brașov, câte 2 module experimentale, în care a fost evidențiat randamentul de 

conversie a energiei precum şi modul în care se poate economisi energia electrică obţinută la alimentarea unor 

receptori electrici folosiți în gospodărie. Au fost desfășurate ateliere de lucru cu elevii celor două licee şi o 

demonstraţie la Școala Gimnazială Şinca Veche, din mediul rural. Proiectul a fost unul interdisciplinar, 

urmărind şi achiziţia de abilităţi de comunicare directă şi indirectă, cu utilizarea corespunzătoare a termenilor 

tehnici în limba română şi limba engleză. Lucrările elaborate de elevi au stat la baza scrierii unor articole 

despre resursele regenerabile şi despre modalităţile de economisire a energiei, articole care au fost publicate 

în revista internațională pentru tineret EPMagazine.  

Proiectul s-a adresat unui număr de aprox. 400 de elevi ai Colegiului National „Dr Ioan Mesotă" Braşov 

(clasele V – XII, gimnaziu şi liceu zi) şi ai Liceului Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea" Făgăraş (clasele IX – XII, 

liceu zi și clasele IX- XI, școală profesională), precum şi elevilor din clasele  V – VIII de la Școala Gimnazială 

Şinca Veche, din mediul rural. Cadre didactice și studenți de la Universitatea Transilvania din Brașov au 

participat ca voluntari și au familiarizat elevii cu etapele de desfășurare a activităților practice- 

planificare/design, documentare, procurare resurse, realizare proiect (modul experimental), , discuții, 
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descriere, scriere articol științific, prezentare, demonstrație, etc. Proiectul a beneficiat de finanțarea fondului 

Științescu.  

Elevii au avut vârste cuprinse între 12-19 ani, adică elevi care studiază științele și sunt la vârsta la care 

problematica economiei de energie este nu numai o chestiune de studiu ci şi de aplicare în viaţa familiară.  

Principalul câștig al acestui proiect a fost faptul ca elevii aufăcut legătura între ceea ce învață la clasă 

despre modul de obţinere şi de utilizare a energiei și modul concret, întâlnit zilnic, în gospodărie. Cu alte 

cuvinte proiectul a asigurat legătura dintre teorie și practică. 

Într-o primă fază au fost proiectate și confecționate patru module demonstrative de conversie a energiei 

și utilizate în aplicații practice, care să permită aprofundarea noțiunilor teoretice îmbinate cu cele practice la 

disciplinele de ştiinţe şi tehnologie. Elevii au diseminat rezultatele și au descris procesul în articole in limba 

romana şi limba engleză utilizând rezultatele experimentelor realizate şi informaţii din literatura de specialitate. 

Lansarea proiectului a fost realizată în cele două unităţi școlare din Braşov şi Făgăraş, constituindu-se 

echipele de lucru, pregătindu-se operațiile și modul de lucru, stabilindu-se elementele componente ale 

modulelor demonstrative. Au fost selectați un număr de zece elevi de la fiecare liceu care au făcut parte din 

echipa de implementare a proiectului.  

 

 Următoarea etapă a constat în achiziționarea de materiale necesare: panouri solare, diferite surse de 

iluminat (becuri cu incandescență, fluorescente, tip LED de tensiuni mici), aparate de măsură (multimetre), 

fire de conexiune, kit mașină electrică, minipompă de apă, minigenerator, cutii de plastic, furtunuri, sursă de 

lumină, modul de încărcare etc. 

După aceea, s-au realizat modelele experimentale la Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” şi Liceul 

Tehnologic „Dr. I. Șenchea”, sub îndrumarea profesorilor de specialitate, după cum urmează: 

I. Modul demonstrativ pentru demonstrarea economiei energetică și utilizare a surselor de energie 

regenerabilă (solară), cu utilizarea a trei tipuri de surse de iluminat (bec incandescent, fluorescent și de tip 

LED), de tensiune mică, alimentate de la un panou fotovoltaic și utilizarea aparatelor de măsură pentru 

măsurarea puterii electrice consumate de fiecare tip de consumator. 

II. Modul demonstrativ privind posibilitatea creșterii energiei generate de un panou fotovoltaic, cu 

realizarea unui sistem care permite rotirea manuală a panoului pe direcția E-V și N-S și folosirea a două aparate 

de măsură pentru măsurarea curentului și tensiunii pe o rezistență variabilă; utilizarea unei surse de iluminat 

dacă demonstrațiile se fac în laborator (dacă se fac în condiții de iluminare naturală sursa fiind soarele) pentru 

a simula soarele. 

III. Modul demonstrativ pentru încărcarea acumulatorului unei mașinuţe electrice folosind panou solar. 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 

 
1123 

IV. Modul demonstrativ pentru stocarea energiei solare folosind apa- utilizarea a două minibazine (cutii 

de plastic) amplasate la înălțimi diferite, o minipompă de apă pentru urcarea apei din bazinul de jos în cel de 

sus, și un minigenerator electric pentru producerea energiei electrice când apa curge din bazinul de sus în cel 

de jos. 

 

Echipa de elevi din Brașov s-a deplasat la Făgăraș şi împreună cu echipa de aici au efectuat experimente 

şi au pregătit 4 ateliere de lucru cu cele 4 module demonstrative realizate (2 zile). Elevii claselor IX-XII ale 

Liceului Tehnologic „Dr I Șenchea” au avut ocazia, în cadrul atelierelor de lucru, să efectueze măsurări şi 

experimente (o săptămână). Elevii din echipa proiectului de la Făgăraș, au prezentat modulele experimentale, 

au făcut demonstrații şi au oferit explicații. Activitatea elevilor participanţi la proiect a fost îndeaproape 

coordonată de profesorii îndrumători.  

Festivitate finală a avut loc în sala festivă a Colegiului. S-au prezentat activităţile, impresiile elevilor 

participanți la proiect, au fost înmânate diplome de participare. S-a realizat o expoziţie cu fotografii şi 

înregistrări video care să prezinte principalele momente din derularea proiectului.  

 

Utilitatea acestui proiect constă mai ales în stimularea creativității și ingeniozității elevilor pentru crearea 

sistemelor, în dezvoltarea abilităților practice și de comunicare, oferindu-le șansa de a lucra într-o echipă mixtă, 

de a colabora pentru atingerea obiectivelor. Li s-a oferit de asemenea posibilitatea de a își disemina și 

populariza activitatea practică prin publicarea de articole științifice în revista EPM. Prin proveniența elevilor, 

profesorilor, tutorilor și consilierilor participanți se asigură diversitatea și deschiderea atât de necesară pentru 

a oferi elevilor o imagine de ansamblu asupra utilității cercetării științifice și diverselor domenii în care aceasta 

poate fi aplicată. 

Elevii participanți provin nu doar din zone diferite, ci și din niveluri de învățământ diferite- gimnazial, 

liceal, universitar, interacțiunea dintre ei urmărind de asemenea să le arate că interesul pentru aplicațiile 

practice ale științei pentru creșterea calității vieții umane trebuie să fie o preocupare la orice vârstă. Prin 

colaborările anterioare la EPM elevii au publicat articole în care și-au prezentat proiectele individuale, de multe 

ori cu un pronunțat caracter teoretic, acum oferindu-li-se posibilitatea de a realiza articole cu un caracter 
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practic, care vor fi utile cititorilor, elevi sau profesori, în demararea demersurilor personale de cercetare 

științifică sau pregătirea orelor de curs. 

Nefiind la prima colaborare, echipa EPM, formată din elevii Colegiului National „Dr. Ioan Meșotă” și 

studenții Universității Transilvania, a fost impresionată de deschiderea elevilor făgărășeni pentru colaborări 

viitoare, plăcerea de a interacţiona cu alți elevi si studenți, care provin dintr-un mediu diferit. Studenții 

universității Transilvania Brașov şi-au exprimat disponibilitatea de a participa ca voluntari în cadrul acestui 

proiect. De asemenea, cadrele didactice din mediul universitar consilieri au oferitconsiliere pe tot parcursul 

proiectului, ajutând enorm la depășirea problemelor întâmpinate în realizarea sistemelor demonstrative. 
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„EDUCATOAREA ȘI ROLUL SĂU ÎN FORMAREA PREȘCOLARULUI” 

NIȚA ANA-MARIA 

GRĂDINIŢA NR  256,  SECTOR 2,  BUCUREȘTI  

 

               Având caracter de mediu instituționalizat, grădinița pune la dispoziție reperele specifice în care se 

va înscrie relația educatoare-copil, în procesul educațional și dincolo de acesta. 

 Chiar dacă împrumută foarte mult din încărcătura afectivă a relației părinte-copil, noua relaționare cu adultul 

pe care preșcolarul o face odată cu intrarea în grădiniță prezintă câteva trăsături aparte:  implică o anumită 

distanță;  presupune respectarea unor reguli de relaționare și comunicare cu un adult, altul decât părintele;  

este marcată de preocupările explicite ale educatoarei în atingerea finalităților instructiveducative propuse;  

este mediată de preocuparea preșcolarului de a rezolva sarcinile didactice;  este influențată de condițiile 

particulare ce le are instituția educațională: spațiul unde este situată, dotarea, mobilierul, programul special 

de instruire și formare.  

                Copilul nou intrat în grădiniță va percepe repede educatoarea ca un adult semnificativ, în afara 

părinților, pe care nu întotdeauna îl acceptă foarte ușor, în special că acest proces se suprapune adesea 

primelor situații în care copilul se desparte temporar de părinți.  

                Mediul stimulativ al grădiniței și experiența de comunicare în astfel de situații a educatoarei 

facilitează adaptarea preșcolarului la noul său statut. Educatoarea devine pentru acesta un punct de reper, în 

contextul bogat în provocări al grădiniței. 

 Copilul se va strădui să obțină atenția și aprecierea educatoarei, acceptând fără condiționări regulile impuse 

de aceasta și îi recunoaște autoritatea absolută.  

Lucrul acesta nu semnifică renunțarea copilului la manifestarea unor trebuințe firești precum: afirmarea de 

sine, împărtățirea impresiilor și a unor puncte de vedere personale, nevoia de a deține un anumit control 

asupra unor situații educaționale și de a-și exersa capacitatea de a alege și de a lua decizii, iar aceste nevoi 

trebuie încurajate și îndeplinite de educatoare ori de câte ori este posibil.  

                 Rolul educatoarei în procesul instructiv-educativ, presupune în primul rând transmiterea de noi 

cunoștințe pentru copilul preșcolar. Asumarea de către educatoare a acestui rol implică înțelegerea faptului 

că fiecare copil învață într-un mod aparte și are nevoi de cunoaștere diferite.  

Angajați în activități de învățare, copiii sunt încurajați a gândi singuri, a lua decizii și a găsi soluții pentru 

problemele întâlnite.  

                 Educatoarea este și organizatorul activității de joc a copilului, activitate în care se poate angaja 

uneori ca partener, însă întotdeauna observă, asistă și reglează conduita de joc a copiilor.  

Prin observarea activității ludice, educatoarea are prilejul să cunoască „identitățile” copiilor, a trăirilor 

emoționale și a experiențelor de viață trăite, a calității cunoștințelor, fapt care îi va permite adaptarea și 

diferențierea modalităților de relaționare cu fiecare copil. 

                 Rolul educatoarei în relația cu copiii este și acela de mediator al comportamentului copiilor. 

Activitatea de disciplinare în grădiniță este de natură pozitivă și implică respectarea de către educatoare a 

unor principii de bază:  formularea regulilor de comportament într-o manieră pozitivă și implicarea ori de 

câte ori este posibil a copiilor în stabilirea regulilor;  evitarea diminuării respectului de sine și a motivării, 

argumentării prin comparații între copii;  redirecționarea comportamentelor inadecvate, grija de a nu 

amplifica sentimentul de vinovăție și rușine;  utilizarea cu discernământ a recompensei și pedepsei, 

folosirea cuvântului și a tonalității vocii ca instrumente pedagogice.  

Nu trebuie lăsat de o parte nici rolul de model jucat de educatoare în relația cu copilul.  

                 Înclinația către  imitație a preșcolarilor se manifestă și în preluarea fidelă și rapidă a 

comportamentelor, limbajului și atitudinilor manifestate de educatoare.  
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Din această cauză, încrederea în sine, echilibrul psihic, capacitatea de comunicare eficientă, preocuparea 

pentru comunicarea interindividuală, dinamismul, simțul ordinii și a frumosului, calități absolut necesare 

cadrului didactic se vor regăsi în personalitatea copiilor.  

                 Tot acest ansamblu de relaționări interpersonale condiționate de rolurile sociale și facilitate de 

specificul activității din grădiniță se va reflecta în climatul psihosacial al grupei și al instituțieiu, cu amprenta 

sa asupra activității și dezvoltării copiilor preșcolari. 

                 În concluzie, educatoarei îi revine rolul deosebit de a pune bazele personalității preșcolarului și, de 

ce nu, a lăsa o amprentă personală asupra conduitei, temperamentului, atitudinii și aptitudinii copilului, în a 

învăța cu ușurință cunoștințele ce vor fi transmise în etapa ulterioară de dezvoltare. 

 

         Βibliogrɑfiе: 

 

1. *** Μiniѕtеrul Еducɑţiеi, Cеrcеtării şi Tinеrеtului, (2008), Curriculum реntru еducɑţiɑ timрuriеɑ 

coрiilor dе lɑ 3 lɑ 5-6/7ɑni; 

2. Clɑрɑrèdе, Е. (1975). Рѕihologiɑ coрilului și реdɑgogiɑ еxреrimеntɑlă. Βucurеști: Еditurɑ Didɑctică și 

Реdɑgogică; 

3. Domnica Petrovai – psiholog  „Cum îi învăţăm pe copii comportamente « pozitive » ?” . 
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SPUNEM “ DA”  UNEI  NATURI  FERICITE! 

                            Mirea Cioroianu Simona 

Gradinita cu Program Normal Nr.4 

 

         Din antichitate omul s-a străduit să se protejeze de diferite pericole, care-l ameninţau şi să se elibereze 

de consecinţele lor nefaste. El a schimbat permanent mediul încunjurător pentru a-şi crea condiţii mai 

favorabile pentru viaţă şi activitate. Pe lângă toate modificările mediului, în scopuri pozitive, nu a fost practic 

nici una care să nu aibă şi un aspect negativ. Aceasta este caracteristic pentru progresul ştiinţifico-tehnic în 

genere, dar omul a mai creat şi un mediu al societăţii, ale cărui proprietăţi prezintă în vremurile noastre, multe 

aspecte negative. Toate aceste modificări materiale, sociale, culturale etc. sunt cunoscute sub denumirea de 

civilizaţie. Unul din aceste aspecte este şi poluarea masivă a mediului ambiant cu agenţi chimici, biologici, 

fizici etc. În decurs de milenii, un obiectiv prioritar al multor civilizaţii a fost sănătatea. Însă în condiţiile în 

care problemele social-economice nu sunt soluţionate corect, nu pot fi rezolvate multe aspecte ale protecţiei 

sănătăţii. Starea de sănătate este determinată de mai mulţi factori .Conform aprecierii lui Alan Dever (1973), 

importanţa acestor factori în destrămarea sănătăţii şi decesele premature constă în influenţa factorilor genetici, 

dependenţi de biologia umană – 27%, influenţa factorilor determinaţi de bunăstarea social-economică, stilul 

de viaţă şi comportament – 43%, influenţa factorilor ecologici, determinaţi de calitatea mediului – 19% şi cei 

determinaţi de sistemul ocrotirii sănătăţii – 11%.În ultimele două decenii s-au produs dramatice deplasări de 

poziţii atât asupra factorilor comuni, ce ţin de sănătatea publică şi starea mediului înconjurător, cât şi în ceea 

ce priveşte aprecierea şi perceperea de către opinia publică a importanţei relative pe care o au eventualele 

ameninţări pentru sănătatea publica. În identificarea originii unor importante şi inexplicabile maladii la om şi 

în căutarea căilor de prevenire a acestora sau de reducere a morbidităţii respective, se găsesc tot mai multe 

dovezi pentru a suspecta aici rolul important al agenţilor neinfecţioşi din mediul înconjurător cum ar fi: 

substanţele chimice, radiaţia, anumite fenomene fizice sau unele materiale. Deşi volumul cercetărilor ştiinţifice 

privind influenţa agenţilor neinfecţioşi din mediu asupra sănătăţii a crescut extraordinar din 1960, o estimare 

concludentă privind importanţa relativă a diferitor tipuri de surse de agenţi ai mediului pentru sănătatea publică 

se lasă aşteptată. Cu toate acestea, există certitudinea că cercetările în domeniul respectiv vor continua să se 

lărgească. Multitudinea de comunicări din ultimii 30 ani despre expunerea populaţiei la agenţi suspectaţi drept 

cauză a unor boli serioase cum e cancerul, a defectelor congenitale, a dereglărilor nervoase a unor boli de 

origine obscură au sporit considerabil conştientizarea populaţiei în acest domeniu şi au trezit o preocupare de 

sănătate şi securitate, care înainte de anii “60 nu exista în aşa măsură. Calitatea mediului ambiant şi modul de 

trai, care în mare măsură este condiţionat de mediu, au o influenţă pronunţată asupra sănătăţii populaţiei, 

determinând aproximativ 2/3 din totalitatea stărilor morbide. Realizarea măsurilor orientate spre eliminarea 

sau cel puţin reducerea riscurilor, reducerea intensităţii şi duratei lor este cea mai eficientă intervenţie 

preventivă, care se soldează cu ameliorarea indicilor sănătăţii. Comunitatea este preocupată permanent de 

problemele sănătăţii umane, deoarece starea bună a sănătăţii se consideră a fi unul din cele mai superioare 

valori a omenirii.  

   Mediul înconjurător ne asigură condiţiile necesare vieţii, însă depinde de noi dacă dorim să folosim aceste 

elemente esenţiale cât mai util sau dacă vrem să ocolim acest aspect al vieţii noastre. Poluarea planetei se 

agravează pe zi ce trece şi se pare că populaţia nu acordă interes acestui proces nociv. Convingerea că această 

problemă este doar a specialiştilor şi a forurilor internaţionale, este tot atât de eronată, pe cât este şi de gravă. 

Ocrotirea planetei este o problemă mondială, şi, tocmai de aceea, fiecare om trebuie să-şi asume această 

responsabilitate. 

     Trecerea ecologiei de la stadiul de simplã disciplină ştiinţifică la cea de problemă a conştiinţei comune, 

naţionalã şi internaţională, reprezintă o realitate tristă în zilele noastre, când distrugerea echilibrului natural al 
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întregii planete este iminentă. Lupta împotriva poluării întregii planete solicită colaborare şi cooperare 

internaţională şi de aceea depinde de noi dacă vom trăi într-un mediu curat, sănătos şi nepoluat. Stă în puterea 

omului să ia măsuri eficiente şi să găsească soluţii  pentru a opri continuarea şi agravarea acestui proces 

dăunător. 

     In fiecare an scolar, am incercat tinand cont de particularitatile fiecarui copil sa le dezvolt sentimentul de 

protectie si iubire pentru mediul inconjurator.Sa inteleaga, astfel, ca nu numai in casa fiecaruia si sala de grupa, 

respectiv curtea gradinitei trebuie pastrata curatenia si ordinea ci si in fiecare spatiu deschis si verde in care ne 

petrecem timpul. Consider ca repetate anumite activitati vor deveni obisnuinte ale fiecarui copil. 

    Astfel am incercat sa aratam cat de mult pretuim natura noi, prescolarii Gradinitei cu Program Normal Nr.4: 

-pentru a marca „Ziua Mondiala a Apei”, pe 22 martie am urmarit urmatoarele aspecte-circuitul apei in natura, 

poluarea apei cu substante nocive. Am folosit atlase, dictionare si enciclopedii adecvate temei noastre; 

-„Sarbatoarea sadirii florilor”, derulate in luna aprilie, a fost marcata prin activitatea practica intitulata: „ Un 

copil, o floare”.Cu acest prilej, beneficiind de sprijinul parintilor, am sadit in curtea gradinitei flori luandu-ne 

angajamentul de a le  ingriji, dar si in parcul din oras. 

   Intre momentele mentionate anterior, am realizat si teme: „Nu rupem florile sau crengile”, „Nu aruncam 

hartiile pe jos, „Nu poluam cu deseuri spatiile verzi”, „Nu lasam focuri aprinse si nesupravegheate”,”Parcul in 

anotimpul toamna”-activitate in cadrul careia am colectat deseurile din locurile in care am poposit, plimbari in 

parc- am adunat deseurile din apropiera lacului din parc. 

  Prin derularea acestor activitati am sadit in mintea si sufletele copiilor dorinta, speranta si increderea ca este 

posibil ca visul lor de a trai intr-un mediu nepoluat, unde sa-i incante ciripitul pasarelelor si harjoneala puilor 

de animale, este posibil de indeplinit, daca alaturi de adulti, indragesc si ei, respecta si ocrotesc natura. 

   Analizand modul in care s-au desfasurat activitatile, schimbarile pozitive observate in comportamentul 

copiilor (interes, cunostinte, deprinderi, siguranta de sine, cooperare), precum si imbunatatirea comunicarii cu 

parintii, consider ca scopul in sine a fost atins: 

-s-a creat un mediu adecvat, in care copiii pot colabora unii cu altii si sunt motivati s-o faca, isi pot exprima 

dorintele si motivatiile fara a fi inhibati; 

-s-a realizat o colaborare mult mai stransa cu parintii; 

-s-a realizat abordarea interdisciplinara a continuturilor si corelarea temelor cu a altor proiecte: „Sa cunoastem 

istoria orasului nostru”, „Minte sanatoasa in corp sanatos”.   

 

Bibliografie:  

Nicolae Opopol, Raisa Russu- „Sanatatea mediului”- Casa editorial-poligrafica „Bon Offices”, Chisinau, 

2006- pag. 4, 5, 8, 18, 100, 101; 

Ministerul Educatiei si Cercetarii- Institutul de Stiinte ale Educatiei- „Revista Invatamantului Prescolar 

1/2007- pag. 83, 84, 85, 86.
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PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT PENTRU EDUCAȚIE 

Zinveliu Ramona-Diana,  

Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean, jud. Bistrița-Năsăud 

 Școala românească se regăsește astăzi într-o situație de cumpănă în contextul mai larg al pandemiei 

de coronavirus. În ultimele 7 luni s-au putut observa și reafirma toate lipsurile instituțiilor școlare, atât din 

punctul de vedere al infrastructurii, cât și din cel al pregătirii personalului didactic. Dacă profesorii au găsit 

soluțiile necesare pentru a se adapta la condițiile desfășurării cursurilor online și s-au documentat pentru 

această etapă din viața lor pe cont propriu sau prin intermediul cursurilor de formare, nu același lucru se poate 

spune despre asigurarea accesului la educația online. Mii de elevi din întreaga țară au întâmpinat dificultăți din 

cauza lipsei instrumentelor digitale și conexiunii la internet ce ar fi permis continuarea educației și pe timp de 

carantină. 

 Nenumărate organizații s-au implicat în campanii sociale pentru a le oferi elevilor șansa la educație 

chiar și când aceasta s-a mutat în spațiul virtual. De la recondiționarea unor instrumente precum PC-uri, 

laptopuri, tablete și smartphone-uri, la achiziționarea de astfel de gadget-uri, voluntarii au reușit să conecteze 

la educație mii de elevi din medii defavorizate. Cum a fost posibil? Ei bine, printr-un parteneriat public-privat. 

Ce presupune acesta? Formal sau informal, voluntari din spațiul public și privat se reunesc pentru aceeași cauză 

și pun pe masă tot ceea ce pot oferi. In general, voluntarii din spațiul public își pot pune la dispoziție timpul 

liber pentru a se ocupa de o anumită campanie, iar cei din mediul privat oferă capital sub formă de sponsorizări. 

E bine de știut că, în special în companiile mari, există un fond special numit și „fond de 

responsabilizare socială”, care poate acoperi o sumă însemnată dintr-o campanie socială. Astfel, prin 

intermediul unei organizații se pot organiza campanii de susținere a procesului educativ în care reprezentați ai 

mediului public, profesori și elevi, și ai mediului privat, companii locale, județene sau naționale își unesc 

forțele pentru a produce o schimbare în școlile din comunităților lor.  

De ce e important un astfel de parteneriat? În primul rând, atâta timp cât există fonduri destinate 

exclusiv pentru intervenții sociale, școala ar trebui să fie cel puțin unul dintre beneficiari, dacă nu primul. În 

al doilea rând, asemenea campanii transmit un mesaj educabililor și anume că voluntariatul face diferența și 

că are un impact benefic asupra tuturor celor implicați. Elevii, în postura lor de beneficiari și/sau de voluntari, 

au parte de o experiență de viață complexă ce îi înzestrează cu calități durabile precum altruismul și empatia. 

Totodată, voluntariatul devine parte integrantă din viața lor cu o percepție clară asupra impactului social pe 

care îl are pe termen scurt, mediu și lung. 

Voluntariatul este o activitate care a ajuns în alte țări criteriu de selecție la universitate. Un CV ce 

include activități de voluntariat îi aduce viitorului student sau angajat șansa de a fi ales pentur o bursă sau loc 

de muncă în marile țări europene sau în Statele Unite ale Americii. În țara noastră, voluntariatul este încă la 

început de drum, în special atunci când face parte integrantă din procesului educativ, formal sau non-formal, 

ce îi pregătește pe elevi pentru o viață socială de succes și pentru postura de cetățeni și responsabili ai societății 

în care trăiesc.  
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Exemple de bună practică- RED 

Prof. Măgurean Maria Crina 

Școala Gimnazială Baia-Sprie 

Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală 

Lecția: Nu renunța la visele tale!   

Clasa a VI-a 

Competenţa generală: 

3. Reflectarea asupra motivaţiei şi eficacităţii strategiilor pentru progres şi învăţare 

Competenţe specifice vizate:  

3.1. Autoevaluarea progreselor în învățare, utilizând instrumente simple de planificare și monitorizare 

- realizarea unor proiecte pe teme familiare elevilor, specifice altor discipline de studiu sau integrate, pentru 

identificarea pașilor necesari în învățare și a tehnicilor de învățare eficientă 

- planificarea pașilor pentru continuarea constituirii și revizuirii permanente a portofoliului personal de învățare 

3.2. Manifestarea interesului pentru a învăța de la ceilalți și pentru a-i sprijini pe ceilalți în învățare 

- analiza unor experiențe de învățare non-formală ale elevilor (în familie, între colegi sau prieteni, în comunitate) 

și identificarea beneficiilor acestor experiențe pentru succesul în învățare 

- analiza unor povești de viață motivaționale pentru identificarea factorilor și strategiilor personale de depășire 

a dificultăților 

- selecția produselor învățării și a altor elemente relevante pentru activitatea de învățare a elevilor pentru 

continuarea constituirii portofoliului personal de învățare 

Obiective operaționale: 

• să examineze diferitele activități de învățare dintr-o perspectivă personală; 

• să-și dezvolte  capacității de exprimare a unor preocupari, sentimente, dorințe, vise; 

• să exploreze categoriile de factori care influențează învățarea; 

• să identifice factorii care frânează/favorizează învățarea; 

• să-și susțină opiniile cu argumente pertinente prin valorificarea experiențelor proprii de învățare, dar și 

a celor cultural-artistice. 

Valori și atitudini: 

• formularea unei strategii personale de maximizare a eficienței învățării; 

• acceptarea diferențelor, modurilor de a privi lucrurile; 

• conștientizarea diversității 

Sugestii metodologice: 

Metode și procedee: 
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-conversația, studiul de caz, problematizarea, povestirea unor situații din viața experiența personală a elevilor, 

exercițiul de autocunoaștere și intercunoaștere, jocul didactic. 

Forme de organizare a activității: activitatea frontală. individuală și în echipă. 

Resurse materiale: tabla inteligentă, secvențe video,  fişe de lucru,  fișe de feedback, coli albe de hârtie. 

Resurse bibliografice:  

Ghid pentru orele de Consiliere și orientare. Resurse educaționale pentru orele de dirigenție de la clasele V-VIII 

(soft educațional și pe suport scris)  

https://www.netflix.com/search?q=the%20blind%20&jbv=70119811&jbp=0&jbr=0 

Scenariul lecției: 

Preambul: 

Activitatea 1- energizare-  Exercițiul vizează acceptarea diversității, conștientizarea unicității, valorizarea 

aptitudinilor. În acest sens, propun jocul cu foaia de hârtie.  

Descrierea activității: fiecare participant primește o coală de hârtie, elevii nu vor comunica între ei, vor 

respecta strict recomandările moderatorului. Instrucțiuni: îndoiți coala de hârtie în două; rupeți colțul din 

https://www.netflix.com/search?q=the%20blind%20&jbv=70119811&jbp=0&jbr=0
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dreapta, sus; îndoiți coala din nou; acum rupeți colțul din stânga; îndoiți incă o dată foaia; rupeți colțul din 

dreapta, jos.  

Fiecare elev își prezință rezultatul. Se va constata faptul că există mai multe modele, cu toate că precizările au 

fost aceleași.  

Concluzia va fi extrapolată la situația lor de viață iscând mai multe opinii. Acestea vor fi susținute prin 

utilizarea experiențelor de învățare acumulate la limba română.  

Activitatea 2 

Prin acest exercițiu de spargere a gheții s-a creat, de fapt, legătura cu lecția propriu-zisă: valorificarea, în mod 

unic, a propriilor cunoștințe, valori, aptitudini, atitudini . Acestea pot fi sintetizate prin : nu renunța niciodată 

să lupți ca visul tău să devină realitate! 

Se va  pune în discuție un film vizionat, Povestea unui campion, film pentru care s-a realizat, pentru ora de 

română, o recenzie.  Astfel vor contribui la elaborarea unei piese importante a portofoliului personal( fișe, 

teste, desene, creații, notițe, recenzii, proiecte...).  

Dirijarea se va realiza prin întrebări care vizează subiectul filmului, prin evidențierea rolului pe care îl are 

motivația în depășirea barierelor, limitelor de orice fel: financiare, sociale, culturale, etnice,etc.  

De asemenea, se exploatează ideea referitoare la aptitudinile pe care le deținem, la un moment dat în viață, în 

relație de complementaritate cu diversitatea cunoștințelor  în asigurarea succesului.  

Activitatea 3 

Definirea motivației. Tipuri de motivație. https://ro.wikipedia.org/wiki/Motiva%C8%9Bie 

Motivația pentru învățare este dirijată de mai mulți factori. Elevii vor oferi motive care îi determină să învețe. 

Acestea vor fi notate pe tablă: 

• Vreau să știu cât mai multe lucruri; 

• Îmi doresc să fiu cel mai bun din clasă; 

• Pentru notele mari; 

• Pentru satisfacția părinților; 

• Pentru recompense; 

• Pentru a-i fi pe plac profesorului.... 

Elevii vor evalua importanța motivelor. Vor realiza o ierarhie proprie a motivelor. Discuții în perechi:  

• Care sunt cele mai importante motive care îi determină pe elevi să învețe? 

• De ce credeți ca este importantă îdentificarea motivelor? 

• De ce diferă motivele de la un elev la altul? 

Elevii  vor realiza un poster intitulat: Reclamă pentru mine ! valorific activitatea și la disciplina predată( textul 

multimodal).  Posterul trebuie să conțină și un slogan. Ca text multimodal, poserul îmbină într-un mod 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Motiva%C8%9Bie
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agreabil și atractiv mai multe moduri de prezentare a informaților( scris, imagine, culoare, muzică), punând în 

valoare aptitudinile tuturor, accentuând diversitatea, dar, în același timp originalitatea.  

Profilul realizărilor se construiește în jurul unor întrebări ancoră:  

• Ce am învățat din experientele pozitive/negative de până acum?  

• Cum voi valorifica aceste deprinderi: 

• Cum pot să le fructific în devenirea mea? 

Reflecții 

Ca activitate pentru acasă propun vizionarea unui alt film, Sing!, film care ne învață că suntem stăpânii 

propriilor decizii. Alegerile facute la un moment dat ne vor influența devenirea, de aceea e important să 

acordăm importanță abilităților care ne definesc și ne diferențiază. 

 Putem să schimbăm lumea! 
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INFLUENŢA MEDIULUI FAMILIAL ASUPRA REZULTATELOR 

ŞCOLARE ALE COPIILOR 

Iftimoiu Mihael 

 Școala Gimnazială Asău, Jud. Bacău 

 

Una dintre cele mai mari influenţe asupra rezultatelor şcolare ale elevilor o are familia. O importanţă 

deosebită în ceea ce priveşte randamentul elevului o are atitudinea părinţilor faţă de şcoală şi faţă de 

profesori, locul pe care-l deţine şcoala în mentalitatea referitoare la reuşita socială. Dacă pentru părinţi 

succesul şcolar este determinant pentru afirmarea într-o carieră, dacă aprobă şi valorizează învăţământul şi pe 

reprezentanţii acestuia, copilul va fi mai motivat în activitatea sa,mai adaptabil şi mai înclinat spre acceptarea 

îndatoririlor legate de rolul său. 

Prestigiul pe care părinţii îl atribuie şcolii sau, dimpotrivă, dezinteresul faţă de aceasta, afectează în bine sau 

în rău imaginea sa despre succesul social. Comentariile nefavorabile sau atitudinile indiferente sunt de natură 

să diminueze motivaţia pentru activitatea de învăţare. 

Situaţia familială tensionată corelată cu o structură afectivă labilă contribuie la adâncirea nereuşitei şcolare. 

Inadaptarea şcolară la rândul ei, poate agrava conflictul familial. Insuccesele şcolare ale acelor elevi care 

acasă sunt întâmpinaţi cu ţipete, insulte şi pedepse s-ar putea explica prin neglijarea şi chiar ignorarea de 

către părinţi a funcţiei educative a familiei. Psihicul acestor copii este traumatizat. Ei îşi pierd treptat 

încrederea în forţele proprii, devin irascibili, nestăpâniţi, obraznici sau retraşi, timizi, anxioşi. Examenul 

psihologic al copiilor proveniţi dintr-o atmosferă de conflicte confirmă prezenţa unor malformaţii provocate 

fără voie de către părinţi. 

Indiferenţa părinţilor se manifestă mai puţin direct, nedeclarat, în forme mai subtile şi mai greu de observat. 

Astfel, părinţii care au suportat greu experienţa şcolarităţii, deşi încurajează în aparenţă eforturile copiilor 

lor, continuă să o considere, în ascuns, o corvoadă faţă de care au încă o rezistenţă puternică şi pe care o 

comunică prin modalităţi nonverbale, dar extrem de eficiente. Această distanţă între ceea ce este afirmat şi 

ceea ce este disimulat este resimţită de copil şi interpretată ca pe o stratagemă a părinţilor de a-l împinge spre 

o activitate pe care ei înşişi o refuză. Eşecul elevului denunţă astfel repulsia reală a părinţilor pe care copilul 

o preia şi o integrează în propria sa concepţie despre existenţă şi în programul său de viaţă. 

O altă cauză de eşec este realizată prin mecanismele imitaţiei şi identificării. Prin identificare, copilul 

interiorizează nu numai aspectele pozitive, ci şi slăbiciunile părinţilor. Atitudinea părinţilor faţă de 

rezultatele şcolare trebuie să fie echilibrată şi nuanţată în funcţie de posibilitatea copilului şi de reactivitatea 

lui emoţională. 

Absenţa încurajării în situaţii de succes şcolar, indiferenţa faţă de performanţele obţinute duc la o scădere sau 

chiar la anularea eforturilor în această direcţie. Uneori, nu numai că reuşita rămâne nerecompensată, dar ea 

poate fi minimalizată prin observaţii privind dificultatea redusă a probei, prin comparaţia cu succesul  mai 

important al altui coleg. Alteori se subliniază caracterul accidental al reuşitei, conjunctura favorabilă astfel 

încât copilului îi este negat orice merit. 

Întărirea insuccesului, fie el repetat sau întâmplător, prin măsuri represive, prin culpabilizări excesive, prin 

lipsa afecţiunii sau prin comportamente de umilire a copilului sunt de natură să deterioreze 

fundamentalimaginea acestuia despre sine. Asemenea modalităţi sunt frecvente în cazurile părinţilor care au 

o atitudine de respingere faţă de copil. Deşi scopul lor este corectarea comportamentului care a dus la eşec , 

suscitarea ambiţiilor şi a efortului, ele sunt relevante pentru o relaţie conflictuală părinte-copil, marcată de 

ostilitate şi de distanţă afectivă. Părinţii pronostichează viitoare insuccese, accentându-şi retoric decepţia şi 

emit verdicte irevocabile. 

Micul şcolar interiorizează această imagine parentală şi se comportă în consecinţă, acceptându-şi neputinţa 

ca pe o fatalitate căreia nu i se poate împotrivi. El se consideră cu adevărat incapabil şi se încarcă cu teamă; 

teama de eşec este tocmai aceea care îl provoacă. Ea se traduce prin insecuritate afectivă profundă a copilului 

care se simte respins. 
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Efecte negative au însă şi toleranţa şi permisivitatea părinţilor în legătură cu randamentul şcolar al copilului. 

Este vorba de părinţi a căror indulgenţă va fi resimţită în mod violent ca indiferenţă sau dispreţ. Eşecul se va 

lega în această situaţie de absenţa exigenţei, resimţită ca o marcă a nonvalorii personale. 

O altă cauză este eceea în care elevul este sprijinit, îndrumat, supravegheat în activitatea de învăţare de 

părinţi centraţi pe copil şi mobilizaţi de ambiţia realizării viitoare. Miza pe care aceştia o pun pe rezultatele 

şcolare este extrem de mare, astfel încât frustrarea pe care i-o provoacă cea mai nesemnificativă scădere a 

notei este disproporţionată. O notă mai mică decât aceea aşteptată, capătă anvergura unui eveniment 

dramatic. O asemenea reacţie, califictă drept nevrotică, determină o întărire a controlului şi a vigilenţei 

parentale şi declanşează la copil o adevărată ,,fobie” a şcolii. 

   Structura de personalitate a părinţilor, nu numai ereditar, ci şi prin comportamentul lor cotidian, în relaţiile 

dintre ei şi în relaţia cu copilul, părinţii transmit acestuia modalităţi acţionale inadecvate, dispoziţia lor 

anxioasă, depresivă, inhibiţiile şi dezechilibrele lor: felul în care ei reacţionează la eşec configurează un 

pattern comportamental adoptat inconştient de către copil . Evitarea responsabilităţilor şi a riscurilor, teama 

de confruntare cu o situaţie incertă manifestate de părinţi în viaţa lor socială, profesională sau de familie sunt 

preluate de copil în domeniul care pentru el reclamă riscul şi confruntarea maximă; activitatea şcolară. 

Mediul extrafamilial şi, cu deosebire, şcoala constituie un teren de înfruntare şi competiţie cărora subiectul 

nu se simte capabil să le facă faţă, în virtutea fragilităţii sale emoţionale, a inabiltăţii de a se ralaţona cu 

ceilalţi , a neputinţei sale de comunicare, imprimate sau agravate – atunci când există sub forma unor 

predispoziţii constituţionale – de stilul raporturilor interpersonale din interiorul familiei. 
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Violența - un fenomen al societății noastre europene 

 

Şerbănescu Carmen Cristina 

Danciu Natalia 

Şcoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” 

Trăim în secolul XXI. Suntem martori şi actori într-o lume a paradoxurilor: pe de o parte, 

dezvoltarea tehnologică a ajuns la un nivel de neimaginat acum o sută de ani, uşurându-ne viaţa, pe de altă 

parte conflictele şi violenţa sub diverse forme fac parte din cotidianul nostru, urâţindu-ne viaţa: pe stradă, în 

şcoală, la serviciu, în mass-media asistăm la multe manifestări violente. De aceea este necesar sa creăm o 

cultură antiviolenţă şi să încercăm să aducem în prim plan armonia, empatia, toleranţa, respectul. Proiectele 

europene de tipul Erasmus+ reprezintă o oportunitate de a descoperi puncte vulnerabile ale societăţii 

contemporane, de a acţiona într-o echipă formată din adolescenţi din mai multe ţări europene şi de a încerca 

împreună să găsească soluţii pentru a crea o lume mai bună. Tema proiectului „Violență-un fenomen al 

societății noastre europene” a trebuit  să senzibilizeze elevii participanți asupra faptului că violență a devenit 

în societatea noastră europeană aproape un fenomen cotidian și să-i facă să observe că violență a sporit în 

ultimii ani. Elevii au conștientizat  posibilele cauze și multitudinea de aspecte ale violenței  în diverse 

domenii ale vieții și au învățat  cum să prevină şi să combată acest fenomen atât de extins. 

Această temă a proiectului a fost abordată şi tratată de elevi și profesori din 7 ţări europene. 

Schimbul de elevi între școlile partenere a necesitat abilități deosebite  de comunicare în mai multe limbi 

străine, cunoștințe TIC, precum şi o multitudine de competențe sociale. În grupuri de lucru naționale și 

internaționale, prin participarea elevilor, părinților și profesorilor, elevii s-au familiarizat cu experiența 

experților și prin propriile cercetări și colaborări au ajuns la experiențe proprii.  Prin colaborarea cu şcolile 

partenere, elevii şi-au perfecţionat cunoștințele de limbi străine şi au făcut cunoştinţă cu sistemele de 

învăţământ din alte ţări europene. 

În cadrul acestui proiect, elevii au iniţiat şi derulat contacte cu autoritățile regionale şi s-au  informat 

despre violență ca fenomen social în Europa, și-au prezentat rezultatele cercetărilor  în fața reprezentanților 

autorităților locale, părinților și altor elevi. De asemenea, au publicat rezultatele activităților de proiect în 

revista liceului, în presă regională și pe site-urile  școlilor participante. 

Prin tema proiectului „Violența-un fenomen al societății noastre europene" s-a urmărit atingerea 

următoarelor a numeroase obiective de diverse tipuri. 

  Din punct de vedere al conţinuturilor s-a dorit conștientizarea şi sensibilizarea asupra fenomenului 

violenței care se acutizează în societatea europeană, aprofundarea cunoștințelor despre cauzele agresiunii şi 

violenței cu ajutorul teoriilor psihologice, socio-psihologice, cunoașterea și înțelegerea fundalului socio-

economic al violenței în rândul tinerilor, cunoașterea aprofundată a manifestărilor violenței în diverse 

sectoare ale vieții (școală, familie, sport, mass-media), cunoașterea, înțelegerea și aplicarea medierii ca un 

mijloc de prevenire a violenței 

Din punct de vedere didactico-metodic s-a urmărit introducerea rezultatelor cercetărilor  în cadrul 

orelor de curs, înființarea de cercuri extrașcolare care să aprofundeze această temă, cunoașterea și folosirea 

metodelor moderne de comunicare pentru a permite un schimb permanent al rezultatelor, perfecționarea și 

folosirea cunoştinţelor de limbi străine, promovarea studiului interdisciplinar (psihologie, pedagogie, limbi 

străine, științe sociale, limba maternă) 

 

Din punct de vedere social s-a urmărit: implicarea elevilor care sunt defavorizați socio-economic sau 

geografic (şomeri, emigranți, mediul rural etc), dezvoltarea spiritului de echipă prin participare în comun la 

activitățile proiectului și la mobilități, cunoașterea și înțelegerea multitudinii de culturi europene, egalitatea 

şanselor de gen în participarea la proiect, sensibilizarea populației, a școlilor din apropiere și a autorităților 

asupra fenomenul violenței în societate, precum și necesitatea prevenției violenței în școli. 

S-a realizat  permanent diseminare la nivel local şi regional. Toți participanții au făcut cunoscute în 

școală rezultatele proiectului cu ocazia diverselor întruniri şi au prezentat proiectul (dimensiunea europeană, 
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parteneri, scopuri, rezultate parțiale, finale) cu ocazie Zilei Porților deschise/Târgurilor de oferte 

educaționale  întregului liceu, părinților, viitorilor elevi și reprezentanţilor autorităţii locale, cu ajutorul 

imaginilor, colajelor, prezentărilor, videoclipurilor. 

Pentru  a  atrage  și  mai mult atenția asupra proiectului și a realiza o și mai eficientă diseminare, s-

au publicat articole de presă despre activitățile locale (aprobarea proiectului, Ziua Porților Deschise, Ziua 

Europei) și național (întâlnirea coordonatorilor, mobilitatile elevilor), iar diseminarea la nivel național a fost 

realizată prin prezentarea proiectului pe site-ul liceului. 

Elevii au purtat numeroase dezbateri asupra posibilităţii de a diminua acest flagel mondial. Au oferit 

un model de atitudine proactivă şi spirit civic, fiind conştienţi de faptul că lucrurile nu se schimbă peste 

noapte şi că e nevoie de implicare constantă şi perseverentă pe termen lung pentru a avea succes în demersul 

proiectat. 
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EDUCAŢIA MORAL- CIVICĂ 

LA CLASELE PRIMARE 
Kajan Szende 

Școala Gimnazială,,Turoczi Mozes”Târgu Secuiesc 

 

 

În etapa actuală, idealul educaţional al şcolii româneşti îl constituie dezvoltarea liberă, integrală şi 

armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative, ideal ce se întemeiază pe 

tradiţiile umaniste, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti, având o contribuţie 

importantă la păstrarea identităţii naţionale. 

O coordonată esenţială a formării personalităţii copiilor o constituie educaţia moral – civică, care 

vizează adoptarea unor principii morale în viaţa cetăţenească prin aplicarea unor sisteme de măsuri şi 

influenţe corespunzătoare ce au ca finalitate formarea unui bun cetăţean. 

Educaţia moral – civică este un proces complex ce se produce sub influenţa a numeroşi factori ai 

mediului socio–cultural şi în sistemul relaţiilor dintre copil şi adult, relaţii ce se statornicesc în primii ani în 

familie, în grădiniţă, şcoală şi apoi continuă în societate. 

Formarea conduitei morale cuprinde mai multe componente: prima se referă la domeniul cognitiv, a 

doua la cel afectiv, care încorporează întreaga gamă de trăiri emoţionale, valorizate din punct de vedere etic, 

iar cea de-a treia implică modelarea comportamentului moral civic al copilului. 

Prin întregul lor conţinut, activităţile  contribuie, prin căi specifice, la punerea bazelor conştiinţei 

morale, la însuşirea regulilor de comportare civilizată, la educarea abilităţilor de a intra în relaţie cu ceilalţi, 

la educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, la cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie. 

Voi prezenta în continuare modul în care am realizat unele dintre obiectivele educaţiei moral-civice, 

pornind de la ceea ce este mai aproape de copii, familie,  sat, ţară. Planificând povestiri cu conţinut etic, 

precum: „Ce a uitat Fănucă să spună!”, „Ionică Mincinosul”, „Puf Alb şi Puf Gri”, am urmărit însuşirea unor 

anumite reguli de comportare civilizată, ştiută fiind influenţa educativă deosebită a acestor povestiri care îi 

pune pe copii în situaţia de a trăi şi reflecta asupra faptelor descrise. Tot pentru formarea unor trăsături 

pozitive de personalitate şi caracter, am folosit, ori de câte ori am avut ocazia, proverbe şi zicători. 

Un alt pas în educarea moral-civică îl constituie integrarea copilului în comunitate, , în excursii în judeţ şi în 

afara judeţului, în ţară, copilul trebuie să cunoască adresa, numele  judeţului, ţării, să cunoască obiectivele 

socio-economice şi culturale ale localităţii natale şi ţării. În acest scop copii au învăţat poezii ca Ţara mea de 

Elena Dragoş, jocuri didactice: Unde locuiesc; Locuinţa mea. 

   

Un alt domeniu aparte din gama activităţilor cu caracter moral-civic este educaţia rutieră. Cunoscând 

importanţa însuşirii regulilor de circulaţie, a aplicării acestora şi a formării unor deprinderi de disciplină a 

străzii am acordat o atenţie deosebită acestui capitol. 

O componentă deosebit de importantă a educaţiei moral-civice cu adânci implicaţii în păstrarea vieţii 

pe pământ o constituie educaţia ecologică. Orice prilej oferit de activităţile de observare a plantelor şi 

animalelor, de lecturare a unor texte inspirate din flora şi fauna ţării noastre şi nu numai, a unor poezii, 

plimbări în aer liber, l-am folosit pentru a sublinia importanţa ocrotirii naturii, pentru a forma o gândire 

intuitivă şi deductivă a copiilor în raport cu natura. Copii trebuie să înţeleagă că orice fiinţă are dreptul să 

trăiască şi să fie ocrotită de noi. În acest sens am desfăşurat cu preşcolarii lecturi după imagini şi convorbiri 

cu conţinut ecologic, poezii „Rugăminte”, „ Îndemn”, cântece „Copăcelul”. Foarte atractive şi benefice sunt 

activităţile cu caracter practic : colectarea materialelor din natură şi folosirea lor, acţiunile la colţul viu al 

clasei sau în curtea grădiniţei, precum şi o serie de experienţe: „Plantele transpiră”, „Şi plantele se hrănesc”. 

Prin toate aceste activităţi cu caracter ecologic şi nu numai am urmărit punerea copiilor în contact 

direct şi nemijlocit cu natura vie, plante, animale, păsări, insecte pentru a simţi, a pipăi, a mirosi, a admira, a 

descoperi singuri frumuseţea naturii, gingăşia, relaţiile care se stabilesc în natură, influenţa acestora asupra 

omului, şi implicit şi asupra copiilor. 
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Prin activităţile educative organizate cu copii, prin transferul modelului de dragoste şi respect faţă de 

semeni, de ţară, de natură, grădiniţa constituie cadrul socio-educaţional de formare a premiselor moral civice 

ale copilului, a unor deprinderi şi obişnuinţe care, poate nu se vor înstrăina din conduita lor niciodată.

 Educaţia civică în învăţământ reprezintă o prioritate, în încercarea de modelare a personalităţii 

elevului în spiritul valorilor şi principiilor democratice care guvernează demersul societăţii. Această 

disciplină  predată în şcoli deţine o contribuţie majoră în procesul de înţelegere şi însuşire a practicilor care 

fundamentează comunitatea şi întregul sistem în care trăim.Educaţia civică ajută la implementarea unor 

cunoştinţe necesare unui cetăţean ce trebuie să-şi cunoască deopotrivă drepturile şi îndatoririle. Demersul 

educativ, în acest sens, cultivă elevului o conduită conformă cu normele şi etica socială, în vederea aplicării 

şi respectării acestora; dezvoltă sentimentul responsabilităţii faţă de sine şi comunitate, precum şi 

ataşamentul, dragostea sau spiritul de sacrificiu faţă de semeni şi patrie. În plus, procesul de educare civică 

aduce la cunoştinţa tânărului copil o serie de reguli (de circulaţie, norme de prevenire a incendiilor, norme de 

comportament în cadrul insituţiilor publice etc.) şi probleme cu care se confruntă societatea, pentru a-l 

determina să înţeleagă realitatea în care îşi duce existenţa şi a-i facilita integrarea şi adaptarea la formele şi 

valorile vieţii cetăţeneşti.Procesul educaţiei moral-civice vizează, de altfel, dobândirea de către elev a unor 

deprinderi şi atitudini la baza cărora se află importante valori morale, precum respectul, politeţea, 

corectitudinea, decenţa etc. Este deosebit de important ca acesta să înţeleagă că este o parte integratoare a 

societăţii, fapt pentru care trebuie să se supună normelor acesteia şi, ma mult, să le promoveze în rândul 

celorlaţi membri. În mod evident această disciplină este în măsură a consolida în conştiinţa elevului o 

cunoaştere temeinică a paremetrilor de acţiune în activitatea şcolară, în mediul înconjurător, în familie sau în 

oricare alt mediu socio-cultural. Este necesar ca acesta să-şi creeze o atitudine de dezaprobare faţă de orice 

abatere de la normele disciplinei sociale şi faţă de orice tendinţă de manifestare a unor comportamente 

negative, izvorâte din laşitate, egoism, răutate, minciună, ignoranţă etc. În consecinţă, el trebuie să 

dovedească demnitate, curaj, toleranţă, responsabilitate şi asumare a faptelor săvârşite.Aşadar, educaţia 

civică are un rol deosebit de important în a-l face pe elev să înţeleagă contribuţia pe care acesta o are ca 

membru al societăţii, în calitatea sa de cetăţean informat şi responsabil. Departe de a inocula prejudecăţi sau 

stereotipuri, acest demers educativ încearcă să sprijine dezvoltarea unui spirit creativ şi democratic, flexibil 

şi deschis, capabil de a iniţia ulterior noi strategii de îmbunătăţire a vieţii sociale. 
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Dilemele etice ale istoricului în zilele noastre 

Prof. Doru Nicolae Grădinaru 

Școala Gimnazială „Sf. Silvestru”, București 

 

Etica are ca scop reglementarea prin norme etice a comportamentului unor reprezentanți ai diverselor 

grupuri sociale ce aparțin, de regulă, unei anumite profesii. Etica profesională include îndatoririle legate de 

activitatea profesională desfășurată în societate. De-a lungul timpului, etica a dobândit mai multe definiții, 

precum ansamblul regulilor de conduită împărtășite de către o comunitate anume, reguli care 

sunt  fundamentate pe distincția între bine şi rău (Wundenburger); un set de reguli care definesc ceea ce este 

drept și greșit în conduita noastră (D.Buhalis şi E. Laws); reflecție sistematică asupra consecințelor morale ale 

deciziilor (Johns). 

În ultimii ani, ca urmare a depistării a tot mai multe cazuri de plagiat dar și a altor încălcări de norme 

etice, au fost elaborate coduri de etică în toate domeniile vieții publice, inclusiv în privința istoricilor.  

Spre exemplificare amintim câteva principii și valori care guvernează conduita profesională a 

personalului angajat la Muzeul Național de Istorie a României, conform Codului de Etică al instituției: 

supremația Constituției și a legii, prioritatea interesului instituției pe care o reprezintă, asigurarea egalității de 

tratament, profesionalismul, imparțialitatea și independența, integritatea morală, libertatea gândirii și a 

exprimării, cinstea și corectitudinea, deschiderea și transparența, credibilitatea și conduita. De asemenea, mai 

amintim spre exemplificare și valorile prezentate în Codul de Etică și deontologie al personalului din cadrul 

ministerului cercetării și inovării: obiectivitate, legalitate, imparțialitate, transparență, integritate morală, 

responsabilitate, nediscriminare.  

Istoricul, ca membru al societății, trebuie să se supună și acesta unor norme etice și morale. Acesta are 

un rol deosebit de important în societate, având în vedere faptul că acesta lucrează cu informații sensibile legate 

de trecutul altor oameni, popoare, state, etc. De aici apar și diverse dileme etice care îl pot pune pe istoricul 

din zilele noastre în dificultate. La sensibilitatea informațiilor se mai adaugă și nevoia imperativă de 

imparțialitate și de obiectivitate, acestea regăsindu-se foarte greu în istorie, având în vedere faptul că istoria 

este o disciplină care studiază subiecți, deci de aici reiese o subiectivitate inevitabilă a cercetătorului.  

De aici pot porni o serie de dileme etice ale istoricului. Preocupat de obținerea adevărului, istoricul 

poate ezita între a face publice anumite descoperiri sau a le ține secrete. Dilema poate apărea în cazul în care 

informațiile găsite de către istoric pot afecta integritatea unei persoane publice sau chiar relațiile dintre două 

sau mai multe state. Întrucât perioada actuală este una destul de sensibilă din punct de vedere geopolitic, 

aflându-se la sfârșitul unei perioade tensionate între cele două blocuri politico-militare, informații despre 

practicile din interiorul acestora pot afecta relațiile internaționale dintre actualele state ale lumii. Amintim aici 

cazul lui Julian Assange care, deși nefiind istoric ci jurnalist, a pus la dispoziția publicului informații care au 

tensionat foarte mult relațiile externe. O astfel de situație poate fi întâlnită și în cazul unui istoric care pune la 

dispoziția publicului informații de interes național. Pot apărea situații în care istoricul, prin diverse informații 

publicate, să afecteze relațiile dintre etniile prezente într-un stat sau poate fi acuzat de discriminare, având în 

vedere specificul informațiilor cu care operează un istoric. Astfel, istoricul operând cu informații despre 

trecutul oamenilor, informații ce adesea nu sunt foarte confortabile, există riscul dezgropării unor enigme ale 

trecutului care să pună în lumină proastă o persoană, un grup de persoane sau chiar un întreg popor pentru 

anumite fapte comise la un moment dat în istorie. Istoricul are astfel dilema dacă să publice sau să păstreze 

secrete, măcar pentru o perioadă, informațiile deținute.  

O altă dilemă etică a istoricului poate fi legată de accesul la informații. Întrucât multe dintre acestea 

sunt clasificate și ferite publicului, istoricul poate avea tentația de a sustrage informații de interes național cu 

scopul de a obține adevărul. Astfel apare o contradicție între a respecta legislația cu privire la accesul la 

documente secrete sau de a respecta principiile etice de a prezenta informațiile.  

Furtul de intelectualitate poate reprezenta o altă dilemă a istoricului. Considerăm din start onestitatea 

drept calitate a istoricului, deci furtul de informații și studii în vederea publicării în nume propriu a acestora îl 
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excludem. Astfel, mai rămâne o posibilitate pentru cercetător de a sustrage informații, ceea ce contravine 

principiilor etice. Cercetătorul poate intra în posesia unor materiale care aparțin de drept unui alt cercetător, 

respectivul nedorind să le publice sau dorind să publice informațiile într-o manieră eronată.  

Istoricul din zilele noastre poate fi tentat să fabrice diverse informații care nu sunt reale,  fiind tentat 

să demonstreze un adevăr pentru care nu are probe, utilizându-se de informații falsificate. Deși scopul poate fi 

unul nobil, mijloacele la care ar putea fi istoricul tentat să apeleze nu sunt etice și nici morale, riscând să 

contribuie la formarea unei imagini greșite despre trecut.  

O altă capcană în care poate intra istoricul zilelor noastre este cea ideologică. Deși istoria este foarte 

dificil să fie privită obiectiv, există riscul ca istoricul să fie fidel unei anumite ideologii și astfel să deformeze 

adevărul istoric pentru a susține ideologia preferată, pe care o consideră drept cea potrivită pentru societate. 

Această dilemă etică este destul de frecventă în perioada actuală, mulți istorici fiind fideli unei anumite idei 

politice, iar din scopurile raționale ale cercetătorului să apară această dilemă etică: adevărul istoric versus 

susținerea unei ideologii.  

Întrucât societatea actuală se bazează pe consum, și istoricul poate fi afectat de aceste aspecte. Astfel, 

pentru a putea să își vândă o lucrare, un istoric poate fi pus în situația deloc confortabilă de a alege între a 

prezenta un adevăr istoric important, dar care să nu atragă atenția publicului în mod deosebit, sau să îl 

exagereze cu scopul de a-l face cunoscut publicului. Astfel, au apărut în ultimii ani lucrări care s-au bazat 

foarte mult pe mitologizarea istoriei și chiar promovarea unei imagini false despre anumite evenimente sau 

despre anumite popoare cu scopul răspândirii unor idei în publicul larg.  

Istoricul zilelor noastre mai poate fi tentat adesea să recurgă la plagiere și furt intelectual, atât voluntar 

cât și involuntar. Este o situație tot mai des întâlnită în mediul academic, când lucrări de masterat sau doctorat 

s-au dovedit a nu avea un conținut original, ideile expuse fiind anterior analizate de alți cercetători mai mult 

sau mai puțin cunoscuți. Situația a ajuns să fie tot mai răspândită în mediul universitar în ultimii ani, iar cauzele 

sunt multiple: lipsa de pregătire a studenților, lipsa metodelor de cercetare sau pur și simplu necunoașterea 

normelor de redactare a unor lucrări de cercetare.  

Remarcăm astfel cum și istoricul din zilele noastre poate să se regăsească în mijlocul unor dileme 

etice, cele mai importante de luat în calcul fiind reprezentate de dilema prezentării unui adevăr istoric ce poate 

deranja spațiul public, membrii unei anumite comunități, clase sociale, popor sau chiar relațiile dintre state. 

Aceste dileme apar din specificul pe care îl are istoricul în societatea actuală, acela de a prezenta adevărul 

istoric într-o formulă cât mai clară și imparțială, iar acest lucru este adesea greu de realizat din considerente 

personale sau din inaccesibilitatea informațiilor.  
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MASS-MEDIA   ȘI MANIFESTĂRILE  ANTISOCIALE  LA ELEVI 

Preda Vasile Radu 

Școala Gimnazială Specială CRDEII Cluj Napoca  

 

 1. Introducere 

 Controlul social - inclusiv al mass-mediei incitatoare la agresivitate - se bazează pe acceptarea 

valorilor sociale, dar şi pe folosirea coerciţiei întrucât unele persoane au o slabă capacitate de autocontrol şi 

pot manifesta comportamente agresive, violente. Insuficientul autocontrol comportamental, toleranţa scăzută 

la frustrare, orientarea inadecvată a scopurilor, răspunderea şi responsabilitatea socială insuficient structurate 

reprezintă factori care pot contribui la manifestarea unor comportamente agresogene, mai ales în contextele 

în care controlul social este inexistent sau diminuat, iar mass-media promovează repetitiv diferite forme ale  

comportamentlor agresivie . 

 În cadrul normelor culturale, experienţa personală întăreşte adesea emoţiile sau comportamentele 

agresive la unii oameni, în timp ce la alţii le orientează sau le stinge. Într-adevăr, în dezvoltarea unui 

comportament agresiv o contribuţie mare o are cultura sau subcultura la  care aparţine  un individ. Din 

momentul în care s-a stabilizat o subcultură care aprobă violenţa, învăţarea socială - inclusiv prin 

intermediul mass-mediei,  devine  principalul  factor de  propagare a ei (Hardy, Heyes, Crews, Rookes , 

Wren , 1990, p.116).  

          Persoanele imature afectiv şi moral, au o toleranţă redusă la frustrare din cauza egocentrismului şi pot 

ajunge la încercări de satisfacere a trebuinţelor pe căi ilegale, inclusiv prin agresivitate şi violenţă. Stările 

afective conflictuale sunt mult mai frecvente la delincvenţi faţă de cei nedelincvenţi (Preda, 1998). 

 Un factor important al comportamentelor agresive şi violente este intoleranţa la frustrare. Pe baza unei 

sinteze a mai multor cercetări privind relaţiile frustrare - agresivitate, T. Bogdan (1983) arată că: a) sunt 

cazuri când frustrarea duce aproape sigur la agresivitate; b) sunt fapte agresive care se comit în absenţa 

oricărei frustrări; c) există stări frustrante care nu duc la comportamente agresive. 

 Lipsa sentimentului de culpabilitate şi tendinţa de a considera actele lor agresogene drept legitime, în 

raport cu frustrările suportate, alături de atitudinile de devalorizare a exponenţilor ordinii publice şi a 

adulţilor, în general, creează două circuite de autoalimentare a agresivității (R. Mucchielli 1981, p. 82). 

Capacitatea empatică este un factor de protecţie în privinţa formării  și dezvoltării conduitelor agresive şi 

violente. Abilitatea de a discrimina, de a identifica şi eticheta trăirile afective ale celor din jur, reprezintă o 

posibilitate de a lua în calcul nevoile celorlalţi, de a trăi emoţiile şi sentimentele altora, de a anticipa 

consecinţele indezirabile ale propriilor acte prin lezarea altor persoane.  

 Capacitatea de rezistenţă la frustrare se educă prin diminuarea egocentrismului şi dezvoltarea unei 

structurări motivaţionale în care trebuinţele personal-individuale să se îngemăneze cu cele personal-sociale. 

 În mare măsură, agresivitatea are la bază egocentrismul persistent care duce la instalarea unei "etici 

egocentrice". După R. Mucchielli (1981, p. 89), spre egocentrismul etic converg două surse: "valorile" 

negative izvorâte direct din dezangajarea socio-morală şi "valorizarea" în sens delictogen a forţei eului. În 

cazul celor două circuite de autoalimentare a agresivităţii, propuse de R. Mucchielli, agresivitatea şi 

comportamentul delictogen sunt în mare măsură expresia nerecunoaşterii autorităţii adulţilor, precum şi 

expresia intoleranţei la frustrare. 

 Psihologia, pedagogia şi sociologia contemporană aduc dovezi concludente privind rolul jucat de 

învăţare, inclusiv din promovarea agresivității prin mass-media, alături de frustrare, în constituirea 

comportamentului agresiv.  
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         În pofida unor opinii adesea contradictorii, tot mai mulţi psihologi şi sociologi, pe baza unor cercetări 

sistematice, subliniază faptul că mijloacele de comunicare în masă, prin conţinutul neadecvat pe care îl 

vehiculează uneori, pot propaga atitudini dissociale şi antisociale și comportamente agresive în rândul unor 

minori şi tineri care au tulburări caracteriale. 

 

2. Cercetări privind impactul mass-mediei asupra comportamentelor antisociale 

 2.1. Cercetările lui Eron (citat de Preda, 1998, p. 24) arată că mai ales copiii cu potenţial agresiv 

urmăresc programe TV care propagă violenţa. Printr-un studiu longitudinal, Eron a urmărit un lot de copii 

în vârstă de 8 ani pentru a observa tipul şi cantitatea de programe TV vizionate, făcând observaţii cu privire 

la agresivitatea manifestată de subiecţi. S-a stabilit o corelaţie pozitivă între cantitatea de programe violente 

vizionată la TV şi nivelul de violenţă manifestat de subiecţi până la vârsta de 18 ani. Aceasta sugerează că 

violenţa difuzată prin TV are un anume efect; dar deoarece corelarea nu implică neapărat cauzalitate, s-a 

impus o investigare experimentală a influenţei filmelor agresogene asupra comportamentului manifest al 

copiilor şi adolescenţilor. 

 2.2. Cercetările experimentale realizate de Leyens Camilo, Parke, Berkowits(1985) - citate de 

Preda (1998, p. 25) şi de Hardy, Heyes, Crews, Rookes , Wren (1990, p.116-118) au pornit de la următoarele 

întrebări: vizionarea de scene violente la cinematograf sau la televizor au un efect asupra frecvenţei 

manifestărilor agresive la unii spectatori ? Dacă există un asemenea efect, el merge în sensul unei creşteri sau 

în sensul unei diminuări a frecvenței comportamentelor agresive ? 

       Dintre rezultatele experimentului realizat de J. P. Leyens le menţionăm pe următoarele:       1) Ceea ce 

este important este semnificaţia actului agresiv. De exemplu, pentru un western - în care violenţa este 

ritualizată - semnificaţia este mai puţin puternică, mai puţin profundă, iar efectul este mai puţin important, 

mai mic. 

2) Efectul va fi mai mare dacă subiectul este iritat la debutul experimentului. 

3) Anxietatea poate inhiba agresivitatea. 

4) Dacă în luptă este implicat un învingător simpatic, cu care subiectul se identifică uşor, efectul agresogen 

va fi mai puternic. De asemenea, efectul va fi mare dacă învinsul e antipatic.  

5) Urmărirea unor scene violente reale sau prezentate ca fiind reale are mai mare efect decât vederea scenelor 

violente fictive. 

 Leyens, Camino, Parke şi  Berkowitz (1985) au iniţiat și un experiment natural. Acest experiment s-

a desfăşurat timp de trei săptămâni şi a fost realizat în patru pavilioane ale unui internat de băieţi, cu 

adolescenţi care au avut manifestări dissociale şi antisociale. 

 Într-o primă săptămână, Leyens şi echipa sa au observat frecvenţa conduitelor agresive în timpul 

momentelor libere ale tinerilor. Două dintre pavilioane (I şi II) au fost cotate cu violenţă ridicată, iar celelalte 

două pavilioane (III şi IV) au fost cotate cu violenţă scăzută. În a doua saptămână, în două pavilioane, în 

timpul pauzelor de seară, s-au proiectat filme cu scene violente. Adolescenţii din alte două pavilioane au 

vizionat filme nonviolente, respectiv comedii. S-a procedat la numărarea actelor agresive şi a expresiilor 

verbale agresogene din cursul celei de-a doua şi celei de-a treia săptămâni, comparându-se numărul acestora 

cu cele observate în prima săptămână (Tabelul I ). 
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Tabelul I 

Rezultatele  experimentului  realizat de  Leyens, Camilo,  Parke şi Bercowitz  (1985) 

 

 

Nivel de violenţă  

                                    Pavilioane 

 I II III IV 

În timpul filmului Violent Non-violent Violent Non-violent 

Nivelul agresivităţii după o 

săptămână  

Crescut Neschimbat Crescut Neschimbat 

Nivelul agresivităţii verbale Crescut La fel Scăzut La fel 

 

 La amiază, nu se manifestă nici o schimbare semnificativă pentru agresiunile fizice. Aceasta nu 

trebuie să ne mire dacă ţinem seama de tipul de institut în care s-a făcut cercetarea. În condiţiile respective 

era normal să survină o creştere a agresivităţii fizice imediat după proiecţia filmelor agresive, iar aceasta să 

nu se prelungească mult timp şi să nu mai fie detectabilă la amiază sau în săptămâna viitoare. Din contră, 

agresivitatea verbală era mai puţin deranjantă, ea fiind, totodată, mai puţin sensibilă la fluctuaţiile 

perioadelor de timp. J. P. Leyens şi colaboratorii au observat că violenţa manifestată de băieţii care au văzut 

filmele violente a fost de acelaşi tip cu violenţa din filme. 

 Concluziile acestui experiment sunt următoarele: 

 1) Agresivitatea fizică, în perioadele de seară, urmează imediat după proiecţia filmelor. În raport cu 

prima săptămână, în cele două pavilioane unde subiecţii au urmărit filme agresive creşte foarte mult 

frecvenţa agresiunilor fizice; comportamentele agresive scad în unul din pavilioanele în care subiecţii au 

văzut comedii şi rămân neschimbate în celălalt dormitor. 

 2) Efectele sunt mai puţin marcante, în timpul serii, pentru agresivitatea verbală, care nu este 

caracteristică filmelor violente. Agresivitatea verbală creşte semnificativ doar într-un dormitor în care s-au 

vizionat filme agresive şi scade semnificativ în pavilioanele în care s-au vizionat comedii. Aceleaşi 

modificări se manifestă pentru agresivitatea verbală din timpul amiezii, situaţie ce se menţine şi în a treia 

săptămână. 

Deci, datele acestor experimente indică întărirea actelor agresive prin vizionarea scenelor violente. 

Totodată, se confirmă şi ipoteza că vizionarea scenelor agresive poate avea un efect catartic, liberator al 

agresivităţii acumulate de unii subiecţi. 
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PROIECTUL COPACUL ŞI ANOTIMPUL 

Moţ Ana  

                                                          C.Ş.E.I. DUMITRU CIUMĂGEANU , TIMIŞOARA  

Argument 

        Nu depinde de tine, ca si copil cum te naşti. Şi copacii sunt de mai multe feluri. Salciile par triste, 

stejarul puternic, arţarul mândru, însă fiecare are acelaşi potenţial şi e unic în felul lui. Folosind propriile 

abilităţi şcolarii pot şi învaţă altele noi.   

          Considerată aurul verde, pădurea este considerate aurul verde  pentru oameni unul dintre cele mai de 

preţ lucruri din lume. În fiecare zi, în fiecare moment, arborii din jurul nostru sunt neobosiţi şi fac acelaşi 

lucru: livrează în mediul înconjurător oxigen. Fara acest lucru  viaţa umană ar putea fi posibilă. 

    Este important pentru un şcolar să ştie ca copacii dint-o padure îmbracă haina de la verdele crud până la 

maro inchis într-un an.  

    Un rol deosebit de important al copacilor în natură este reglarea temperaturii, precum şi menţinerea unei 

umidităţi constante în ecosistem. Fără menţinerea acestui echilibru de cătră copaci, pământul ar ajunge 

încetul cu încetul să se deşertifice, iar într-un final totul în jurul nostru ar arăta precum un imens deşert.  

Copacii îndeplinesc şi alte roluri care ajută la bunul mers al vieţii. 

         Proiectul “Copacul, şi anotimpul” a pornit din dorinţa de a le dezvolta copiilor  creativitatea artistică, 

dorinţa de a se reculege in mijlocul naturii, pe cât posibil şi de a-şi dezvolta unele abilitaţi ecologice şi 

artistice .Deoarece acest lucru este destul de greu pentru un copil dint-un oraş mare, cadrele didactice doresc 

ca prin desen, pictura  fiecare copil să isi expime dorinţele despre  copaci şi să îşi dezvolte în acelaşi timp 

creativitatea artistică.  

      Este important  ca un copil cu deficienţă să ştie câte haine îmbracă un copac într-un an şi de  ce se 

întâmplă acest lucru .   

a) Scop:  

Promovarea şi încurajarea iniţiativelor de succes în rândul cadrelor didactice, creearea oportunităţii 

unui schimb de experienţă, valorificarea experienţelor obţinute în cadrul procesului instructiv-

educativ 

b) Obiectivele concursului: 

- Să stimuleze creativitatea copiilor cu şi fără cerinţe educative speciale; 

- Să încurajeze transpunerea de către copii a trăirilor lor interioare, prin intermediul artei; 

- Să promoveze modele de bună practică în rândul cadrelor didactice din învăţământul de masă, 

privind ideea de incluziune şi colaborare cu cadrele didactice din învăţământul special şi special 

integrat; 

- Să organizeze o expoziţie cu lucrările înscrise. 

c) Număr de elevi: aproximativ 200 

d) Beneficiarii direcţi: 

- preşcolari din învăţământul de masă şi învăţământul special și special integrat; 

- elevii din învăţământul de masă (clasele 0-VIII); 

- elevii învăţământul special şi special integrat (clasele 0-X); 

- cadrele didactice îndrumătoare. 

Beneficiarii indirecţi: 

- alţi factori implicaţi în educaţie 

e) Descrierea activităţilor: 

Activitatea nr. 1 

Titlul activităţii: Copacul toamna şi Copacul iarna 

Tipul activităţii: concurs cultural-artisic 

Perioada de desfăşurare: noiembrie -2020 februarie 2021 

Jurizarea lucrărilor: 10 martie 2021 

Locul desfăşurării: C.Ş.E.I. „Dumitru Ciumăgeanu” Timişoara 

Participanţi: coordonatorii proiectului, juriul, partenerii 
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Beneficiari: copiii şi elevii participanţi, cadrele didactice îndrumătoare 

Descrierea activităţii: După înscrierea participanţilor pe parcursul lunii noiembrie, lucrările 

acestora vor fi expuse în cadrul unei expoziţii laC.Ş.E.I D CIUMAGEANU  apoi vor fi jurizate şi 

premiate. Coordonatorii şi organizatorii concursului vor completa diplomele personalizate şi 

adeverinţele de participare, urmând a fi trimise în format electonic  

Activitatea nr. 2 

Titlul activităţii: Copacul primavara şi Copacul iarna 

Tipul activităţii: concurs cultural-artistic 

Perioada de desfăşurare: martie-mai 2021 

Jurizarea lucrărilor: 25  mai2021 

Locul desfăşurării: C.Ş.E.I. „Dumitru Ciumăgeanu” Timișoara  

Participanţi: copiii şi elevii participanţi, cadrele didactice îndrumătoare 

Beneficiari:  copiii şi elevii participanţi, cadrele didactice îndrumătoare 

Descrierea activităţii: După înscrierea participanţilor pe parcursul lunii noiembrie, lucrările 

acestora vor fi jurizate şi premiate. Coordonatorii şi organizatorii concursului vor completa 

diplomele şi adeverinţele de participare, urmând a fi trimise participanţilor la această etapă a 

concursului în format electonic.  

Regulamentul de concurs: 

- Lucrările vor fi realizate pe suport de format A4, prin tehnici la alegere. 

- Lucrările vor respecta tematica. 

- Lucrările vor fi etichetate pe faţă, în colţul din dreapta-jos, cu majuscule. Pe etichetă vor fi 

scrise: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, instituţia şi cadrul didactic îndrumător si 

adresa de email a profesorului coordonator. 

- O lucrare poate avea un singur cadru didactic îndrumător. 

- Un cadru didactic se poate înscrie cu maxim 3 lucrări la fiecare etapă. 

-  Diplomele vor fi expediate în format electonic după fiecare etapa a concursului  
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Responsabilitate și voluntariat în sistemul de învăţământ preşcolar  

                    Prof. Irina ȚIPLEA                                                                

Grădinița cu P.P.Nr.12 Sighetu Marmației 

 

    A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile de 

seamă ale educatorilor, pe care le vom forma participand direct la activităţile de voluntariat. ,,Nu numai în prag 

de sărbătoare, lumina şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele celor de lângă noi”. Ar trebui să desfăşurăm mai des 

activităţi de voluntariat pentru că ele constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de 

capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea la elevi a sentimentului de solidaritate. Acestea 

sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a 

aborda nevoile şi provocările umane. 

 În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le 

facă bine din punct de vedere sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre de copii 

sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate şi evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi ocaziile 

potrivite pentru a-i implica pe adolescenţi şi a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari. Prezintă-i toate 

beneficiile pe care le poate obţine de pe urma activităţilor de voluntariat. De asemenea, gândeşte-te la faptul 

ca eşti un model pentru el. Cu cât observă şi este 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 va tinde mai mult să 

introducă voluntariatul în viaţa lui de adolescent. Cu cât începe mai repede să facă astfel de activităţi de 

voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc 

pentru viaţa de adult. 

 Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestaţie materială. (Definiție adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului, 

iunie 2002). Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai nobile 

aspiraţii ale omenirii -pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele. 

 În această epocă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai 

interdependentă, mai complexă.  

Voluntariatul - la nivel individual sau de grup - reprezintă o modalitate prin care:                                                                                                              

 - pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de ataşamentul faţă 

de aproapele;                                                                                                      

-persoanele pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor, în timp ce învaţă şi 

se dezvoltă pe percursul întregii vieţi,realizându-şi astfel întregul potenţial uman;    

-se pot stabili puncte de legătură între diferenţele care ne despart, astfel încât să putem trăi împreună în 

comunităţi sănătoase, puternice, şi să lucrăm împreună la identificarea de soluţii la provocările pe care le 

întâlnim şi să conturăm destinul nostru comun.                                                                     

  În zorii noului mileniu, voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor. 

Voluntariatul transformă în acţiune declaraţia Naţiunilor Unite conform căreia „Noi, oamenii, avem puterea 

de a schimba lumea”. Această declaraţie promovează dreptul fiecărei femei, al fiecărui bărbat sau copil de a 

se asocia în mod liber şi de a activa ca voltunar fără deosebire de originea culturală sau etnică, religie, vârstă, 

sex, şi condiţia fizică, socială sau economică. Toate persoanele din lume trebuie să aibă dreptul de a-şi oferi în 

mod liber timpul, talentul şi energia în beneficiul altora sau al comunităţii lor prin acţiuni individuale sau 

colective, şi fără a aştepta recompense financiare. 

Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă, de fapt acumularea unei experienţe 

profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. 

Practic, a voluntaria înseamnă a ajuta necondiţionat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul lor, pe principiul 

dă mai departe.                                                                                      

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană eşti, care 

îţi sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti prin muncă. 
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Respectul faţă de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, indiferent 

de natura lor.                                                                                                   

Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se 

dezvoltă abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile 

întâmpinate în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă, de asemenea 

apartenenţa la un grup, un grup care devine în scurt timp o familie, iar relaţiile deşi sunt de natură 

profesională,devin şi personale. Sub marea umbrela a comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte 

important. Voluntariatul creeaza punţi între oameni şi comunităţi. Fără să vrem,suntem nevoiţi să socializăm 

în viaţa de zi cu zi pentru a putea exista. Însă, voluntariatul te învaţă tehnici şi metode de socializare, astfel 

încât timiditatea, teama şi frica să dispară, toate acestea ajutând la crearea ta din punct de vedere profesional. 

 În Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă sunt prevăzute o serie de obiective a căror 

transpunere în activităţi specifice conduc copiii spre descoperirea şi înţelegerea tainelor naturii. Activităţile pe 

domenii experenţiale (cunoaşterea mediului, educarea limbajului, activităţi artistico-plastice şi practice, 

activităţi muzicale), dar şi activităţile extracurriculare (excursii, drumeţii, activităţi practic-gospodăreşti-

plantări, acţiuni de ecologizare) contribuie la atingerea obiectivelor educaţiei ecologice. Acestea vizează 

aspecte de natură cognitivă, intelectuală, moral-civică, estetică, afectivă, practică: 

- să cunoască fiinţe şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;                          

- să-şi însuşească cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ şi 

antrenarea copiilor în îndeplinirea acestora;                                                                      

- educaţia capacităţii de a ocroti, de a proteja şi respecta natura;                                                      

- cultivarea dragostei pentru Terra cu tot ce intră în componenţa acestuia: apă, aer, plante, animale;                                                                                                                                                          

- conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică şi toate resursele naturale;      

- educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăieşte;                    

- formarea unui comportament civic, a dorinţei de a contribui la păstrarea frumosului prin antrenarea în 

activităţi de îngrijire a unor arbori, a spaţiilor verzi;                                                                

 La nivelul educaţiei preşcolare putem desfăşura activităţi de educaţie ecologică care, pe de o parte 

formează deprinderi, dezvoltă capacităţi şi cultivă interesul copiilor pentru conduite ecologice, iar pe de altă 

parte contribuie direct la menţinerea unui mediu echilibrat, curat, benefic unei dezvoltări fizice şi mentale 

sănătoase a copiilor. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a participa la acţiuni de protecţie a mediului 

în interesul sănătăţii noastre. Educaţia ecologică presupune dezvoltarea abilităţilor de a acţiona concret, de a 

ne implica activ în identificarea problemelor de mediu, capacitatea de a găsi soluţii pentru remedierea 

problemelor de mediu. 

 Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să implice 

copiii chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Formarea voluntarilor pe 

probleme de mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia mediului, în funcţie de 

diversitatea situaţiilor, impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o gândire constructivă, integrată 

care să faciliteze educarea populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de problemele mediului. 

 Iniţierea copiilor mici în ABC-ul voluntariatului de mediu începe cu: 

- identificarea problemelor de mediu în grădiniţă, în familie, în comunitatea locală şi intervenţia în schimbarea 

comportamentului şi atitudinii faţă de mediu; 

-furnizarea de informaţii şi instrucţiuni pe înţelesul tuturor; 

- identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediu şi anihilarea lor prin asumarea de 

responsabilităţi de ecologizare, de plantare, de informare cu obţinerea de performanţe pentru sănătatea 

mediului;                                                                                   

- găsirea soluţiilor de rezolvare a problememlor de mediu şi conştientizarea rolului pe care îl au voluntarii în 

transmiterea valorilor: respectul faţă de mediu, iubire faţă de natură, cooperare pentru rezolvarea problemelor.                                                                                                     

În scopul formării conduitei ecologice am implicat preşcolarii în desfăşurarea unor activităţi de 

ecologizare a mediului din curtea grădiniţei sub îndemnul ,,Pentru un mediu mai curat”. În famile, părinţii 

transmit copiilor cele mai elementare norme de comportament ecologic, care să constituie fundamentul 
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acţiunilor unui cetăţean preocupat de mediul în care trăieşte. De aceea, preşcolarii, alături de părinţi au 

participat la acţiuni de îngrijire a pomilor, dar şi de plantare de flori în curtea grădiniţei. 

 Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste acţiuni, 

voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi alături de 

comunitate şi problemele ei. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii copiilor, a unor 

valori şi atitudini morale, a unor modele de implicare socială exprimate prin: 

 - cunoaşterea şi utilizarea conceptelor cu privire la voluntariat; 

 - exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 - conştientizarea impactului social şi moral al acţiunilor de voluntariat; 

 - dobîndirea unor comportamente responsabile faţă de mediu şi implicit faţă de viaţa omului; 

 - manifestarea spiritului de iniţiativă în acţiunile de voluntariat; 

 Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat necesităţii 

de a acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea voluntariatului în unităţile 

de învăţămât, în familiile copiilor, în comunitate solicită calităţi legate de comunicare, spiritul de echipă, 

curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie iniţiativă în scopul cultivării 

normalităţii în comunitate şi contribuie la creşterea gradului de sensibilizare a populaţiei cu privire la valorile 

şi importanţa voluntariatului.  

A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, a cultiva valorile lui înseamnă a te ridica la cerinţele unei 

şcoli europene, în care se respectă normele europene, în care se realizează un învăţământ de calitate. 

Voluntariatul reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin faptele 

lor voluntarii dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi pentru 

semeni, grijă şi sensibilitate. De aceea, Victor Hugo afirma: ,,Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe 

care-l câştigăm”.                               

Referindu-se la valorile educative ale voluntariatului, Nicolae Iorga afirma:„ ... Oamenii sunt ceea ce 

au învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să gândească, să simtă, să voiască, să efectueze anumite munci şi 

să intre în relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au învăţat, ci după faptele lor”.                                                                                                     
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Educația civică în grădiniță 
                                                                                                  Mihăilescu Ana 

                                                                                                          Grădinița Liceului Teologic 

 

 

În etapa actuală, idealul educaţional al şcolii româneşti îl constituie dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă 

a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative, ideal ce se întemeiază pe tradiţiile 

umaniste, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti, având o contribuţie importantă la 

păstrarea identităţii naţionale. 

 O coordonată esenţială a formării personalităţii copiilor o constituie educaţia moral civică, care vizează 

adoptarea unor principii morale în viaţa cetăţenească prin aplicarea unor sisteme de măsuri şi influenţe 

corespunzătoare ce au ca finalitate formarea unui bun cetăţean. 

  Educaţia civică este un proces complex ce se produce sub influenţa a numeroşi factori ai 

mediului socio–cultural şi în sistemul relaţiilor dintre copil şi adult, relaţii ce se statornicesc în primii ani în 

familie, în grădiniţă, şcoală şi apoi continuă în societate. 

 Formarea conduitei morale cuprinde mai multe componente: prima se referă la domeniul cognitiv, a 

doua la cel afectiv, care încorporează întreaga gamă de trăiri emoţionale, valorizate din punct de vedere etic, iar 

cea de-a treia implică modelarea comportamentului moral civic al copilului. 

 Prin întregul lor conţinut, activităţile din grădiniţă contribuie, prin căi specifice, la punerea bazelor 

conştiinţei morale, la însuşirea regulilor de comportare civilizată, la educarea abilităţilor de a intra în relaţie cu 

ceilalţi, la educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, la cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, 

religie, care definesc portretul spiritual al poporului român. 

 Voi prezenta în continuare modul în care am realizat unele dintre obiectivele educaţiei moral-civice, 

pornind de la ceea ce este mai aproape de copii, familie, grădiniţă, sat, ţară. Planificând povestiri cu conţinut 

etic, precum: „Ce a uitat Fănucă să spună!”, „Ionică Mincinosul”, „Puf Alb şi Puf Gri”, am urmărit însuşirea 

unor anumite reguli de comportare civilizată, ştiută fiind influenţa educativă deosebită a acestor povestiri care 

îi pune pe copii în situaţia de a trăi şi reflecta asupra faptelor descrise. Tot pentru formarea unor trăsături pozitive 

de personalitate şi caracter, am folosit, ori de câte ori am avut ocazia, proverbe şi zicători. 

Un alt pas în educarea civică îl constituie integrarea copilului în comunitate, ieşind din familie în grădiniţă, în 

sat, în excursii în judeţ şi în afara judeţului, în ţară, copilul trebuie să cunoască adresa, numele satului, comunei, 

judeţului, ţării, să cunoască obiectivele socio-economice şi culturale ale localităţii natale şi ţării. În acest scop 

copii au învăţat poezii ca Ţara mea de Elena Dragoş, jocuri didactice: Unde locuiesc; Locuinţa mea. 

 O altă componentă a educaţiei civice o constituie dragostea faţă de popor, manifestată prin preţuirea 

istoriei, a strămoşilor, a limbii române, a admiraţiei pentru folclor şi cunoaşterea principalelor evenimente 

istorice: Ziua Naţională, Ziua Unirii. În scopul realizării acestui obiectiv am folosit povestirile istorice „Moş 

Ion Roată şi Unirea”; Moş Ion Roată şi Vodă Cuza”, cântece precum „Deşteaptă-te române”, Hora Unirii”; 

poezii precum „Limba românească” de George Sion. Pentru dezvoltarea sentimentelor patriotice, am avut în 

vedere familiarizarea copiilor cu evenimentele culturale, tradiţiile şi obiceiurile specifice poporului român prin 

observări: „Costumul popular”, lecturi după imagini: „Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun şi Anul Nou”, „Obiceiuri 

de Paşti”, poezii: „Moş Nicolae”, „Moş Crăciun”, „Portul românesc” de Eugen Frunză, „La Paşti” de George 

Coşbuc, desene: „Iia”, „Fota” etc. .Pentru valorificarea acestor cunoştinţe am organizat serbări şcolare cu 

diverse ocazii. De la cele mai fragede vârste copii trebuie să participe alături de adulţi la sărbătorile religioase 

fiind învăţaţi să le respecte şi să păstreze obiceiurile şi tradiţiile legate de acestea.  

 Un alt domeniu aparte din gama activităţilor cu caracter civic este educaţia rutieră. Cunoscând 

importanţa însuşirii regulilor de circulaţie, a aplicării acestora şi a formării unor deprinderi de disciplină a străzii 

am acordat o atenţie deosebită acestui capitol, în anul şcolar precedent desfăşurând cu ei chiar o activitate 

opţională pe această temă a educaţiei rutiere „Micii pietoni”. 

 O componentă deosebit de importantă a educaţiei civice cu adânci implicaţii în păstrarea vieţii pe 

pământ o constituie educaţia ecologică. Orice prilej oferit de activităţile de observare a plantelor şi animalelor, 

de lecturare a unor texte inspirate din flora şi fauna ţării noastre şi nu numai, a unor poezii, plimbări în aer liber, 

l-am folosit pentru a sublinia importanţa ocrotirii naturii, pentru a forma o gândire intuitivă şi deductivă a 

copiilor în raport cu natura. Copii trebuie să înţeleagă că orice fiinţă are dreptul să trăiască şi să fie ocrotită de 

noi. În acest sens am desfăşurat cu preşcolarii lecturi după imagini şi convorbiri cu conţinut ecologic, poezii 

„Rugăminte”, „ Îndemn”, cântece „Copăcelul”. Foarte atractive şi benefice sunt activităţile cu caracter practic : 
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colectarea materialelor din natură şi folosirea lor, acţiunile la colţul viu al clasei sau în curtea grădiniţei, precum 

şi o serie de experienţe: „Plantele transpiră”, „Şi plantele se hrănesc”. 

 Prin toate aceste activităţi cu caracter ecologic şi nu numai am urmărit punerea copiilor în contact direct 

şi nemijlocit cu natura vie, plante, animale, păsări, insecte pentru a simţi, a pipăi, a mirosi, a admira, a descoperi 

singuri frumuseţea naturii, gingăşia, relaţiile care se stabilesc în natură, influenţa acestora asupra omului, şi 

implicit şi asupra copiilor. 

 Prin activităţile educative organizate cu copii, prin transferul modelului de dragoste şi respect faţă de 

semeni, de ţară, de natură, grădiniţa constituie cadrul socio-educaţional de formare a premiselor moral civice 

ale copilului, a unor deprinderi şi obişnuinţe care, poate nu se vor înstrăina din conduita lor niciodată.  
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Magicienii detectivi 

Deguille Mihaela 

Liceul Teoretic Buziaș 

      Vă prezint o activitate extracurriculară , care a avut loc în perioada vacanței de vară , activitate care s-a 

conturat în urma participării la cursul de formare C.R.E.D. Ideea de a realiza aceste activități a venit  din 

dorința mea și a elevilor mei („micii magicieni”), de a ne revedea și în alt spațiu decât cel școlar , astfel că m-

am gândit să dau acestei întâlniri un aer mai detașat , invitându-i la rezolvarea unor sarcini prin explorarea 

unor obiective/indicii. Planul acestor activități a fost realizat cu ajutorul instrumentului web- padlet , unde au 

găsit indiciile și sarcinile pe care le aveau de realizat , iar în dimineața zilei propuse , au primit link-ul pe care 

l-au putut accesa. 

Dragii mei magicieni , părinți , bunici... 

       Vă invit la explorare ! Chiar dacă este vacanță , copiii și-au manifestat dorința de a ne întâlni în această 

perioadă iar eu sunt în asentimentul lor. 

Așadar , explorarea se va face în perechi/echipă ( un copil + un părinte/frate/soră mai mare , bunic/bunică) ; 

locația va fi orașul nostru Buziaș-parcul. Pe parcursul acestei aventuri veți primi câteva indicii și sarcini de 

rezolvat la fiecare. 

Echipament necesar: 

-recipient lichide (sticluță cu apă) 

-haine confortabile 

-încălțăminte sport 

-telefon 

-bună-dispoziție 

https://padlet.com/mihaeladeguille/Bookmarks 
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Pe parcursul activităților elevii s-au distrat dar și-au luat în serios sarcinile , având ocazia să afle lucruri noi , 

să petreacă timp cu unul din membrii familiei și să colaboreze în vederea realizării sarcinilor.La finalul acestei 

aventuri , elevii au primit diplome . Cu pozele făcute de elevi pe parcursul activității am realizat o cărticică, cu 

ajutorul intrumentului web storyjumper. 

https://www.storyjumper.com/book/read/86617125/5f300f116e2d1 
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POVESTEA BRADUȚULUI DE CRĂCIUN 
 

G.P.P. NR.45 Oradea 

Prof. înv. Preș. Irimuș Maria Teodora 

 

 

Introducere 

Cântat: 

O poveste, o poveste 

O poveste minunată 

O poveste adevărată 

Astăzi voi veți asculta 

Ea e plină de povețe 

Și-n orice împrejurare 

Poate multe să ne-nvețe 

De-o veți asculta mereu! 

 

Cântec: 

V-aș ruga un minut 

Ține-și ochii închisi 

 

Povestea: 

A fost odată un copăcel. Un copăcel frumos și verde. Nu avea frunze ci acușoare. Numai acușoare de jos până sus. 

O mulțime de ascușoare ascuțite. Și copăcelul era trist că nu înțelegea cine este el, și de ce doar el, are ace în vreme 

ce toți copacii din jur au frunze minunate. 

Și se frământa uitând să se bucure de răsăritul frumos al soarelui, de adierea lină a vântului și de nopțile senine când 

stelele luminau pădurea. 

 

• Așa că ne-ncetat el se întrebă: 

• Cine sunt eu,cine sunt eu? 

• Mă-ntreb mereu cine sunt eu 

• Cine sunt eu,cine sunt eu? 

• De mi-ar raspunde cineva! 

Povestitorul:    

• O stea din ceruri l-a privit 

• O raza calda i-a trimis 

• Ce i-a șoptit: 

Steaua:   

• Ești un brăduț micuț acuma, tu asta ești 

• Fii  liniștit că ai în tine putere 

• Puterea că să crești 

• Să fii brad  falnic , spre cer să te înalți semeț 

 

Brăduțul:  

• Mulțumesc ,steluță înțeleaptă 

• Te rog nu te supară și lasă-mă să te întreb:  

Cântec:      

• Că eu sunt mic și vreau  să stiu 

• Ce sunt și ce-aș putea să fiu? 

 

Steluță:  
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• Ei bine fie, să-ți spun povestea ta. 

• Ai fost mai ieri sămânță 

• Sămânță buna din conul unui brad 

• Eu am prvit din cerul sfanț 

• Cum te-a-ngriit Mama Pământ 

• Cum hrana buna ea ți-a dat 

• Pin’ai avut curaj să ieși 

• Și să privești spre cer-nalt 

• Să-ți începi drumul de brad adevărat 

Brăduțul: 

• Chiar asta e problema mea! 

• Eu brad, nu vreau să fiu 

• Căci nu îmi plac deloc acele mele 

• Pot înțepă pe cineva cu ele! 

Steluță: 

• De ce să schimbi ,când ești perfect așa cum ești? 

• Tu ești deja, așa cum e mai bine pentru tine 

• Brăduții au ace! Chiar asta-I frumusețea lor 

• Decât să cauți să fii altcineva 

• Descoperă ce fericit poți fi în scoarță ta! 

Brăduțul: 

• Poate nu știi steluță ce mare-i al meu dor 

• Și acum tot sper  în taina, 

• S-am frunze aurite. 

Steluță: 

• Decât să cauți mereu să fii altcineva 

• Descoperă ce bine e în scoarță ta 

• În trunchiu-acesta ai fost trimis să crești 

• Fii fericit atuncea, ai tot ce iți dorești! 

Brăduțul canta: 

• Cine sunt eu,cine sunt eu? 

• Mă-ntreb mereu ,cine sunt eu? 

Steluță: 

• Nu mai încerc să te conving! 

• Urmează-ți drumul cu tot ce-nseamna el! 

• Și i-a trimis un vis în noapte, când dormea 

• Și se făcea că avea frunze de aur… 

Povestitorul: 

• A doua zi dimineața, când s-a trezit nu-I venea să-și creadă ochilor. Era acoperit din cap până-n picioare cu 

frunze de aur și de diamante. 

Brăduțul: 

• Ce minunăție! Ce frumos sunt!  Priviti! 

• Nici un alt copac din pădure, nu este atât de poleit cu aur că mine! 

Povestitorul: 

• Dar când s-a inserat a trecut, pe acolo un om cu un sac în spate . Fericit că a dat norocul peste el a cules 

toate frunzele aurite, apoi toate diamantele și și-a văzut nepăsător de drumul lui. 

• La ivirea zorilor, când s-a văzut,lipsit de frunzele-i lucitoare, a început să se vaite: 

Brăduțul: 

• Vreau frunzele mele!  Mi-au fost luate toate!  Îmi pare că toți copacii ,rad de mine! Vai! … vai! 

• De aș putera avea un alt frunziș! 

• Uite, ce fructe minunate ,văd în luminiș. Fructele acelea mi le doresc! Așa copac aș vrea să fiu! 
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• Nici nu stiu prea bine, ce aș vrea să fiu, dar aș vrea să strălucesc așa în ger! 

Povestitorul: 

• Steluță l-a lașat să-ncerce  

• Și de-ndat în porumbar l-a preschimbat. 

• Așa ,că a doua zi ,când s-a trezit era un arbust încărcat cu fructe mici albastre. Vântul clatină ușor copăcelul 

și el se simțea fericit!  

• Ce tare! Era exact ce și-a dorit. 

• Din păcate, noaptea a venit o furtuna de zăpadă cu ger. Vântul furios a zgâlțâit bine porumbarul și toate 

fructele și frunzele lui au căzut , înghețate la pământ. Și iarăși ,micul brăduț a rămas gol. Și a oftat adânc și a rostit: 

Brăduțul: 

• Cred că n-am ales așa de bine! 

• Cred că frunze verzi și flori adevărate ,cum au ceilalți copaci din pădure, mi-aș dori acum. 

Povestitorul: 

• Steluță îl privea de sus ,din cer zicând: 

Steluță: 

• Parca începe-a-învață ceva! 

• Îl las să mai încerce! 

• Îl las în voia să! 

Povestitorul: 

• Și l-a acoperit cu frunze verzi și flori proaspete ,plăcute la atingere.Acum chiar era fericit! 

Brăduțul: 

• Priviti-mă!Am frunze și flori ,la care am visat! 

• Sunt fericit cu-adevărat! 

Povestitorul: 

• Sărmanul de el, de unde era să știe ,că pe acolo, avea să treacă o capra cu iezii ei? 

• Și iezișorii erau flamanzi, grozav de flamanzi.Cum au dat cu ochii de frunzele și florile copăcelului ,s-au 

apropiat bucuroase și le-au mâncat vesele pe toate! 

Brăduțul: 

• Iar sunt gol, n-am nici macar o frunza ! 

• Nu mi-au fost de folos nici frunzele de aur, nici porumbele, nici frunzele cele verzi! 

• Niciodată, n-am să mai visez la ele.Acum ,îmi pare rău după acușoarele mele. 

Steluță: 

• Vedeți?  

• Acum a învățat! 

• Și iar l-a ajutat steluță minunata! 

Povestitorul: 

• În timp ce dormea a visat că-și primise înapoi acușoarele.Când s-a trezit, și și-a văzut cu ochii lui, hăinuță 

de ace a început să rada de se prăpădeau și copacii din pădure de ras. 

Brăduțul: 

• Acușoarele mele sunt la locul lor! 

• Ce fericit sunt! Nimic nu-mi mai doresc! 

Povestitorul: 

• Și canta de răsună pădurea. 

Brăduțul: 

• De ce să tot alerg mereu 

• Când cel mai bine-I să fiu eu 

• Am învățat și acuma stiu! 

• Și cine sunt și ce-o să fiu! 

• Voi fi un brad adevărat 

• Pădurii paznic neîncetat 

• Iubind tot ce-I în jurul meu 
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• Eu fericit voi fi mereu! 

Povestitorul: 

• Încet, încet iarna și-a intrat în drepturi .Brăduțul întindea bucuros crengile ,spre fulgii de zăpadă ce se așezau 

grei, gadilundu-l. Era fericit! Cu adevărat fericit! 

Brăduțul: 

• E cea mai fericita zi, din viață mea! 

Povestitorul: 

• Era într-o dispoziție de sărbătoare, când a auzit în jurul lui ,glasuri și râsete de copii. 

Copiii: 

• Iată un brăduț perfect! E cel mai frumos din pădure! 

Povestitorul: 

• Și s-au prins de mâini invartindu-se în jurul lui cantandu-I ~ O brad Frumos!~ 

• Și ce credeți că s-a întâmplat atunci? 

• Din cer a căzut o stea luminoasa, care a trecut pe lângă toți copacii cei înalți și falnici din jur și s-a așezat 

chiar în vârful brăduțului nostru. 

• Cât de mândru ,era să știe,că el a fost ales să fie bradul de Crăciun! 

• Și de atunci, brăduții se bucura să împodobească casele oamenilor ,de Crăciun și să-i asculte pe aceștia 

cântând felurite și minunate colinde! 

• Și desigur steluță sclipește nelipsit pe vârful bradului zâmbind tainic cu IUBIRE. 

 

Brăduț cântec: 

• Și tu copile dragul meu 

• Încredere să ai mereu 

• Că ești sămânță ce-ai rodit 

• Și ești în corpul potrivit 

• Te rog, atunci fii fericit! 

Cântec 2 

• Și acum te las fii sănătos 

• Și vesel de Crăciun 

• Dar nu uita când ești voios 

• Copile să fii bun! 

• Romane să fii bun! 
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METODA CUBUL 

-Metodă de cultivare a creativităţii elevilor în ciclul primar- 

 Prof. înv. primar COZMA ELISABETA TEOFILIA 

Colegiul Național “Octavian Goga” Marghita 

 

Educaţia de azi necesită o reorientare pentru a corespunde cerinţelor prezentului dar mai ales viitorului, de 

aceea - cel care este responsabil de instruirea micilor elevi, are menirea de a redimensiona activitatea instructiv-

educativă astfel încât să stimuleze potenţialul de învăţare al şcolarilor la nivelul maxim. În şcoala contemporană, 

instruirea interactivă are abordări ştiinţifice complexe, interdisciplinare, sunt modalităţi moderne de stimulare atât 

a învăţării cât şi a dezvoltării personale; favorizează schimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. 

În vederea realizării acestui deziderat, se pot folosi cu succes metode, tehnici şi procedee care implică 

activ elevul în procesul de învăţare. 

Metodele şi tehnicile utilizate de învăţător la ore pentru a construi un cadru adecvat învăţării active 

constituie elemente esenţiale ale strategiei didactice, ele reprezintă latura executorie, de punere în acţiune a 

întregului ansamblu ce caracterizează un curriculum dat. Metodele interactive îmbină fructuos munca individuală a 

elevului cu munca în echipă/în colectiv, le dezvoltă micilor şcolari o motivaţie intrinsecă; dezvoltă creativitatea 

educaţilor, implică întreg colectivul de elevi, elevul devenind obiect şi subiect al propriului act de instruire şi 

educare; îmbină armonios învăţarea individuală cu învăţarea socială şi nu în ultimul rând stabilesc relaţii de 

colaborare şi comunicare între membrii unui grup. 

În didactica teoretică sunt prezentate metodele de stimulare a creativităţii, strategii didactice care pot fi 

aplicate cu maximum de eficienţă la ciclul primar.  

METODA PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE este o nouă metodă de predare – învăţare e un joc în sine, 

îndrăgită în mod special de micii școlari.  

În mod concret se procedează astfel: copiii se împart în şase grupe  corespunzătoare celor şase pălării (ei 

pot fi şi câte şase într-o singură grupă; împărţirea elevilor depinde de materialul studiat). 

Cele 6 pălării gânditoare sunt: albă, roşie, galbenă, verde, albastră şi neagră. Rolurile se pot inversa, 

participanţii sunt liberi să spună ce gândesc, cu condiția să fie în acord cu rolul pe care îl joacă, deoarece fiecare 

culoare reprezintă un rol. 

 O condiție important este aceea ca materialul didactic utilizat să fie variat, bogat, iar cele şase pălării să fie 

frumos colorate, să-i atragă pe elevi. 

 Pălăriile gânditoare au fiecare importanța lor, sintetizată astfel: 

Pălăria albă: 

• reprezintă obiectivitatea  informaţiilor; 

• neutră; 

Pălăria roşie: 

• impulsivă, dar poate însemna şi supărare sau furie; 

• lasă liber imaginaţiei şi sentimentelor; 

•reprezintă o bogată paletă a stările afective; 

Pălăria neagră: 

• reprezintă perspectiva gândirii negative, pesimiste; 

•oferă o pespectivă întunecoasă, tristă, sumbră asupra 

situaţiei în discuţie; 

• semnifică prudenţa, grija, avertismentul, judecata; 

Pălăria albastră: 

• albastru e rece deşi este culoarea cerului 

atotvăzător, atotcunoscător; 

• exprimă controlul procesului de gândire; 

• supraveghează şi dirijează bunul mers al activităţii. 

Pălăria galbenă: 

• este simbolul gândirii optimiste, constructive pe un 

fundament logic; 

• galbenul este cald, simbolizează lumina soarelui, 

strălucirea, optimismul; 

Pălăria verde: 

• exprimă inovaţia, ideile noi şi stimulează gândirea 

creativă; 

• este inovatoare, reprezintă  ,,fertilitatea”  ideilor noi; 
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Pentru ca această strategie să-şi atingă potenţialul maxim, elevii trebuie să cunoască foarte bine 

semnificaţia fiecărei culori, să-şi reprezinte fiecare pălărie, dar mai ales să gândească din perspectiva ei; 

resursele materiale să aibă o calitate deosebită, frumos colorate ca să-i atragă pe elevi deoarece important nu 

este pălăria în sine, ci ceea ce semnifică ea, ceea ce induce culoarea fiecăreia. 

Pălăriile gânditoare pot fi aşezate şi în perechi 

astfel: pălăria albă – pălăria roşie, 

pălăria neagră – pălăria galbenă, 

pălăria verde – pălăria albastră. 

Cel care poartă pălăria albă poate să-şi imagineze un computer care oferă informaţii şi imagini atunci 

când acestea i se cer, deci este asemenea calculatorului- neutru şi obiectiv, nu oferă interpretări şi opinii. Atunci 

când “poartă” pălăria albă, gânditorul trebuie să imite computerul, concentrându-se strict pe problema 

discutată, în mod obiectiv şi să relateze exact datele; gânditorul pălăriei albe este disciplinat şi direct (albul -

absenţa culorii indică neutralitatea). 

Elevul care poartă pălăria roşie, poate spune aşa: ”Aşa simt eu în legătură cu…” pentru că această 

pălărie legitimează emoţiile şi sentimentele ca parte integrantă a gândirii. Pălăria roșie face posibilă 

vizualizarea, exprimarea sentimentelor, a emoțiilor, permite gânditorului să exploreze sentimentele celorlalţi 

participanţi la discuţie, întrebându-i care este părerea lor “din perspectiva pălăriei roşii”, adică din punct de 

vedere emoţional şi afectiv, iar cel care priveşte din această perspectivă nu trebuie să-şi justifice feeling-urile 

şi nici să găsească explicaţii logice pentru acestea. 

Pălăria avertisment sau pălăria neagră, este concentrată în special pe aprecierea negativă a lucrurilor, 

punctând ceea ce este rău, incorect, erorile. Ea explică ce nu se potriveşte şi de ce ceva nu merge; care sunt 

riscurile, pericolele, greşelile demersurilor propuse,  nefiind o argumentare ci o încercare obiectivă de a 

evidenţia elementele negative. Concret se pot folosi formulări negative, de genul: “Dar dacă nu se potriveşte 

cu…” “Nu numai că nu merge, dar nici nu…” 

 Gânditorul nu exprimă sentimentele negative, acestea aparţinând pălăriei roşii, după cum aprecierile 

pozitive sunt lăsate pălăriei galbene. În cazul unor idei noi, pălăria galbenă trebuie folosită înaintea pălăriei 

negre. 

Pălăria galbenă, asemenea soarelui, reprezintă simbolul gândirii pozitive şi constructive, al 

optimismului şi se concentrează asupra aprecierilor pozitive. Ea simbolizează speranţa, dar are în vedere 

beneficiile, valoarea informaţiilor şi a faptelor date. Purtătorul pălăriei galbene oferă sugestii, propuneri 

concrete şi clare; caută suporturi logice şi practice pentru aceste beneficii şi valori şi de aceea cere un efort de 

gândire mai mare. Beneficiile trebuie căutate, stimulând creativitatea elevilor. Totodată, ideile creative 

oferite sub pălăria verde pot constitui material de studiu sub pălăria galbenă. 

Pălăria verde exprimă fertilitatea, renaşterea, viaţa şi simbolizează gândirea creativă. Căutarea 

posibilităţilor, a alternativelor este aspectul fundamental al gândirii sub pălăria verde. Ea este folosită pentru 

a ajunge la noi concepte şi noi percepţii, noi variante, noi posibilităţi. Gândirea laterală este specifică acestui 

tip de pălărie şi presupune  un efort mai mare de creaţie. 

Pălăria albastră este dirijorul orchestrei- un dirijor care cere ajutorul celorlalte pălării. Ea este 

responsabilă cu controlul demersurilor desfăşurate deoarece este gândirea despre gândirea nevoită să exploreze 

subiectul. Deținătorul pălăriei albastre definește problema, conduce întrebările, sintetizează informațiile pe 

parcursul activității, formulează ideile principale și definitivează prin concluzii la sfârșit. Ea monitorizează 

jocul şi veghează pentru a fi respectate regulile; rezolvă posibilile conflicte şi insistă pe construirea demersului 

gândirii; intervine din când în când și concluzionează la sfârșit. Poate atenționa celelalte pălării prin simple 

interjecții. 

Chiar  dacă  pălăria  albastră este liderul,  este permis oricărei alte  pălării să  adreseze comentarii şi 

sugestii. 
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 Sintetizând, rolurile fiecărei pălării sunt: 

Pălăria albastră → clarifică; Pălăria albă → informează;   

Pălăria verde → generează ideile noi şi efortul; Pălăria galbenă → aduce beneficii creative; 

Pălăria neagră → identifică greşelile;  Pălăria roşie → spune ce simte despre...  . 

 

Aplicație a  Metodei Pălăriilor gânditoare 

Clasa: a IV-a Obiectivele propuse Resurse 

Disciplina de studiu: 

Limba și literatura română 

-să povestească conținutul lecției; 

-să prezinte date despre viața și 

opera lui Ion Creangă; 

-să-și  imagineze  un  alt  final  

pentru textul studiat; 

- să formuleze întrebări și răspunsuri 

pe baza textului; 

conversaţia, 

explicaţia, 

problematizarea, 

exerciţiul, 

lectura, 

munca independentă, 

Metoda Pălăriile gânditoare 

Subiectul lecției: 

Amintiri din copilărie  

(Pupăza din tei), de Ion Creangă 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Anton, Ilica (1998), Metodica limbii române în învăţământul primar, Editura Multimedia Arad, 
2. Flueraş V. (2005), Teoria şi practica învăţării prin cooperare, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 
3. Trif, Letiția, (2008), Pedagogia învățământului preșcolar și primar, Editura Eurostampa, Timișoara, 
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Importanţa educației ecologice în şcoli 

-Studiu de specialitate- 

Ferenczi Erika 

                                                    Şcoala Gimnazială Nr.1 Viişoara,Bihor 
 

              Copiii trebuie educaţi  să fie responsabili faţă de mediu, prin participarea la diferite activităţi practice, 

în funcţie de specificul vârstei şi trebuie să ştie că orice copil poate deveni un prieten al naturii. Deoarece 

acţiunea copilului are la bază imitaţia, comportamentul adulţilor este foarte important pentru el. Copiii trebuie 

să ştie că florile trăiesc mai mult in mediul natural decât în vaze, iar unele insecte sunt foarte folositoare pentru 

plante (buburuza, albina). 

A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de 

ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii” afirma Eugen Pora. Natura constituie o expresie 

complexă a frumuseţii şi bogăţiei în care ne naştem, trăim şi muncim şi de aceea copiii trebuie să o 

cunoască, să o iubească şi s-o îngrijească încă din primii ani de viaţă. Îngrijirea mediului înconjurător, 

implică din partea omului desfăşurarea unor acţiuni practice, care să contribuie la evoluţia plantelor şi 

animalelor, apărarea lui de acţiunile dăunătoare care pun în pericol viaţa acestora. 

Natura, această splendidă minune, care constituie însăşi leagănul civilizaţiei umane, asigurând 

condiţiile existenţei umanităţii, ar fi de neconceput fără lumea fascinantă a plantelor şi  a animalelor. 

Protecţia naturii devine una din cele mai importante preocupări ale societăţii contemporane şi 

comportă trei aspecte principale: 

• prevenirea deteriorării mediului; 

• acţiuni de depoluare şi reconstrucţie ecologică, ce constau, în principal, în măsuri reparatoare; 

• păstrarea sau întreţinerea zonelor depoluate; 

    Studiile de specialitate relevă faptul că omul nu se naşte fiinţă culturală, ci devine. Devenirea este un 

proces deosebit de complex, care începe de timpuriu prin perceperea şi înţelegerea mediului în care vine pe 

lume.. 

   Mediul înconjurător, aşa cum ni se prezintă el astăzi este în mare parte o creaţie a omului, clar, el poate 

influenţala rândul său evoluţia societăţii umane. 

   Degradarea continuă a mediului înconjurător, care se petrece sub ochii noştri, este un elemente major, al 

unei “crize de civilizaţie” şi se datorează tocmai intervenţiei omului în natură. De aceea, trebuie conştientizată 

necesitatea protecţiei sale, a ocrotirii vieţii în cele mai variate forme ale sale. 

Copilul, încă din cea mai fragedă vârstă, înainte de a veni la grădiniţă, întreabă şi manifestă o mare 

curiozitate. La aceste întrebări membrii familiei dau răspunsuri după nivelul de instruire şi experienţă. 

Dar primele forme organizate de cunoaştere a mediului înconjurător aparţin grădiniţei. 

        În acest context educatorilor le revine sarcina şi obligaţia 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. 

       Învăţământul primar operează cu multe elemente specifice cunoscute bine de către educatoare. În 

cunoaşterea mediului înconjurător trebuie să predomine caracterul atractiv, accesibil şi ecologic. Copiii au 

nevoie să perceapă cel mai mare adevăr din spaţiul viului: plantele se nasc, trăiesc şi mor lăsând seminţe pentru 

următoarea generaţie de plante. 
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  2. STABILIREA  NIVELULUI DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ A ȘCOLARILOR 

Scop: Cunoașterea și înțelegerea unor componente și procese ale lumii vii și nevii;stimularea 

motivației pentru protecția naturii și formarea comportamentelor ecologice adecvate;derularea de acțuini 

concrete de protecție a mediului înconjurător  

 

2. a Determinarea cunoștințelor ecologice a școlarilor  

      Pentru a stabili nivelul educației ecologice a copiilor am recurs la  diagnosticarea a 3 direcții ale educației 

ecologice a preșcolarilor: 

    1- cunoștințe ecologice 

    2- abilități practice ecologice 

     3- atitudini ecologice 

Pentru a atinge indicatorii educației ecologice: 

      Completitudinea răspunsurilor  C; 

      Capacitatea de generalizare  G; 

      Dovezi și argumente D/A; 

      Flexibilitatea  F; 

      Capacitatea de stabilire a cauzei și efectului C/E; 

am elaborat o serie de itemi raportați la obiectivele de referință a educației ecologice. 

Item 1  

     Cunoașterea celor patru anotimpuri și a fenomenelor specifice acestora: 

-să descrie două caracteristici ale fiecărui anotimp; 

-să asocieze imaginea cu anotimpul potrivit; 

-să plaseze semnele  convenționale ale vremii în funcție de anotimp; 

-să sesizeze elementele care nu aparțin anotimpului respectiv; 

-să denumească factorii naturali și influențele lor asupra naturii; 

  Item 2 

    Stabilirea gradului de familiarizare a școlarului cu natura/mediul 

-să aleagă dintre jetoanele date doar pe cele cu animale; 

-să grupeze animalele în funcție de mediul în care trăiesc; 

-să asocieze animalul cu hrana sa/adăpostul său; 

-să denumească cinci animale carnivore; 

-să denumească foloasele pe care le are omul de la animale ; 

  Item 3 

    Caracterizarea grupurilor de obiecte vii și nevii din natura înconjurătoare 

-să formeze grupe după criteriul dat:,fructe,legume,flori;  

-să  diferențieze fructele de legume; 

-să compare fructele și legumele în funcție de imaginile propuse; 

-să asocieze fructul sau leguma cu locul unde crește:în copac,în grădină,în pădure,în pământ; 

-să denumească factorii naturali care ajută la dezvoltarea unei plante ;          

 

Pe parcursul studiului am folosit următoarele metode:convorbirea individuală, exercițiul,testarea. 

Formular pentru înregistrarea rezultatelor evaluării copiilor. 
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Nr.crt Numele 

copilului  

Item 1/puncte 

accumulate 

 

Item 2/ puncte 

acumulate 

Item 3/puncte 

acumulate 

Max.to

tal 

75p 

C G D

/

A 

F C/

E 

C G D/

A 

F C/

E 

C G D/

A 

F C 

/

E 

 

1. K.K 3 3 4 4 3 5 4 5 4 3 3 4 3 4 4 56 

2. SZ.T. 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 67 

3. .P.N. 2 3 3 4 2 4 3 5 3 2 2 3 2 3 4 45 

4. V.CS. 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 2 2 3 3 42 

5. P.A. 3 4 3 3 1 4 3 4 3 3 3 2 1 2 3 42 

                  

 

Ca urmare a analizei rezultatelor copiilor am concluzionat că media realizată per copii este de 67% ceea 

ce demonstrează faptul că preșcolarii au acumulate cunoștințe ecologice conform nivelului lor de vârstă.urmând 

ca pe parcursul anului școlar să fie îmbunătățite sistematic cu ajutorul educatoarei 

2.b GRADUL DE IMPLICARE A ȘCOLARILOR ÎN ACTIVITĂȚILE PRACTICE 

SCOP:Stabilirea capacității copiilor de a îngriji plante,animale 

Prin activităţile ecologice desfăşurate cu profesionalism copiii se dezvoltă intelectual, emoţional, 

voliţional, moral.. Astfel, se formează atitudini pozitive faţă de mediul degradat 

Activitatea practică a copilului în natură. 

Sarcina nr.1 -Plantarea unui puiet de brad;  

Pentru o mai bună cunoaştere a condiţiilor de care are nevoie o plantă pentru a se dezvolta, am desfășurat 

o activitate de plantare de puieți de brăduți aduși de la Ocolul Silvic Acestor puieți le-am asigurat toate condiţiile 

necesare unei bune dezvoltări: apă, căldură, lumină, pământ bun, aer; Prin aceste modalităţi de desfăşurare a 

activităţilor copilul a fost pus în situaţia de a căuta, de a pune întrebări, şi de a găsi răspunsuri corecte.                           

Sarcina nr.2- Îngrijirea puieților de brăduț pe o perioadă de o săptămână; 

Majoritatea copiior au fost deosebit de captivați de activitatea de plantare dar si apoi s-au dovedit a fi 

foarte grijulii cu brăduții lor.Zilnic îi udau,vorbeau cu ei,le povesteau ce au făcut la grădiniță. 

         Sarcina nr.3-Îngrijirea unui peștișor din acvariu; 

Am adus la şcoală un acvariu cu un peștișori .Copiii pe rând trebuiau să îi îngrijească pe peștișori:să le 

schimbe zilnic apa,să le dea mâncare.Activitatea a avut un real succes,toți copiii antrenați fiind încântați de 

însărcinarea dată,lăsând deoparte alte activități. 

           Media per copii este de 30 puncte-80%ceea ce demonstrează faptul că au un nivel superior de 

dezvoltare a deprinderilor practice.Copiii dse motivează pentru a duce la bun sfârșit sarcina dată,stabilesc 

anumite obiective pe care le și ating,își aleg singuri obiectele  de care au nevoie cunoscând utilitatea acestora. 

În cadrul acestor activități ,curiozitatea pe care o manifestă copiii față de natură a fost 

menținută,stimulată și transformată într-o puternică dorință de a înțelege și a ocroti natura.Ei au înțeles că 



 

 

“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

1167 
 
 

plantele sunt ființe fragile,au viața lor,răsar,cresc,se dezvoltă și mor,lăsând în urmă semințe pentru următoarea 

generație.Prin participarea activă la plantare,îngrijirea plantelor ,ei și-au format deprinderi de gospodărire și au 

înțeles rolul pe care îl au în menținerea și protejarea mediului. 

2.c  ATITUDINEA ȘCOLARILOR FAȚĂ DE NATURĂ 

În procesul activităţilor ecologice la copii se formează competenţele practice reale în domeniul 

ecologiei: protecţia mediului înconjurător, atitudinea grijulie pentru natură în cadrul activităţii de muncă şi celei 

social-utile, planificarea şi executarea măsurilor individuale şi colective privind protecţia naturii. 

         SCOP:Stabilirea  unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător și a unui comportament civic  de 

conservare și de protejare a mediului înconjurător; 

         Contexte create pentru determinarea gradului de maturitate ecologică a preșcolarilor: 

         1.Salubrizarea parcului din apropierea grădiniței .Copiii au fost îndemnați să efectueze curățenie în parc 

folosindu-se mănuși și saci menajeri.    

2. Am adus în grădiniță o pisicuță în timp ce ei se jucau sau modelau.Toți copiii au fost deosebit de încântați 

de venirea musafirului nostru,Tomiță.L-au mângâiat,l-au alintat,i-au dat lăptic,au fost foarte prietenoși,lăsând 

deoparte orice altă acțiune. 

         3.Am expus în fața copiilor un panou cu două imagini cu stări ale pământului :Pământul vesel  și 

Pământul trist.   Folosind imagini cu comportamente pozitive dar și dăunătoare ,copiii au ales imagini și le-au 

descris așezându-le la starea potrivită :vesel sau trist.Copiii au fost foarte marcați de fotografiile în care se 

degradează viața pe Pământ.                                     

 CONCLUZII: 

 În urma observărilor,a convorbirilor,a exercițiilor,a jocurilor ,a testărilor efectuate în timpul acestui studiu 

eologic  am concluzionat următoarele: 

         Patru școlari vizați se încadrează la nivelul III al educației ecologice. 

         Au o atitudine pozitivă față de natură;. 

        Au deasemenea manifestări pozitive în comportament;. 

         Ajută plante,animale din proprie inițiativă;. 

         Conștientizează importanța ajutorului acordat,îndeplinesc calitativ acest lucru.; 

          Cunosc elemente componente ale lumii înconjurătoare precum și interdependența dintre ele; 

          Își exprimă sentimentele și trăirile proprii despre natură și protejarea acesteia; 

           Respectă reguli de comportament în natură;  

       Manifestă disponibilitate în a participa la acțiuni de îngrijire și protejare a mediului,de înfrumusețare a 

spațiilor verzi. 

          ,,Ecologia este o frumoasă poveste de dragoste dintre om și natură” Toma George Maiorescu 
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Limitele și provocările inovației în educație 

Miclea Laura Maria 

Liceul Tehnologic ”Crișan”, Crișcior, jud. Hunedoara  

”Fiecare profesor trebuie să hotărască ce strategie să utilizeze cu elevul potrivit la locul potrivit. În fapt, o 

mare parte dintr-o predare reușită reprezintă o artă, un meșteșug.”15 

 Cum poate un profesor să fie inovator în actul didactic? Accesând cunoștințele științifice și de cultură 

generală pe care le are, experiența elevilor și a lui însuși plus exersarea creativității. În afara sentimentului că 

ești în locul potrivit, că ești în școală, în fața elevilor să transmiți o informație importantă nu se poate face un 

act educațional de calitate. 

 Provocările inovației în educație rezultă din aceea că profesorul trebuie să îmbine foarte multe 

informații, să găsească resurse pentru predare inter și trans-disciplinară și să găsească metodele prin care îi poate 

atrage pe elevi să studieze ceea ce el le propune. Un aspect pe care l-am sesizat în experiență, este acela că dacă 

îi cooptăm pe elevi în parteneriatul învățării putem să avem succes. Elevii știu ce au nevoie de la noi. Dacă le 

prezentăm disciplina pe care urmează să o studiem, cu obiective, capitole, subiecte etc. ei vor fi dispuși să-și 

facă un plan de învățare în funcție de ceea ce îi interesează. Mai mult, elevii pot face sugestii privind anumite 

subiecte pe care să insistăm și cum să le predăm. Pentru aceasta însă, trebuie să acordăm un timp, o oră, poate 

două, pentru a le prezenta elevilor ce urmează să predăm, cum am dori să facem asta și să stabilim împreună pe 

ce anume vom pune accentul. Astfel, elevii nu se vor prezenta la orele următoare fără a ști la ce să se aștepte. 

Dacă nu au nici măcar o indicație despre ce urmează, elevii luați pe nepregătite, introducând informații noi fără 

anticipare nu se vor putea capacita întotdeauna să recepționeze și să înțeleagă informația pe care o transmitem. 

 Limitele inovării la ora de curs apar din cauza autocenzurării, a încremenirii în metode clasice de 

comunicare; relația profesor – elev nu mai poate să fie una pe verticală, descendentă, de sus în jos = de la 

profesor la elev sau ascendentă de la elev la profesor. Elevii au nevoie să simtă că sunt tratați într-un mod 

responsabil, că actul educațional este pentru ei și despre ei. Profesorul trebuie să aibă curajul de a merge în 

întâmpinarea elevilor pentru a le cere părerea, pentru a-i implica și a le arăta că ei sunt cei importanți și contează. 

Cred că abordat în acest mod, actul educațional este mai benefic și mai constructiv pe termen lung.  

 Provocările inovării sunt legate, cred, în primul rând de faptul că profesorul este pus în fața 

necunoscutului manifestat prin: reacțiile și comportamentele elevilor, întrebărilor incomode sau afirmațiile care 

pot ieși din contextul academic. Aceasta este una dintre marile provocări la care se expune un profesor atunci 

când renunță la planificarea desăvârșită a activității și când le permite elevilor să se manifeste. Trebuie făcută 

precizarea că dacă relația elev – profesor este construită pe respect reciproc sunt mici procentele ca ei să nu aibă 

un comportament adecvat. Regulile de comportare la ora de clasă, stabilite împreună cu profesorul la început 

de an, trebuie să prevadă și sancțiunile pentru cei care nu se comportă adecvat – elevii sunt mai exigenți în 

sancționarea comportamentelor nepotrivite decât este profesorul, uneori. Odată stabilite regulile, elevii știu că 

sunt liberi să-și exprime puncte de vedere vis-a-vis de o problemă, știu că sunt în siguranță cu părerea lor 

exprimată indiferent că intră sau nu în contradicție cu ceea ce susține profesorul sau restul clasei. 

 Activitățile pe care le-am încercat în decursul timpului și în care i-am văzut pe elevii manifestându-se 

liber au fost cele în care am folosit problematizarea, dezbaterea pe o anume temă dată, argumentarea pro și 

contra, tabloul, realizarea unui portofoliul pentru studiul unui caz anume. Când am făcut studiu de caz am ales 

împreună cu elevii tema, subiectul și am stabilit împreună punctajele pentru activitățile din cadrul grilei de 

 
15 Robert J. Marzano, ”Arta și știința predării”, Editura Trei, București, 2015, p.15 
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evaluare precum și termenul de predare, astfel încât  s-a știut de la bun început care sunt exigențele și cum 

trebuie să-și planifice timpul. 

 Pentru o învățare eficientă trebuie știut faptul relevat de studii că ”…instruirea de tip vizual, instruirea 

de tip dramatic, precum și cea de tip verbal au cu toatele darul de a impulsiona procesul de învățare atunci când 

sunt făcute cum trebuie. Frapant însă este faptul că instruirea de tip vizual și dramatic are un rezultat mult mai 

bun decât cea de tip verbal în ceea ce privește procentajul de informații amintite de elevi la un an după încheierea 

unității didactice. Ca să folosim o explicație mai pe înțeles, instruirea vizuală presupune ajutarea elevilor să 

genereze imagini mentale pentru informația care a fost predată.”16 

Una dintre metodele de fixare a cunoștințelor predate este ”Tabloul”. ”tabloul ”simbolic” va avea o 

abordare  mai atipică, în care elevii trebuie să exprime prin intermediul corpului nemișcat, ca într-un tablou, o 

idee abstractă în spațiu. Imaginația elevilor  când primesc această sarcină poate fi uimitoare; în mod firesc și 

fără să pună nicio întrebare, încremenesc în poziții ce reprezintă construcții arhitectonice, o anumită tehnică de 

formare a propoziției, o premisă filosofică și chiar o ecuație ,matematică sau științifică. ”17 Elevii vor forma, de 

exemplu un tablou care să reprezinte relația antreprenor – angajat, gândirea, limbajul etc., astfel 4-5 elevi vor 

forma grupe pentru realizarea tabloului. Unul dintre elevii din echipă va veni cu explicații, astfel încât se va 

înțelege  și ce a fost reprezentat și ce mesaj vor să transmită. Se fac poze și se face apoi turul galeriei virtuale. 

(această metodă se aplică respectând regulile de distanțare fizică, cei patru elevi se constituie într-un tablou fără 

a se atinge sau tabloul se poate constitui din desenele individuale, poze sau imagini și atașate în mediul online). 

Este interesant cum își construiesc apoi argumentarea pentru a explica și a-și susține punctul de vedere în fața 

celorlalți. 

 O altă metodă foarte utilă și agreată de elevi este ”Harta mentală”. Elevii primesc un concept pe care îl 

așează în mijlocul paginii și apoi trasează linii, săgeți pentru a marca legătura dintre concept și celelalte noțiuni 

scrise. ”Procesul creării unei hărți a minții este extrem de simplu; ”știința” din spatele său este la fel de simplă. 

Buzan afirmă că, prin combinarea limbajului (de care este responsabilă emisfera stângă a creierului) cu imaginea 

(partea dreaptă a creierului), folosim mai mult din funcționalitatea creierului decât am folosi doar pentru a 

procesa limbajul sau pentru imagini. În consecință, reținerea și amintirea informațiilor înregistrate sub forma 

unei hărții a minții sunt cu atât mai eficiente.”18 

 Toate celelalte metode interactive dau rezultate dacă sunt folosite cu încredere și entuziasm, dacă 

energia pe care o degajă profesorul este una de colaborare și de susținere a proiectelor fiecărui elev în parte. 

Cred că elevii se îndepărtează de școală și pentrucă ei cred că ”școlii” nu le pasă de ei, de proiectele lor, de 

problemele lor ș.a.m.d., din cauză că fiind prea mulți elevi în clasă profesorul nu poate să ajungă să-i cunoască 

pe fiecare. Acest ultim neajuns trebuie depășit, chiar dacă profesorul ajunge să cunoască un lucru neînsemnat 

despre un elev, pentru acel elev poate însemna că i se acordă atenție și că nu este doar o cifră într-o statistică ci 

înseamnă ceva. 

 
16 Robert J. Marzano, ”Arta și știința predării”, Editura Trei, București, 2015, p.15 

 
17 Phil Beadle, Cum să predai, Strategii didactice, Editura Didactica Publishing House, București, 2020, p. 

165-166 
18 Phil Beadle, Cum să predai, Strategii didactice, Editura Didactica Publishing House, București, 2020, p. 132 
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 ”Oamenii mari nu înțeleg niciodată nimic singuri și e obositor pentru copii să le tot dea explicații… Am 

trăit mult în preajma oamenilor mari. I-am văzut de aproape. Asta nu m-a făcut să am o părere mai bună despre 

ei.  

 Când dădeam peste câte unul care mi se părea mai isteț, făceam cu ele experiența cu desenul meu 

numărul 1, pe care l-am păstrat întotdeauna. Voiam să știu dacă pricepea cu adevărat. Dar îmi răspundea mereu: 

”Asta e o pălărie.” Atunci nu-i mai vorbeam nici despre șerpi boa, nici despre păduri virgine, nici despre stele. 

Încercam să-i vorbesc pe limba lui. Îi vorbeam despre bridge, despre golf, despre politică și cravate. Iar omul 

mare era foarte mulțumit că face cunoștință cu cineva atât de chibzuit.”19 
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CELE ȘAPTE MINUNI 

                                                                                                                                  prof. dr. Oproiu Bogdan 

                                                                Liceul Tehnologic ,,George Barițiu" Livada, Jud. Satu Mare 

 

 În antichitate, prin minune a lumii se înțelegea o lucrare de sculptură sau de arhitectură care se 

distingea printr-o frumusețe extraordinară sau prin dimensiuni excepționale. Asemenea opere existau în 

numar mare și nu părea  ușoară determinarea celor care meritau a fi socotite printre cele șapte minuni 

sacre; selecția a fost făcută în decursul veacurilor. 

Față de tot ce ne surprinde prin întindere colosală sau prin frumusețe deosebită, nu există un elogiu mai 

mare decât a exclama: ,,Este a opta minune a lumii! 

150 milioane zile de muncă. 

Se consideră, de obicei, că prima dintre minunile lumii, marea piramida a lui Kheops de la Gizeh, din 

apropiere de Cairo. Este, de altfel, singura ,,minune" care mai dăinuie. Kheops a fost un mare faraon din 

cea de-a patra dinastie a Egiptului vechi, și a domnit  pe la anul 2600 î.e.n. Baza piramidei sale este un pătrat 

cu latura de 233 m, ceea ce reprezintă, în termeni moderni, o suprafață construită de 54 2892. Cu cei 147 m 

înălțime, ar depăși de două ori Catedrala Notre-Dame. Totuși, până-n prezent, eroziunea a redus-o cu 12 m. 

Volumul acestei enorme mase de piatră era odinioară de 2 700 000 m3, reprezentând o greutate de 8 milioane 

tone. 

 Această cantitate uluitoare de materiale provenea din munții aflați la est de Nil, de unde blocurile 

de piatră erau aduse la locul construcției pentru a fi lucrate. 

 O asemenea construcție ar prezenta mari dificultăți chiar și pentru tehnica modernă, cu multiplele 

sale posibilități (exptozive, mașini de tăiat piatra și mecanisme de ridicare). E ușor de imaginat, așadar, 

ce trebuie sa fi însemnat înălțarea piramidei pentru oamenii de atunci, care nu dispuneau decât de 

mijloace mecanice dintre cele mai rudimentare, precum planuri înclinate, tăvălugi, scripeți și pârghii! 

Arhitecții americani s-au amuzat calculând cât ar costa astăzi construcția piramidei lui Kheops și au 

evaluat prețul materialelor la 160 milioane dolari presupunând că lucrările ar fi efectuate cu ajutorul 

unor mașini moderne și cu contribuția a 10000 lucrători, ele ar dura cel puțin 200 zile. La vremea ei, 

însă, după calculele și deducțiile egiptologului, pirarnida lui Kheops a necesitat 150 milioane zile de 

muncă! 

Pe lânga masa enorrnă de materiale și volumul de muncă pe care le implică o astfel de construcție, 

un număr de alte fapte uimitoare sunt legate de piramida lui Kheops. Astfel, cele patru fețe ale sale 

indică cele patru puncte cardinale. O astfel de precizie nu pare ușor de obținut; într-adevăr, arhitecții 

care au construit în perioada modernă observatorul astronomic din Paris și au vrut să-1 plaseze exact în 

direcția sud-est, au comis o eroare de 18 minute, astfel încât abaterea de numai 4 minute pe care o 

prezintă axa piramidei cu direcția nord-sud constituie o realizare cu mult superioară.  

Culoarul de intrare al piramidei este îndreptat exact către nord; dacă-l prelungești cu o linie imaginară 

aceasta ajunge într-un punct situat cu câteva grade mai jos de polul ceresc; diferența se poate însă, 

explica prin deplasarea axei pământului, survenită în răstimpul ce ne desparte de epoca lui Kheops. 

Multe enigme au fost atribuite acestor ziduri colosale. S-a presupus că arhitecții lui Kheops ar fi fost 

remarcabili matematicieni, deoarece raportul dintre înălțimea piramidei și perimetru ar fi același ca între 

raza și circumferința cercului (numărul π = 3,14). Ar fi trebuit deci, ca acest număr, care stă la baza oricărui 

calcul relativ al cercurilor și care nu a fost descoperit decât mult mai târziu, să fi fost cunoscut de arhitecții 

egipteni, ceea ce pare totuși puțin plauzibil. 
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Piramidele sunt morminte masive, fără ferestre, fără uși, fără nici o deschidere exterioară, înfrumusețând 

secolele și mileniile. Timpul sfidează totul, dar piramidele sfidează timpul, sună un vechi proverb arab. 

Straturi de flori peste păduri de coloane 

Pentru a ajunge la cea de-a doua dintre minunile lumii, trebuie să ne deplasăm de pe malurile Nilului pe 

cele ale Eufratului; dar pentru a contempla, ar trebui să ne întoarcem în timp cu 3000 ani, deoarece nu ne-

a rămas mai nimic din ceea ce a fost, cândva, o operă atât de admirată. 

În Babilon — spune legenda — domnea un rege numit Ninus, căsătorit cu Semiramida. Cum aceasta se 

plictisea, pentru a-i oferi un sălaș mai atrăgător și mai familiar, regele a poruncit să se înalțe ceea ce avea 

să fie cunoscut sub numele de Grădinile suspendate ale Babilonului. 

În realitate, aceste grădini nu erau ,,suspendate", ci dispuse în terase ce se infiltau una peste cealaltă, 

formând un fel de scară uriașă și acoperind o suprafață de 15625 m2. Ele constituiau una din marile realizari 

ale arhitecților lui Nabucodonosor II, regele Babilonului (605-562 î.e.n.). 

Sub terase, se aflau încăperi de locuit. Trebuie să amintim că arhitecții acelei epoci nu cunoșteau arta 

bolții și a stâlpilor terminați în semicerc servind la susținerea zidurilor. Nu existau nici grinzile metalice și 

nici lemnul nu se folosea în construcții. Arhitecților nu le rămânea, prin urmare, altă soluție decât să 

clădească coloane de piatră atât de numeroase și de puternice, încât să poată suporta toată greutatea ce le 

era impusă; spațiul dintre coloane era acoperit cu dale grele de piatră. Grădinile suspendate se odihneau, 

astfel, pe o adevarată pădure de coloane! 

A doua problemă consta în a asigura teraselor o perfectă impermeabilitate. Chiar și astăzi, dacă am vrea 

să construim o grădină pe acoperisul unei case, o astfel de problemă ar prezenta dificultăți serioase. 

Babilonienii dispuneau de un material care, la ei, înlocuia adesea mortarul: bitumul sau asfaltul. Arhitectii 

au întins pe dalele de piatră o ,,saltea" de trestii înmuiate în bitum cald. Pe această căptușeală, au dispus un 

strat dublu de carămizi, acoperit, la rându-i, cu discuri de plumb. Deasupra acestui triplu strat, a fost așezat unul 

de humus, cu o grosime de cel putin 4-5 m, astfel încât cei mai mari arbori să-și poată înfige adânc rădăcinile. Un 

sistem mecanic de irigare asigură ridicarea apei din Eufrat până la cea mai înaltă terasă. Grădinile suspendate 

permiteau o priveliște minunată asupra orașului si a întregii regiuni cu drumurile sale strategice și comerciale care 

legau Orientul și Occidental. Timpul a distrus totul; dar nu numai timpul, ci și oamenii: la un moment dat, 

cărămizi din această construcție au fost întrebuințate la edificarea unui dig de-a lungul Eufratulul.  

Cum ajungi nemuritor? 

În Asia Mică, la Efes, — orașul filozofului materialist Heraclit - se află cea de-a treia minune a lumii: templul 

Dianei, zeița vânătorii și a lunii. La început, sanctuarul mijlocul sec. VI î.e.n., s-a hotărât construirea unui templu 

grandios. 

De la început, alegerea locului pentru amplasarea edificiului a prezentat oarecare greutate, deoarece ținutul era 

adesea zgâlțâit de cutremure de pămân. S-a ales, de aceea, nu un teren stâncos, care ar fi transmis nemijlocit 

mișcările seismice, ci unul mlăștinos, presărat în prealabil cu grămezi de căbune din lemn și cu saci cu pietre ; 

un teren astfel amenajat putea suporta greutatea edificiului, având, în același timp, și calitatea de a amortize 

cutremurele. 

Multe discuții a comportat și găsirea materialelor necesare. Nu putea fi vorba decât de folosirea marmurii celei 

mai pure și mai fine, însă carierele cele mai apropiate se găseau în Insula Paros, la mai multe mile departare de 

Efes. 

 

Din fildeș, abanos și aur. 

Mitologia greacă stabilea sălașul lui Zeus în Thessalia, pe Muntele Olimp, unde ,,tatăl zeilor" trona înconjurat 

de toate celelalte zeități. Sculptorul Phidias 1-a reprezentat cu sprâncenele încruntate atunci când i s-a comandat 
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statuia pentru templul din Olimpia (circa 430 î.e.n.). 

Această statuie monumentală - a patra minune a lumii antice - măsura 15 m înăltime si-1 reprezenta pe zeu 

așezat pe un tron din fildeș și abanos, bogat împodobit cu aur și pietre prețioase. Trupul zeului a fost cioplit în 

lemn de abanos și acoperit cu fildes pe portiunile care reprezentau pielea, iar îmbrăcămintea - turnată în aur. 

Zeul avea capul încins cu o coroană de lauri; în mâna dreaptă ținea o mică statuie a lui Nike -  zeița Victoriei -  

iar în stânga un sceptru. Să ne imaginăm această statuie colosală pe un soclu de marmură neagră, în penumbra 

unui templu de proporții de asemeni colosale, și vom înțeleige impresia pe care o stârnea asupra mulțimii 

credincioșilor. 

Vreme de secole, templul lui Zeus din Olimpia a fost sanctuarul național al Greciei, până când - din nou - goții 

au distrus statuia pentru a-i smulge aurul, nelăsând decât niște ruine. Cu toate acestea, imaginea ei s-a păstrat 

gravată pe câteva monezi romane. 

 

Cruciații  împotriva mormântului. 
 

 La marginea sud-vestică a Asiei Mici, se afla orasul Halicarnas, unde domnea regele Mausol (377-353 

î.e.n.) cu soția sa, regina Artemiza. Mausol a poruncit arhietcților lui să construiască un monument care să se 

asemene cu piramidele Egiptului, adică să fie, în același timp, atât o operă de artă durabilă, cât și un mormânt 

regal. Construcția n-a putut fi terminată decât după moartea regelui, sub cârmuirea soției sale. 

 După descrierile de care dispunem, a cincea minune a lumii era un edificiciu pătrat, împodobit cu 

coloane în fârful căruia o cvadrigă (car triumfal cu două roți, tras de patru cai) îl purta pe Mausol și Artemiza. 

Înălțimea totală a mausoleului trebuie să fi atins 40-50 m. edificiul a supraviețuit la numeroase invazii însă 

cavalerii cruciați ai ordinului ,,Sfântului Ioan" (ioaniții,  mai târziu Cavalerii de Malta) l-au dărâmat pentru a 

folosi pietrele la construcția unei fortărețe. Astăzi nu mai există decât niște rămășițe neânsemnate ale acestei 

opere grandioase. Ceea ce a străbătut veacurile este numele lui Mausol, până astăzi, orice monument funerar de 

mari proporții și cu caracter artistic, ridicat, de obicei, pentru a omagia memoria unei personalități sau aunui 

erou, se numește mausoleu. 

 

Scurtă existență a gigantului. 

La sud de Halicarnas se gasește Insula Rhodos, ai cărei locuitori erau pricepuți navigatori. Cetățenii insulei 

cultivau artele, manifestând un gust deosebit pentru statui, îndeosebi pentru cele de mari proporții. Dupa spusele 

unui contemporan, insula număra 3 000 statui, dintre care 100 erau gigantice. 

Cea mai cunoscută și mai admirată era statuia din bronz a zeului soarelui, Helios. ,,Colosul din Rhodos" - cum 

era adesea numită- număra 40 m în înălțime; ridicarea ei implicase mari cheltuieli. A fost o cheltuială zadarnică, 

deoarece statuia n-a ,,trăit" decât 56 ani : un cutremur de pământ a rasturnat-o, sfărmând-o. Istoricul roman 

Plinius (sec. I. e.n.), care i-a văzut rămășițele, povestește că fiecare deget era gros cât corpul unor statui 

obișnuite. După cucerirea Rhodosului, arabii au vândut rămășițele statuii unui negustor, căruia i-au trebuit mai 

mult de 900 cămile pentru a ridica întreaga masă de bronz. 

S-au spus destule lucruri contradictorii în legătură cu acest monument. După unii - instalată cu picioarele 

depărtate și proptite pe cele doua diguri ale portului -  statuia ar fi servit ca far; dupa alțiii ea a fost construită 

pe o insula mică, alături de port. 

 

Farul din Alexandria 

A șaptea și ultima minune, se află, ca și prima, în Egipt. Este vorba de un turn. În vârful căruia ardea focul 

pentru a semnaliza navigatorilor intrarea în portul Alexandria; turnul era situat pe mica insulă Pharos. De aici 

provine și cuvintul ,,far", care desemnează acest gen de construcții. 
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Farul din Alexandria a fost ridicat sub domnia lui Ptolemeu II d către  arhitectul Sostrafe. Că Sostrate ar fi 

pus un  număr  de  material, noaste pe cel mai rezistent nu a avut nimic de suferit; fundațiile turnulul ar fi un 

enorm bloc de sticlă. Grecii povestesc că inaltime, ceea ce ar ,,altitudinea" turnului  care au patruns in Egipt 

mult mai târziu, spun că ruinele sale măsurau numai 116 m. Pe o temelie pătrată, de 69 m înălțime, se ridică un 

perete octogonal de 38 m, iar acesta susținea un fel de turn de 9 m, pe care ar fi fost fixat un felinar enorm. Nu 

există nici o îndoială că în primele secole ale erei noastre felinarul era aprins, farul servind până în sec. XII. 

În 1375, un cutremur de pământ l-ar fi dărâmat din temelii, astfel încât nu i s-au mai găsit nici măcar ruinele. 

I-a supraviețuit numai numele. 

...,,Contingentul" oficial al minunilor lumii se oprește la 7, cifră pe care anticii o considerau sacră. Dar, pentru 

a fi obiectivi, trebuie să recunoaștem că un mare numar de alte realizari ale secolelor trecute ar merita, de 

asemeni, să li se dedice câteva cuvinte. 
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Ideea de afacere la F.E. „ZESTREA SĂLĂJEANĂ” S.R.L Zalău 

COSTEA LUCIA 

COLEGIUL TEHNIC „ALESANDRU PAPIU ILARIAN” ZALĂU 

 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FIRMA DE EXERCIŢIU 

 

Denumirea firmei de exerciţiu este F.E. „ZESTREA SĂLĂJEANA” S.R.L. 

Sediul firmei de exerciţiu: Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, B-dul. Mihai Viteazul, 

nr.59, cod poştal 450090, judeţul Sălaj 

Motto: „Haidaţ’ pă la noi’’ 

Sigla: 

 

 

 

 

 

 

 

 Istoricul firmei  

Firma de exerciţiu „ZESTREA SĂLĂJEANA” S.R.L  este o firmă nou înfiinţată, care şi-a început 

activitatea în 25 octombrie 2019. În acest an școlar F.E. „ZESTREA SĂLĂJEANA” S.R.L ., a fost înfiinţată de 

către elevii clasei a XI-a D în demersul lor pentru viitoarea integrare pe piaţa muncii și pentru formarea lor ca 

ȋntreprinzatori dinamici caracterizat prin: creativitate, capabil să lucreze ȋn echipă, să negocieze și să realizeze 

tranzacții, să știe să lanseze pe piață un produs său serviciu nou, să simuleze operaţiunile și procesele economice 

specifice mediului real de afaceri.  

Domeniul de activitate  

Firma noastră se ocupa cu servicii turistice de cea mă bună calitate, suntem o firmă care promovează 

tradiţiile şi obiceiurile din judeţul Sălaj, domeniul de activitate al firmei se încadrează la domeniul ,,Servicii”. 

Am început prin a oferi clienţilor servicii la un raport calitate-preţ foarte satisfăcător. Obiectul principal 

de activitate al firmei de exerciţiu îl reprezintă cod CAEN 7911 Activităţi ale agenţiilor turistice şi cod CAEN 

1399 Fabricarea altor articolelor textile.  

Viziunea, misiunea, strategia firmei de exerciţiu 

Viziunea firmei de exerciţiu Firma de exrciţiu îşi propune să ofere o porţie de suflet românesc, o 

amintire care să vă aline dorul de copilărie, bunici, plaiurile natale şi de ţară şi să încercăm să promovăm singurul 

lucru care ne reprezintă ca popor, şi anume tradiţia, obiceiurile şi folclorul românesc. Firma de exrciţiu își 

propune să devină prima opțiune a clienților în furnizarea unui pachet complet de servicii turistice de calitate. 

Ne dorim să fim observaţi pe piaţa prin: calitate, creativitate şi fidelitate. 

Misiunea firmei este să arătăm clienţilor că locul pe care l-au visat există şi că acum se poate afla în 

acel loc, nu doar cu gândul, ci şi cu trupul. Concret, menirea noastră este să-i indicăm turistului pe harta acel 

loc unic din visele sale, să-l îndrumăm în siguranţă către el şi să-i asigurăm o vacanţă de neuitat. De aceea creem 

circuite care surprind frumuseţea şi peisajele specifice zonei Sălajului despre care mulţi doar au citit, sau le-au 

văzut în poze şi care oferă turiştilor tot ceea ce au nevoie, oferindu-le cele mai gustoase produse specifice zonei 

Sălajului dar şi cele mai de calitate costume populare. Prin demersul nostru încercăm să aducem în casele 

oamenilor, un colţ, cât de mic, din patria lor.  

 Strategia firmei este aceea de a valorifica şi diversifică oferta de servicii astfel încât să satisfacem  şi 

cele mai exigente cereri. În acest sens, ne propunem să identificăm aceste nevoi şi să ne adaptăm acestor cerinţe. 
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Oferta este concepută astfel încât să se adreseze unei palete cât mai largi de clienţi și să acopere o gamă cât mai 

diversificată de tipuri de servicii.  

Calitatea este fundamentul viziunii de afaceri a F.E. „ZESTREA SĂLĂJEANA” S.R.L., considerându-

se că numai prin intermediul calităţii desăvârşite se pot atinge obiective strategice ale firmei de exerciţiu.   

 Prin însăşi tema de la care am pornit, am încercat să iniţiem o afacere care nu se mai găseşte pe piaţa 

locală. Primii 3 ani de activitate sunt vitali pentru formarea unei imagini prospere de succes. De aceea, toată 

atenţia noastră, nu va fi focusata pe obţinerea de profit, ci mai mult pe cererea unor referinţe şi pe îmbunatăţirea 

serviciilor. Ca urmare dorim să reinvestim profitul primilor 2 ani, în realizarea de oferte mai bune cu servicii 

mai multe pentru a satisface nevoile tuturor în funcţie de preferinţe dar şi de buget. Tot în perioada aceasta ne 

propunem să facem cunoscută agenţia noastră prin cât mai multe mijloace de publicitate. Astfel, speram să avem 

cât mai mulţi clienţi care să dorească un pachet turistic oferit de către agenţia noastră.  

Durata de implementare a proiectului este de 2 ani în perioadă mai 2020 – aprilie 2022.  

Firma noastă este o firmă recent înfiinţata şi în ciuda timpului destul de scurt petrecut pe piaţa turistică 

care este suprasaturata am reuşit să ne facem un nume şi să oferim clienţilor noştri servicii profesionale, sigure, 

şi ireproşabile. Speram ca în următorii 2 ani de implementare să ne menţinem pe o pantă ascendentă. 

Activitățile desfăşurate: 

➢ Vânzarea de bilete pentru circuite turistice din judeţuul Sălaj; 

➢ Promovarea de oferte de servicii şi produse prin activitatea angajaţilor din comprtimentul de 

marketing; 

➢ Contabilizarea operaţiunilor economic-financire prin activitatea angajaţilor din comprtimentul 

financiar-contabil; 

➢ Participarea la târguri ale firmelor de exerciţii şi competiţii;  

➢ Menţinerea legăturilor comerciale şi de colaborare cu alte firme de exerciţiu.  

  

Resurse materiale implicate  

Firma de exerciţiu îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu închiriat din incinta Colegiului Tehnic 

„Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, B-dul Mihai Viteazu, nr. 59, jud. Sălaj, sala 24, clădirea B. 

Obiectul de activitate al firmei este: fabricarea articolelor textile tradiţionale şi promovarea zonelor 

turistice din zona Sălaj. Pentru realizarea tranzacţiilor online folosim contul de email al firmei, site-ul ROCT şi 

programul contabil SAGA. 

Activitatea firmei se desfăşoară după următorul programul de lucru: 

➢ luni de la orele 1000 - 1200; 

➢ joi de la orele 800 – 900.  

Laboratorul firmă de exerciţiu dispune de : 

➢ 5 calculatoare; 

➢ Imprimantă şi fax; 

➢ Videoproiector; 

➢ Materiale consumabile; 

➢ Mobilier; 

➢ Mărfuri şi bani virtuali. 
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Resursele umane ale F.E. „ZESTREA SĂLĂJEANĂ” S.R.L 

 Recrutarea şi selecţia personalului s-a făcut ţinându-se cont de aptitudinile, calificarea, experienţa şi 

capacitatea de muncă a personalului, s-a impus participarea acestora la cursuri de contabilitate computerizată 

pe calculator în programul SAGA. În prezent personalul firmei este pregătit profesional şi prezintă încrederea 

desfăşurării la timp a muncii. 

Drepturile şi obligaţiile de execuţie ale personalului se regăsesc în contractele individuale de muncă şi 

în fişele postului. Activitatea firmei este structurată pe şase departamente, fiecare department este coordonat de 

un şef care posedă competenţe manageriale pentru coordonarea activităţii specifice. Managerul firmei este 

asigurat de AGA şi de directorul general. Echipa managerială este tânără, dornică de succes şi performanţă şi 

are certe aptitudini antreprenoriale. 

F.E „Zestrea Sălajeană'” SRL dispune de 13 angajaţi iar aceştia îşi desfăşoară activitatea conform 

organigramei, în următoarele compartimente: administrativ-secretariat, marketing, financiar - contabil, resurse 

umane, achiziţii şi vânzări.  

 

2. IDEEA DE AFACERE –DIN MEDIUL VIRTUAL IN MEDIUL REAL 

 

F.E. „Zestrea Sălajeană'” S.R.L. a fost înființată 

în anul 2019. Înainte ca firma noastră să apară pe piața 

firmelor de exercițiu din țara noastră, am studiat ce fel de 

firme au existat și au apărut pe piață în anul înființării și 

am văzut că firma noastră are șanse mari să intre pe piață, 

iar oamenii să o accepte cumpărând serviciile oferite de noi, deoarece firma noastră îşi propune să ofere o porţie 

de suflet românesc, o amintire care să vă aline dorul de copilărie, bunici, plaiurile natale şi de ţară şi să încercăm 

să promovăm singurul lucru care ne reprezintă ca popor, şi anume tradiţia, obiceiurile şi folclorul românesc. 

Pe piață, în acest moment am observant că există o cerere foarte mare de servicii turistice care să 

prezinte tradiţiile şi obiceiurile anumitor locuri, în special de familii care iubesc tradiţiile şi obiceiurile, iar noi 

am observat acest lucru, deci prin urmare am dori să satisfacem dorințele clienților iar noi am hotărât să le venim 

în ajutor cu serviciile noastre. 

 

Prezentarea noii idei de afaceri pornind de la CAEN al firmei de exercițiu 

Atunci cand vine vorba de începerea unei noi afaceri cu siguranta este o provocare sa gaseşti ideea dar 

cel mai dificil este sa treci de la idee la practica.  

Ideea înfiinţării unei agenţii de turism a venit în urma unor cercetări personale a pieţei în domeniul 

turismului în urma cărora am considerat că cea mai potrivită idee este cea de deschidere a unei agenţii de turism, 

care se diferențiază de celelalte existente pe piaţa locală prin gama serviciilor turistice oferite care promovează 

tradiţiile şi obiceiurile din judeţul Sălaj, accesibile tuturor categoriilor de turişti.  

Dorinţa de a avea propria afacere, interesul pentru domeniul turismului şi cunoştinţele dobândite în 

urma studiilor constituie punctual propice de plecare pentru dezvoltarea unei afaceri de succes.  

Suntem persoane sociabile cărora le place să lucreze cu oamenii, ştim să oferim asistenţă profesională 

în orice problemă întâmpinată de clienţi în acest domeniu. De asemenea, seriozitatea cu care tratăm fiecare 

sarcină sunt cheia câştigării încrederii clientului.  

Ideea de afacere presupune crearea unor pachete turistice accesibile nu doar persoanelor clinic sănătoase 

ci şi persoanelor cu dezabilități şi celor vârstnice cu probleme de mobilitate. 

Stabilirea ofertei de servicii prestate și a tarifelor aferente 

Fiind la început de drum gama de servicii, oferită de F.E. „Zestrea Sălajeană'” S.R.L. este în present 

mai restrânsă, dar care poate fi adaptată cerințelor fiecărui client în parte, iar calitatea serviciilor este asigurată 

de pregătirea și experiența personalului precum și de contractele încheiate cu parteneri serioși, capabili să le 

respecte.  
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F.E. „Zestrea Sălajeană'” S.R.L. va organiza cu drag și plăcere fiecare circuit turistic, oferind o amintire 

care să vă aline dorul de copilărie, bunici, plaiurile natale şi de ţară şi să încercăm să promovăm singurul lucru 

care ne reprezintă ca popor, şi anume tradiţia, obiceiurile şi folclorul românesc.  

Circuitele turistice organizate de angajații noștri vor atinge cele mai înalte standarde.  

Serviciile de organizare a circuitului turistic include următoarele pachete de servicii:  

 

Circuitul turistic 1  

➢ Locație: Muzeul din Iaz - Muzeul din Buciumi - Muzeul din Cizer  

➢ Mancare: gastronomie locală specifică zonelor vizitate;  

➢ Divertisment: muzică populară și fotograf; îmbrăcare costume populare. 

➢ Preț: 250 lei/pers  

 

Circuitul turistic 2  

➢ Locație: biserica de lemn  din Fildu de Sus - Biserica de lemn din Cizer 

➢ Mancare: gastronomie locală specifică zonelor vizitate;  

➢ Divertisment: muzică populară și fotograf; îmbrăcare costume populare; implicarea în activităţi ce 

fac parte din zestrea locală: prepararea de zacuscă, prepararea de silvoiţă. 

➢ Preț: 200 lei/pers  

 

Circuitul turistic 3  

➢ Locație: Grădina Botanică „VASILE FATI„ din Jibou - Grădina Zmeilor din Almaş 

➢ Mancare: gastronomie locală specifică zonelor vizitate;  

➢ Divertisment: muzică populară și fotograf; îmbrăcare costume populare; implicarea în anumite 

activităţi: sădire pomi, văruire pomi, plantarea şi curăţarea florilor, îngrijire anumale. 

➢ Preț: 300 lei/pers  

 

Circuitul turistic 4  

➢ Locație: Moigrad-Porolissum - Muzeul de istorie si artă Ioan Sima din Zalău 

➢ Mancare: gastronomie locală specifică zonelor vizitate;  

➢ Divertisment: muzică populară și fotograf; îmbrăcare costume populare; implicarea în activităţi de 

realizare a unor obiecte ce fac parte din zestrea locală: ţeserea la război, prepararea de zacuscă, 

prepararea de silvoiţă, preparare pălincă de Zalău. 

➢ Preț: 200 lei/pers  

 

În alegerea circuitului turistic dorit vom asista clientul pentru:   

➢ Identificarea locației adecvate fiecărei personae; 

➢ Estimarea și structurarea bugetului; 

➢ Amenajarea meniului; 

➢ Servicii foto – video. 

➢ Consultanță turistică. 

F.E. „Zestrea Sălajeană'” S.R.L. va oferi mixul perfect, astfel încât circuitul turistic pe care clientul dorește să 

îl viziteze să fie unul memorabil. 

În funcție de circuitul turistic organizat, agenţia de turism va încheia contracte de colaborare cu 

furnizori externi, precum:  

➢ muzee, biserici, grădină botanică, alte instituţii, etc. 

➢ firme specializate pentru printarea materialelor publicitare. 

Planul de afaceri trebuie privit ca un element vital pentru toate afacerile, indiferent de calibrul lor și 

indiferent de profilul căruia îi aparțin. În afacerile cele mai profitabile contează cel mai mult viziunea și maniera 
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în care ne urmam cursul în afaceri pentru a o atinge rapid și cu eficiență maximă. Planul de afaceri trebuie să se 

bazeze pe această viziune în stabilirea oricărui detaliu și în stabilirea direcției pe care o urmam în afacerile 

noastre.  

 

CONCLUZII  

F.E. „Zestrea Sălăjeana” S.R.L. oferă circuitele turistice, adaptate în funcție de necesităţile clienţilor.  

Pentru F.E. „Zestrea Sălăjeana” S.R.L. circuitele turistice organizate înseamnă profesionalism, 

creativitate, curaj, ambiție, implicare. În proiectele noastre am demonstrat că suntem capabili să promovăm 

tradiţiile şi obiceiurile din judeţul Sălaj, să oferim o porţie de suflet românesc, o amintire care să vă aline dorul 

de copilărie, bunici, plaiurile natale şi de ţară şi să încercăm să promovăm singurul lucru care ne reprezintă ca 

popor, şi anume tradiţia, obiceiurile şi folclorul românesc, fără să pierdem din vedere prezentul.  

F.E. „Zestrea Sălăjeana” S.R.L. nu va face compromisuri în ceea ce privește calitatea serviciilor și 

oferite, practicând o politică de preț competitivă. Echipa noastră va oferi întotdeauna cele mai bune alternative 

pentru circuitele turistice organizate, în funcție de obiective, bugete, trenduri, dinamica pieței și acțiunile 

concurenței. 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. C. Bişa & D. Porojan, Planul de afaceri: concepte, metode, tehnici, proceduri”, Editura : IRECSON, 

Bucureşti, 2002 

2. F. Botea & C. Valentin Floru, Ghidul Întreprinzătorului Particular, Editura Tehnică Bucureşti, 1994    

3. P. Brezeanu, Diagnostic financiar: Instrumente de analiza financiară, Editura Economică, Bucureşti, 

2003; 

4. Al. Gheorghiu, Analiză economico-financiară la nivel microeconomic, Editura Economică, Bucureşti, 

2004; 

5. Gh. Vâlceanu, V. Robu, N. Georgescu, Analiză economico-financiară, Editura Economică, Bucureşti, 

2004; 

6. L. Spătaru, Analiză economico-financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2004. 

 



 

 

“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

1181 
 
 

CURRICULUMUL BAZAT PE COMPETENȚE 

 

PROF. MUNTEANU ANGELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 117SECTOR 6, BUCUREȘTI 

 

            Competenţa este considerată a fi suma cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor care contribuie la 

capacitatea unei persoane de a-şi îndeplini eficient (la standardele propuse anterior) sarcinile şi responsabilităţile 

(pe scurt, de a fi performant). Competenţele au un caracter transdisciplinar. La început, obiectivele erau 

formulate la modul general, fără a se face o legătura sistematică între calităţile intelectului ce se doreau a fi 

formate şi conţinutul programelor şcolare. Cu transformarea obiectelor în ţinte riguroase ale procesului de 

instruire se trece de la didactica clasică la tehnologiile didactice. Compeţentele sunt rezultatul unei învăţări 

eficiente. Prin competenţă se realizează transferul şi mobilizarea cunoştintelor şi a deprinderilor în situaţii noi 

şi dinamice. 

            Argumente care susţin necesitatea formulării obiectivelor educaţionale în termeni de competenţe 

generale şi specifice: 

- şcoala nu trebuie să ofere doar informaţii, ci să formuleze competenţe; 

- competenţa orientează demersurile tuturor agenţilor implicaţi în procesul de educaţie; 

- competenţele permit transferul a ceea ce ştii  în rezolvarea situaţiilor problemă; 

- procesul de învăţare câştigă în semnificaţie prin raportarea permanentă la practicile sociale şi contextele 

concrete de exersare a competenţelor dobândite. 

            Organizarea interdisciplinară permite formarea competenţelor cheie la şcolarul mic. Acestea se formează 

mai uşor dacă organizăm activităţile în manieră interdisciplinară. Elevul trebuie să ştie, dar mai ales să facă ceea 

ce ştie. El trebuie să ştie la ce-i servesc cele învăţate şi să rezolve situaţiile problemă, situaţii concrete de viaţă.  

             Şcoala trebuie să pună accent pe organizarea activităţilor în manieră interdisciplinară pentru a dezvolta 

competenţe integrate, transversale, cheie şi interdisciplinare. Pornind de la un text, o povestire, o poveste, elevul 

trebuie să comunice, să opereze cu o varietate de mesaje verbale, să recepteze şi să transmită idei, să utilizeze 

corect limbajul însușit la alte discipline sau pe căi formale.  

              Putem dezvolta competenţele digitale folosid un joc pe calculator care să integreze elemente din textul 

iniţial. Se dezvoltă competenţele de matematică, ştiinţe prin ordonarea unor elemente, gruparea, compararea 

lor, prin observarea directă a unor elemente din natură, prin realizarea unor obiecte cu diferite materiale şi 

folosind diferite tehnici. Tot pe baza textului iniţial se vor dezvolta competenţele sociale şi civice prin învăţarea 

unor comportamente, formarea unor abilităţi de utilizare a serviciilor. Competenţele antreprenoriale se 

realizează prin activarea spiritului de iniţiativă. Competenţele de sensibilizare şi exprimare culturală se 

realizează prin asumarea unor responsabilităţi, dezvoltarea gustului estetic prin interrelaţionare, cooperare în 

grupuri.  

             Aceste competenţe cheie se vor forma şi dezvolta numai dacă activităţile vor fi integrate interdisciplinar, 

ele căpătând o valoare educativă mai mare. 

 

 COMPETENȚE CHEIE-EDUCAȚIE COGNITIVĂ 

 

➢ “A ÎNVĂȚA SĂ ȘTII” 

➢ “A ÎNVĂȚA SĂ FII” 

➢ “A ÎNVĂȚA SĂ FACI” 

➢ “A ÎNVĂȚA SĂ CUNOȘTI ÎMPREUNĂ CU CEILALȚI” 

           Un model de proiectare bazat pe competenţe: 
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Proiectarea pentru unitatea de învăţare „A sosit toamna!”  

Clasa pregătitoare 

 

 Nivel I – Identificarea şi reproducerea cunoştintelor  

 - memorarea şi recitarea unor poezii despre toamnă;  

 - lectura unui text după imagini reprezentative ale acestui anotimp;  

 - identificarea fructelor şi legumelor de toamnă;  

 - identificarea fenomenelor naturii specifice şi a schimbărilor petrecute în acest anotimp;  

 - enumerarea lunilor de toamnă.  

 

 Nivel II – Compararea – corelarea – combinarea – transferul  

 - comparaţii între anotimpul toamna şi celelalte anotimpuri;  

 - identificarea culorilor toamnei, observând fructele, legumele şi frunzele copacilor;  

 - enumerarea activităţilor oamenilor în acest anotimp;  

 - interpretarea cântecului „Acum e toamnă, da!”. 

 

 Nivel III – Rezolvarea de probleme în plan teoretic  

  - Jocuri de rol: “Prima zi de şcoală”, „La muzeu”  

-  desenarea din imaginaţie a unor copii la școală; 

-  discuţii despre o eventuală excursie tematică împreună cu clasa la munte, în pădure: cum s-ar îmbrăca, ce ar 

duce cu ei, ce ar fi bine de observat. 

 

  Nivel IV – Aplicaţii practice reale  

- realizarea unei  excursii/drumeții . Pe baza discuţiilor anterioare ei îşi pregătesc îmbrăcămintea adecvată, îşi 

completează rucsacul  cu obiectele necesare. Observă activităţile oamenilor, culorile de toamnă, fructele şi 

legumele specifice, vremea. 

- realizarea unor colaje în grup, desene individuale prin folosirea diferitelor tehnici de lucru. 

 

           În concluzie, este necesar un învățământ centrat pe competențe, deoarece asigură pregătirea necesară 

copiilor în vederea integrării cu succes în viața socială si profesională, răspunzând astfel și exigențelor pieței 

muncii. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Suport de curs “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor  cheie la 

școlarii din clasele I-IV”program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din 

învățământul primar, 2013 
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Educația civică, un punct de plecare 

în formarea copilului preșcolar ca om în societate 

 
Praf. Înv.preșc. Nedelcu Simona Adriana  

Grădinița cu P.P. nr. 5, orașul Mizil  

Motto:  

„Orice om primește două feluri de educație: una, dată de alții și alta, mult mai importantă, pe care și-o face 

singur.”  

Gibbon  

 

Educația civică este definită ca parte integrată a educației morale ce vizează adoptarea unor principii 

morale în viața cetățenească, prin aplicarea unui sistem de măsuri și influențe corespunzătoare, urmărind în 

primul rând să formeze un bun cetățean.  

Printre cei mai importanți factori educaționali amintim familia, care este un factor primordial și prioritar, 

deoarece, în ordinea firească a lucrurilor, educația începe din familie, unde se formează „omul de caracter„ 

(Loisel)  

Cel de-al doilea factor deosebit de important în formarea copilului pentru societate este grădinița. 

Aceasta exercită influențe puternice asupra formării personalității preșcolarului. Aici, în grădiniță, prin 

intermediul procesului educativ se formează unele calități morale ale copiilor.  

Vârsta fragedă a copiilor este favorabilă pentru acumularea unor impresiice determină formarea deprinderilor 

de comportare civilizată în societate.  

Educația făcută de primii educatori, părinții, ca și cea a grădiniței se răsfrânge asupra tuturor laturilor 

personalității copilului, în funcție de particularitățile de vârstă și individuale ale acestora.  

Deosebit de important în formarea personalitații copilului preșcolar, este și parteneriatul grădiniță 

familie. Acesta devine eficient în momentul în care părinții se implică activ în activitatea grădiniței.  

Ședințele cu părinții sunt foarte importante, ele constituinând un bun prilej de a i informa pe părinți, 

cu privire la comportamentul copilului lor cu alți copii, în grupul de joaca sau la activități.  

Dialogul cu părinții este foarte important, educatoarea putându se sfătui cu ei în ceea ce privește 

comportamentul copilului, modalități de abordare al copilului.De aceea, relația educator părinte este foarte 

importantă în creșterea calității moral civice a copiilor preșcolari.  

Activitățile instructiv educative din grădiniță, prin întreg conținutul lor, contribuie prin căi specifice la 

punerea bazelor conștiinței moral civice, la însușirea de către copii a regulilor de comportare civilizată, la 

cultivarea spiritului de ordine și disciplină, a cinstei, omeniei, hărniciei, respectului pentru persoanele în vârstă 

și față de colegi, a modestiei și curajului.  

Comportamentul corect în societate, bunul simț, buna cuviință, în societate nu pot fi separate de 

moralitate, pentru că, o conduită frumoasă este și morală.  

Copiii, de mici, trebuie să știe că este necesar să se comporte civilizat, trebuie să înțeleagă că atât în 

familie cât și în societate au nu numai drepturi, ci și îndatoriri.  

Printr-o organizare judicioasă a activităților moral civice, asigurăm copiilor însușirea cunoștințelor, 

înțelegerea fenomenelor sociale accesibile, fixarea unor reprezentări, formarea unor deprinderi elementare de 

muncă, educarea sentimentelor morale înalte, formarea comportamentelor morale.  

Înainte de a planifica activitățile de educație moral-civică, se aplică probe de evaluare inițială, pentru 

a vedea care este nivelul copiilor în ceea ce privește dezvoltarea socio morală, pentru a putea vedea de unde 

trebuie să pornim în munca educativă în acest domeniu.  

În urma testelor aplicate, vom putea observa că unii copii sunt: modești, buni, darnici, care și iubesc 

frații, colegii, părinții. Alții sunt generoși, iar alții sunt preocupați doar de propria persoană.Deci, în final vom 

vedea nivelul corect și corewspunzător de la care se pleacă la început de activitate în realizarea obiectivelor cu 

conținut, etc.  

Principalele forme de educare în spiritul valorilor morale, în grădiniță sunt: povestirile cu conținut 

etic, care au o mare influență educativă(,,Ce a uitat Fănucă să spună?” face referire la regulile elementare de 

politeșe, salut, formele de adresare, de rugăminte, ,,Ionică Mincinosul/combaterea obiceiului de a minți, ,,Puf 

alb și puf gri/copii învață să spună întotdeauna adevărul, chiar dacă au săvârșit o greșeală).  

Convorbirile cu conținut etic duc la îmbogățirea noțiunilor, la formarea convingerilor, la educarea 

sentimentelor morale ale copiilor.  

,,Ce e bine, ce e rău?,, am discutat atitudini și comportamnente negative ale unor copii, stabilind pe 

baza unor discuții modul în care trebuie să se comporte pe viitor.  
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Jocurile cu temă moral civică: ,,Fapte bune, fapte rele,, s-a urmărit prezentarea și analizarea atitudinilor unor 

copii din grupă, selectându le pe cele pozitive și cele negative.  

Prin intermediul memorizărilor, am urmărit să formez copiilor sentimente și trăsături pozitive de 

caracter( ,,Gândacelul,, de E.Farago, ,,Cățelușul șchiop,, de E.Farago, ,,Adevărul,, de E.Dragoș).  

Proverbele și zicătorile contribuie din plin la formarea personalității copiilor de la cea mai fragedă 

vârstă prin valoarea estetică și prin învățăturile morale transmise pe cale specifică, prezentând veritabile 

modele de acțiune în cele mai variate împrejurări cu care se confruntă omul.  

,,Capul face, capul trage,,; ,,Până nu pățești, nu te lecuiești,, ;,,Leneșul caută de lucru, dar își dorește să nu 

găsească,,.  

Metode de educare în spiritul valorilor morale, putem aminti: metoda exemplului-oferirea de modele 

de conduită pe care copilul urmează să le imite; metoda exercițiului-repetarea de către copii în practica zilnică 

a diferitelor acțiuni în vederea formării unor deprinderi și obișnuințe de conduită morală; convingerea-se 

realizează prin explicație, convorbire și discuții ocazionale, și aprobarea și dezaprobarea.  

Ca o concluzie, toate activitățile pe care le realizăm, urmărim să-i facem pe copii să deosebească 

binele de rău, să știe ce se cuvine și ce nu se cuvine să facă, să fie tokeranți atât cu ei cât șli cu cei din jur.  

Educația moral-civică este un proces complex care trebuie condus cu conștinciozitate și cunoaștere, cu multă 

artă și măiestrie pedagogică, pentru a reuși să facem ca preșcolarii noștrii să-și însușească bine, încă din anii 

copilăriei, principiile specifice și să le aplice consecvent în viață.  
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COMUNICAREA EDUCAŢIONALĂ 

                                                                                             

Prof.înv.primar: Emilia Daniela Barbir 

                                                                                        Școala Gimnazială Măriței 

 

Planul lucrării: 

1.Relaţia educator – elev 

2.Conceptul de comunicare 

3.Comunicarea educaţională 

 

1.Relaţia educator - elev 

Clasa este un grup educaţional care funcţionează şi este organizat în vederea realizării şi desfăşurării 

procesului instructiv-educativ. De aceea, având scopuri de ordin formativ, interacţiunea membrilor se realizează 

distinct la două niveluri: 

a.interacţiunea profesor – elev; 

b.interacţiunea ele – elev. 

Între acestea se face o deosebire de sens, dar şi de mijloacele prin care se realizează, fiecare având o 

serie de caracteristici în planul funcţional concret. 

Interacţiunea are un caracter determinat şi prestabilit în funcţie de statutele şi de rolurile diferite pe care 

le au cei doi parteneri ce intră în această relaţie. 

În privinţa componenţei grupurilor educaţionale, există următoarea ambiguitate: în unele studii sunt 

incluşi în grupul clasă ambii termeni ai relaţiei profesor – elev(utilizându-se termenul de „grup total”), în timp 

ce în alte studii grupul clasă este redus doar la raporturile elev – elev (utilizându-se termenul de „grup de egali”). 

Există situaţii în care profesorul, fie că se exclude singur din grupul total prin atitudinea şi 

comportamentul său, fie se apropie prea mult de elevi, integrându-se în grupul educaţional încât devine aproape 

un egal de-al lor. 

Relaţia profesor – elev poate fi privită din mai multe puncte de vedere20: 

a.strict didactică ( în procesul de predare-ascultare); 

b.metodico-pedagogică (alegerea, organizarea şi ierarhizarea procedeelor de predare); 

c.psihologică (cei doi parteneri sunt priviţi ca nişte ansambluri de stări, procese şi însuşiri psihice proprii 

fiecăruia). 

Un rol foarte important în relaţia profesor – elev îl are crearea condiţiilor optime ca această relaţie să se 

transforme într-un dialog autentic, care presupune: 

a.cooperarea, care se manifestă prin schimbul de mesaje informaţionale şi prin convergenţa activităţilor 

desfăşurate de fiecare dintre cei doi; 

b.lărgirea sferelor atributelor pe care le impun, faţă de statutul profesorului şi al elevului, condiţiile 

psihopedagogice ale învăţării (profesorul devine din emiţător de mesaje, organizator al activităţii de învăţare, 

iar elevul dobândeşte o mai mare independenţă în activitatea de învăţare prin existenţa unei atitudini active, a 

unei motivaţii superioare şi prin colaborarea cu profesorul şi colegii). 

Raportul profesor – elev permite constituirea unor roluri active, dinamice, deoarece profesorul se 

raportează în primul rând la elevi. Astfel, J. Withal (1949) distingea 7 roluri ale profesorului în raport cu elevii: 

îi ajută şi îi sprijină, îi confirmă, le pune probleme, se arată indiferent, îi îndrumă, îi dezaprobă, îi încurajează 

să se ajute singur. Prin comportamentul său, profesorul poate confirma sau infirma aşteptările celorlalţi faţă de 

el, confirmarea ducând la o echilibrare a rolurilor, iar infirmarea generând un conflict de rol. 

Comunicarea profesor – elev este foarte importantă din punct de vedere psihosocial, având o puternică 

încărcătură afectivă ce facilitează apariţia acelui climat psihosocial care poate amplifica sau diminua 

colaborarea dintre cei doi parteneri. Prin umanizarea şi personalizarea interacţiunii educaţionale, profesorul 

 
20 Zlate, M—Psihologia socială a grupurilor şcolare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972 
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„devine acea persoană care creează condiţiile ca elevul să se comporte într-un anumit fel, să-şi pună probleme 

şi sarcini de cunoaştere, stimulează şi întreţine activismul investigator al elevului”21 

2.Conceptul de comunicare 

Procesul de interinfluenţare a atitudinilor persoanelor care interacţionează nu este imediat, ci implică 

un mecanism mediator: comunicarea. Diferite tipuri de efecte interpersonale de ordin perceptiv, simpatetic şi 

funcţional, sunt vehiculate prin comunicare, care reprezintă forma principală de manifestare a interacţiunii 

psihosociale. 

 

 

 

 

 

 

    fig.nr.1 Schema comunicării ca intermediar între procesele psihologice a doi indivizi22 

Comunicarea  joacă un rol esenţial în cadrul vieţii sociale, deoarece reprezintă una din formele 

fundamentale ale interacţiunii omului cu cei din jur. Aceasta, reprezentând una din trebuinţele spirituale 

esenţiale ale oamenilor este indispensabilă desfăşurării eficiente a oricărei acţiuni, fără ea viaţa socială fiind 

fadă, lipsită de sens, practic imposibilă. 

În privinţa definirii noţiunii de comunicare, unii autori lărgesc foarte mult sfera noţiunii, înţelegând prin 

comunicare orice schimb ce are loc între două sau mai multe persoane sau grupuri, iar alţi autori îngustează 

nepermis de mult sfera comunicării, excluzând formele de comunicare bazate pe mijloace nonverbale. 

Deşi există unele controverse se admite că prin comunicare se înţelege transmiterea unui mesaj de la 

emiţător la receptor printr-un canal, ea fiind posibilă sau reală între doi sau mai mulţi indivizi, între care se 

produce un schimb de substanţe, de energie sau de semnificaţii. 

 

3.Comunicarea educaţională 

Pentru a-şi transmite mesajul, emiţătorul foloseşte un ansamblu de semne cu semnificaţii verbale sau 

nonverbale, numit cod, pe care receptorul îl identifică cu semnele din repertoriul său. Atât emiţătorul, cât şi 

receptorul posedă repertorii de semne mai mult sau mai puţin comune, comunicarea sprijinindu-se, în esenţă, 

pe partea comună a celor două. 

Emiţător                                         Canal fizic                                                Receptor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.nr.2 Procesul comunicării23 

 
21 Neacşu, I. (coord.) Mariş, T.Hărăbor, C—The relaţion educator – child – parent in the educational action, Social Issues 
and rules, Bucureşti, 2000 
22 Golu, P.—Psihologie socială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974 
23  Păun, E. –Sociopedagogie şcolară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 
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Comunicarea poate fi: 

a.lateralizată, când receptorul nu devine nici un moment emiţător; 

b.nelateralizată, când există feed-back, care produce o temporare de roluri, receptorul devenind şi 

emiţător, ceea ce are ca efect interacţiunea şi dialogul celor implicaţi.24 

Comunicarea din clasă depăşeşte stadiul de comunicare interpersonală şi se transformă într-o 

comunicare de grup atunci când profesorul transmite mesaje elevilor, prin care urmăreşte obţinerea unor 

modificări la fiecare dintre ei. 

În grupurile şcolare, comunicarea este modalitatea esenţială de existenţă a acestora, o clasă fiind înainte 

de toate, un mediu de comunicare. Întrucât procesul instructiv-educativ presupune transmiterea de cunoştinţe, 

de mesaje, predominantă este comunicarea instrumentală, care se realizează prin diferite modalităţi şi conduite 

de comunicare (prelegeri, întrebări, răspunsuri). La nivel şcolar „comunicarea reprezintă o necesitate nu numai 

pentru fiecare profesor, ci şi pentru elevi, întrucât aceştia trebuie să se ajute reciproc, să coopereze, să răspundă 

la lecţii, fie în procesul de verificare a cunoştinţelor, fie în cel de predare”.25 

La nivelul clasei, comunicarea poate fi verticală (profesor-elevi) sau orizontală (elevi-elevi), între ele 

existând suprapuneri şi interferenţe care pot avea efecte pozitive sau negative în funcţie de poziţia profesorului 

în grup şi de atitudinea sa faţă de nivelul orizontal al comunicării. Datorită caracteristicilor psihosociale, 

educatorul şi educatul se raportează parţial diferit la limbă, ca mijloc de comunicare în procesul instructiv – 

educativ, existând diferenţieri în funcţie de gradul de stăpânire şi de manipulare a limbii. 

C. Flament face o analogie între reţeaua de comunicaţie şi sarcina de realizat utilizând metoda grafului 

(un ansamblu de puncte între care se definesc relaţii). El defineşte graful comunicaţiilor prin termenul de 

„model” prezentând trei astfel de modele în care există o anumită relaţie între membrii grupului şi sarcina de 

realizat:26 

a.modelul omogen, care presupune relaţii între toţi membrii, fiecare centralizând informaţiile în vederea 

elaborării soluţiilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 b.modelul centralizat, în care un singur subiect centralizează informaţiile pentru a obţine soluţia şi a o 

furniza celorlalţi; 

 

        +             + 

 

                                                                                                          + 

                                                                                                         

 

                                                                                               + 

 

                                                                                         

 

 

                                               

 
24 Păun, E. –Sociopedagogie şcolară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 
25 Zlate, M—Psihologia socială a grupurilor şcolare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972 
26 Flament, C.—Reseaux de comunication et structures de groupe, Dunond, Paris, 1965 
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c.modelul intermediar, care cuprinde doi centralizatori, al treilea subiect fiind exclus de la rezultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deoarece există diferenţe de statut între profesor şi elev, şi chiar la nivelul elevilor, comunicarea de la 

un nivel la altul (elev – profesor şi invers) capătă o serie de particularităţi impuse de statutele celor doi parteneri. 

În schimb, comunicarea la acelaşi nivel (al elevilor sau al profesorilor) este mult mult mai eficientă, mai vie, 

mai dinamică. 

În funcţie de poziţia şi rolul pe care îl are liderul grupului educaţional, întâlnim două structuri distincte27: 

a.profesorul comunică cu clasa prin intermediul şefului, iar toţi elevii comunică cu profesorul tot prin 

şeful clasei. Şeful de clasă capătă astfel o poziţie centrală, devenind astfel figura cea mai importantă pentru 

profesor şi elevi. 

b.Profesorul comunică cu ceilalţi fie în mod direct, fie prin intermediul şefului de clasă care îşi pierde 

din importanţă pe linia comunicării, apărând posibilitatea conturării unui alt lider.  

Există o strânsă corelaţie între gradul de coeziune şi eficienţa comunicării: cu cât un                                        

grup este mai coeziv, cu atât comunicarea se va realiza în condiţii mai bune şi eficiente, în  

Caz contrar, comunicarea capătă un caracter conflictual.  

 

COMUNICAREA ÎN ORGANIZAŢIA DIN CARE FAC PARTE 

1.Tipul de cultură predominant în organizaţia de apartenenţă  

 În organizaţia căreia îi aparţin tipul de cultură predominant este cultura orientată spre reguli (a rolului), 

centrată pe birocraţie: 

-performanţa individuală este apreciată doar în comparaţie cu fişa postului—orice depăşire de 

competenţe sau încercare de inovaţie profesională este privită cu reticenţă atât de conducere cât şi de grupul 

restrâns care a membrilor organizaţiei. 

-este recompensată respectarea regulilor, este cultivată dependenţa de reguli. Se exercită un control 

strict asupra membrilor organizaţiei şi sunt sancţionat dacă nu adoptă un anumit comportament. 

-Autoritatea şi responsabilitatea postului sunt clar definite, lupta pentru putere este limitată—activitatea 

este controlată de o echipă de conducere restrânsă prin reguli şi proceduri, modalitatea de comunicare  este 

aceea a unui mediu închis, de obicei impersonală. Există puţină disponibilitate pentru discuţii. Punctele de 

vedere diferite de ale managerului  şi grupului conducător nu sunt acceptate, abordările sunt predominant 

negative. 

-Procedurile clare conduc spre rezultate specifice, nevoia de intervenţii şi decizii personale fiind 

minimă. Managerul acordă un interes insuficient nevoilor membrilor organizaţiei şi nu le recunosc acestora 

decât obligaţia de a-şi îndeplini sarcinile de serviciu. 

 
27 Zlate, M—Psihologia socială a grupurilor şcolare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972 
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-Regulile ar trebui să limiteze abuzul de putere şi autoritate, dar toate regulile funcţionează  pe verticală 

decât de la manager spre membrii organizaţiei lucru care creşte probabilitatea acestora. 

 Prezintă avantaje şi dezavantaje: 

                      Avantaje                                                     Dezavantaje 

 

-eficienţă pentru sarcinile de rutină                              -lipsa creativităţii 

-stabilitate                                                                     -monotonie 

-siguranţă 

 

Eficienţa acestui tip de organizaţii depinde de raţionalitatea alocării sarcinilor de lucru şi 

responsabilităţilor. Organizaţia căreia îi aparţin nu oferă stabilitate, deoarece alocarea sarcinilor şi a 

responsabilităţilor este arbitrară, fără să ţină cont de abilităţi şi competenţe. Poate supravieţui oricât de mult 

într-un mediu stabil, dar învăţământul nu mai este mediu stabil.  

Principalele dezavantaje sunt rigiditatea, lipsa de creativitate (impusă): nu percep schimbarea sau dacă 

o percep reacţionează lent, continuând să încerce să formeze viitorul în propriul tipar. Este o organizaţie în criză, 

prezentând toate simptomele clare ale acestei situaţii: 

-orientare internă—canalizarea efortului predominant către bugete, analize financiare, politici interne 

şi mai puţin către mediul extern al organizaţiei, către celelalte grupuri interesate; 

-orientare pe termen scurt—se depune mult efort pentru obiective pe termen scurt, în timp ce obiectivele 

pe termen lung sunt ignorate; 

-nivelul emoţional este ridicat—izbucnirile emoţionale sunt frecvente, membrii grupului intră în panică 

şi se descarcă nervos în moduri imprevizibile.  

2.Elementele strategiei de comunicare prin care ar putea schimba cultura unei organizaţii  

Viaţa oricărei organizaţii este "subordonată" unei culturi proprii, tributare istoriei colective şi 

individuale a membrilor acelei organizaţii. A pătrunde în straturile intime ale culturii organizaţionale înseamnă 

să sondezi mecanismele prin care imaginarul şi realul se împletesc şi creează credinţe, mituri, ritualuri, valori, 

norme specifice acelei organizaţii. Toate aceste dimensiunii ale vieţii cotidiene reprezintă repere indispensabile 

în construirea identităţii unei organizaţii şi totodată un mijloc pentru a-i determina "starea de sănătate" în 

contextul unui mediu social, economic, politic extrem de dinamic. 

 A schimba cultura unei organizaţii reprezintă un proces complex, a cărui durată este dependentă de 

încărcătura istorică a organizaţiei şi de distanţa existentă între vechi şi nou. Cultura unei organizaţii coagulează 

istorii orale ce potenţează printr-un sistem de valori şi norme implicite flexibilitatea şi gradul de adaptare al unei 

organizaţii la o stare nouă.  

Schimbarea culturală reuşită include:  

 - înţelegerea culturii precedente: o nouă cultură nu se poate dezvolta fără ca atât conducătorii, 

cât şi angajaţii să înţeleagă de unde pornesc;  

 - sprijinirea angajaţilor care au idei despre o cultură mai bună şi doresc să acţioneze potrivit 

convingerilor lor;  

 - găsirea celei mai eficiente subculturi în organizaţie şi folosirea ei ca un exemplu din care 

angajaţii să înveţe;  

 - găsirea metodei de a ajuta angajaţii să-şi îndeplinească sarcinile mai eficient; va rezulta o 

cultură mai bună;  

 - perspectiva unei culturi noi serveşte ca un principiu de ghidare pentru schimbare; el nu va 

face miracole;  

 - îmbunătăţirii semnificative la nivel cultural, în termeni de schimbări culturale care durează 5 

– 10 ani. 

 În organizaţia în care îmi desfăşor activitatea a fost obţinut consensul grupului de egali în 

construirea şi sprijinul schimbării, schimbare este considerată o ocazie de construire a competenţelor şi de 

dezvoltare profesională şi personală şi s-a edificat încrederea în noul manager. Schimbarea propriu-zisă a 



 

 

“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

1190 
 
 

culturii mai presupune oferirea unui timp suficient pentru ca o nouă valoare sau un nou comportament să devină 

normale şi recunoaşterea dreptului de a greşi, încurajarea oamenilor să iniţieze noi abordări, modele de 

comportament şi sisteme adaptate împrejurărilor schimbate. 

3.Comunicarea formală şi comunicarea informală 

 Comunicarea este formală atunci când mesajele sunt transmise prin canale prestabilite şi în forma, de 

exemplu: a rapoartelor, notelor, circularelor, prezentărilor, şedinţelor. În organizaţia şcolară în care îmi desfăşor 

activitatea comunicarea între manager şi membrii grupului se realizează pe baza rapoartelor, deciziilor, notelor 

explicative. Există un sistem formal de responsabilităţi şi delegări de sarcini care urmăresc structura 

organizaţională ierarhică. 

Diseminarea informaţiei este foarte lentă. 

Liniile formale de comunicare urmează în general trei direcţii: de sus în jos, de jos în sus şi pe orizontală. 

Managerul organizaţiei foloseşte exclusiv un canal formal de comunicare de sus în jos pentru 

transmiterea de dispoziţii şi directive, pentru explicarea regulamentelor, procedurilor, practicilor, hotărârilor, 

scopurilor şi politicii organizaţiei, precum şi pentru evaluarea rezultatelor membrilor organizaţiei. 

Această folosire excesivă a canalelor formale de sus în jos a dus la desprinderea managerului de 

realităţile organizaţiei, deoarece ea nu este completată de comunicarea de jos în sus, care i-ar furniza un 

feedback, ar dezamorsa tensiunile emoţionale şi ar asigura membrilor grupului sentimentul de valoare personală. 

Deoarece organizaţia unde îmi desfăşor activitate este o organizaţie în criză, factorii emoţionali, de 

factură psihologică, factori ce nu-şi găsesc mediul adecvat transmiterii cunoştinţelor prin canalele formale de 

comunicare ale organizaţiei duc la o comunicare neformală intensă. 

Este o comunicare prin canale formate spontan şi în afara contextului de subordonare impus de structura 

organizatorică. Instinctiv, oamenii comunică în mod preferenţial cu cei care i-ar putea ajuta să-şi realizeze 

nevoile, dorinţele, scopurile, cu cei care-i fac să se simtă în siguranţă, plăcut, cu cei cu care au o bază comună 

de limbaj şi de preocupări şi tind să comunice de aşa manieră încât aceasta să le permită creşterea statutului 

social, a puterii de a influenţa sau extinderea ariei de control. Astfel iau naştere, spontan, canalele neformale de 

comunicare care transmit zvonuri (mesajul neformal se referă la situaţii, evenimente, întâmplări) şi bârfă 

(mesajul se referă la persoane). Mesajele neformale conţin şi informaţii legate de unele aspecte mai delicate 

(sentimente, atitudini, percepţii etc.). 

În organizaţie mea aceste canale neformale de comunicare există şi apar în mod necontrolat, sunt în 

continuă modificare operează în toate direcţiile, sunt rapide, selective şi au mare putere de influenţare. Ele sunt 

„pulsul” organizaţiei. 

Canalele neformale din organizaţia mea au un rol mai activ, cu atât mai mult cu cât ea trece printr-o 

stare de criză. 

 

 

Bibliografie: 

Flament, C.—Reseaux de comunication et structures de groupe, Dunond, Paris, 1965 

Golu, P.—Psihologie socială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974 

Neacşu, I. (coord.) Mariş, T.Hărăbor, C—The relaţion educator – child – parent in the  

                                               educational action, Social Issues and rules, Bucureşti, 2000 

Păun, E. –Sociopedagogie şcolară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 

Zlate, M—Psihologia socială a grupurilor şcolare, Editura Didactică şi Pedagogică,  

                 Bucureşti, 1972   

 

 



 

 

“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

1191 
 
 

Essentials of successful teaching 

prof. Ștefan-Andrei Apăvăloaei 

“Cristofor Simionescu” Secondary School- Plopeni- Suceava 

           

           English is spoken as a first language by over 350 million people, with the largest populations of speakers 

in the United States and the United Kingdom. However, it is as a second language that English becomes the 

most popular language choice for many learners. This is due to the global nature of the language. It is used 

universally as the international language of business, science and technology. Knowledge of English is often a 

requirement in many occupations, such as medicine and computing. The demand, therefore, to learn English, 

and the need for English teachers, is high. Many teachers of English are native speakers. English is their first 

language, their mother tongue, and they are therefore equipped with an instinctive knowledge of their subject. 

However, knowledge of a subject does not necessarily make a person a good teacher of that subject, and this is 

also true of English. Although there are teachers, who haven’t attained a qualification and some may teach very 

well, a teaching qualification is essential to equip you with the knowledge and techniques you’ll need to be a 

good and successful teacher. 

           As John Milton Gregory said “teaching has its natural laws, it is a process in which definite forces are 

employed to produce definite results, and these results follow as regularly and certainly as the day follows the 

sun.  Teaching in its simplest sense, is the communication of experience. This experience may consist of facts, 

truths, ideas or ideals, or it may consist of the processes or skills of an art. If we analyze the act of teaching it 

will be found to contain several distinct elements or factors: 1. two personal factors-a teacher and a learner; 2. 

two mental factors-a common language or medium communication and a lesson or truth or art to be 

communicated. 3) Three functional acts or processes that of the teacher, that of the learner and a final or finishing 

process to test and fix the result.”28 It is generally accepted that it is important to speak English at all times to 

your students. When teaching English as a second language occurs the teacher may learn or already speak, the 

students’ mother tongue. This is referred to as L1, and using L1 in the classroom ca be useful on occasions. 

However, it is best to be avoided if our aim is to immerse students in the language. This is particularly true if 

students learning in non- English- speaking countries, as they won’t have the same opportunities to practice 

their English outside the classroom. Many trainee or newly qualified teachers feel daunted by the question of 

grammar and how to teach it. A key point is that if we want to cover certain language or structure in a lesson, 

we must first give a context. As well as giving a context we need to consider the three things that students need 

to know when learning new language: the meaning, the pronunciation and the form. As a teacher you need to 

ensure of course that your students understand the meaning in a given context, but also how to pronounce the 

language and how to write it.  

           When teaching new vocabulary the meaning of new words can be conveyed in  a variety of ways and, 

although dictionaries are a useful tool, we must think about illustrating and clarifying the meaning, rather than 

just explaining it. New words can be illustrated and clarified through showing drawings or pictures, through 

realia, through mime, matching exercises ( such as pictures and words) and, with higher level students, activities 

which encourage deducing the meaning from the context. It is important, before moving on to pronunciation of 

new language, to check that the students have understood the meaning through concept questions. To give an 

example, we can use the words grocery store. Teaching this new words we need to convey three points. 1. We 

can buy food, either fresh or preserved. 2. We cannot buy large electronics. 3. We can buy small items for the 

house. So our concept questions would be Can you buy fruit or vegetables from the grocery store? Can you buy 

large electronics from a grocery store? Can you buy small items for the house from a grocery store? Ideally 

these concept questions should require “yes” or “no” answers or very short answers. 

 
28 John Milton Gregory- The Seven Laws of Teaching, Canon Press, 1886 Reprint ed. edition 24 Jun 2014 
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             With regard to pronunciation, there are many different ways of speaking English and many different 

accents and dialects. Exposing students to as many of these as possible will equip them well for speaking in the 

real world, outside the classroom. Teaching pronunciation needs to cover sounds, stress, intonation and 

connected speech. At times it may be needed to focus on part of a lesson on pronunciation and at other times it 

may be an occasional feature of a lesson, perhaps through sporadic drilling. When teaching English we often 

teach through texts. These may be written texts or recorded texts. Understanding these texts requires two of the 

four skills, mainly reading and listening. These two skills are often grouped together as they are known as 

passive or receptive language skills. They require understanding of the language, but they do not require a 

student to produce the language in written or spoken form. The latter are the remaining two skills: writing and 

speaking.  

           In a reading or listening skills lesson it is important to stage the lesson to establish interest and include a 

variety of tasks. The very first stage, however, needs to cover vocabulary that is needed to understand the text. 

Students must not worry about understanding every word, but there will be some words that are essential and 

there may be a need to “pre-teach” these in advance. It is then important to get students interested in the topic. 

Personalized discussion of the topic is very useful. The first skill task should be an easier task, where students 

listen or skim read for the gist of the text or recordings. Further tasks should require more careful listening or 

reading to demonstrate understanding.  

           Speaking and writing skills are both productive skills but do not have the same similarities when teaching. 

Broadly, speaking, writing is more formal. It requires more accuracy, with the emphasis on spelling and 

punctuation. Speaking is about immediate communication, where mistakes and slips of the tongue occur 

naturally. Accuracy is important, but fluency is key: the ability to talk fairly freely, without stopping or 

hesitating too much. Speaking activities are often good follow-up activities at the end of reading or listening 

tasks, to give further practice of the language. Setting up a speaking activity needs careful planning and much 

will depend on the class size. The teacher should step back from the group and discreetly monitor and encourage 

the students.  While writing, and speaking, students will inevitably make mistakes and when and how  the 

teacher corrects these is important. The crucial issues are which mistakes to correct, when to correct them and, 

importantly, who corrects them. We may presume that the teacher does all the correcting, but in fact it is 

important to involve students. This promotes learner independence and confidence. Regarding the planning of 

the lesson, the starting point should be the lesson aims. It’s important to have a clear lesson aims. The aims 

should be achievable and realistic: this will depend on the students, their level and the time available. The 

teacher should include a good variety of activities and interaction.  

          Finally, when teaching it is likely to be using published material. As nice as the idea sounds, it would be 

impossible to prepare all your own materials. No course book can be perfectly adapted to your groups. As a 

final advice you cannot teach yourself to be a teacher, but you can improve your skills as you go along. 

Bibliography 

 

1. Evans, Virginia. 2002.  Successful Writing. Express Publishing 

2. Gregory John Milton - The Seven Laws of Teaching, Canon Press, 1886 Reprint ed. edition 24 Jun 2014 

3. Hadfield, J. 1990. Classroom Dynamics. Oxford University Press 

4. Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching. Pearson Education Limited 

5. Heaton, J. 1988. Classroom Testing. Longman 

6. Nunan, D. 1991. Language Teaching Methodology. Prentice Hall 

7. Ur, P. 1988. Grammar Practice Activities. Cambridge University Press, Cambridge  

8. Wallace, C. 1992. Reading. Oxford University Press, Oxford  

 



 

 

“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

1193 
 
 

TRATAREA DIFERENȚIATĂ ÎN PROCESUL EDUCAȚIEI FIZICE 

Bauman Cristian Titus  

Colegiul Național „Decebal” Deva 

 

Tratarea diferenţiată vizează adaptarea activităţii de învăţare - conţinut, forme de organizare, 

metodologie didactică - la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere, ritmul de lucru 

specific unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte. Ea reprezintă o cerință pedagogică deosebit de 

importantă și complexă, care implică o mare responsabilitate socială, procesul instructiv-educativ trebuind să 

aibă o eficiență maximă la nivelul tuturor ciclurilor și claselor. În esență, creşterea eficienţei actului didactic 

este dată de îmbinarea formelor de organizare, pentru a realiza o predare diferenţiată atât sub aspectul 

conţinuturilor, cât și a metodelor şi procedeelor metodice în funcţie de particularităţile fiecărui copil. 

Deși procesul didactic este un proces unitar, al cărui conținut se predă tuturor elevilor, datorită unor 

cauze obiective (sex, ritm diferit de progres, dezvoltare fizică și motrică diferite, particularități psihice), pe 

parcursul orelor, la anumite cerințe ale programei școlare se impune ca, pe baza unei cunoașteri temeinice a 

colectivului de elevi să se aplice o tratare diferențiată a acestuia, respectând particularitățile individuale ale 

fiecărui elev. De altfel, nu se poate concepe tratarea diferențiată fără cunoașterea multiplelor aspecte ale 

personalității elevului (constituția morfofuncțională, temperament, caracter, aptitudini, atitudini, motivație 

etc). Aceste aspecte reprezintă un punct de plecare spre a găsi mijloacele și metodele cele mai potrivite prin 

care putem ajuta un elev să se dezvolte, să se formeze conform cerințelor sociale și aspirațiilor lui individuale.  

Educația fizică prezintă o trăsătură specifică -  poate fi adaptată mai exact la particularitățile de vârstă 

și individuale ale elevilor. Ea nu se poate concepe fără a porni de la cunoașterea particularităților: 

1. biologice și anatomo-fiziologice; 

2. psihologice individuale (atitudini, interese, motivație, aptitudini, temperament, caracter); 

3. de pregătire fizică generală și specială, tehnică și tactică (nivelul deprinderilor și priceperilor 

motrice), teoretică (nivelul cunoștințelor). 

Nerespectarea acestor particularități în cadrul activității de educație fizică, înseamnă nivelarea 

pregătirii tuturor elevilor, concretizată prin folosirea acelorași mijloace și dozări ale efortului sub aspectul 

volumului, intensității și complexității. Astfel, pentru unii elevi programul este prea ușor, nestimulând 

dezvoltarea și implicarea activă la lecții, iar pentru alții prea dificil, aceștia neputând îndeplini cerințele 

impuse datorită faptului că nu posedă bagajul motric necesar. Acest eșec apărut în cadrul manifestărilor 

motrice ale copiilor poate duce la accidente fizice sau blocaje de ordin psihic, „stângăciile” motrice având 

repercursiuni asupra echilibrului psihic al copilului, asupra formării personalității acestuia.  

Cu toate că, la educație fizică, clasele de elevi sunt organizate după criteriul ”vârstei cronologice”, ele 

sunt deosebit de eterogene. Această eterogenitate este dată de: nivelul de dezvoltare fizică, potențialul motric 

și funcțional al fiecărui elev, particularitățile de sex la nivelul aceleiași vârste cronologice și particularitățile 

de natură psihologică (atitudini, aptitudini, interese, motivație, temperament). 

Fiind vorba de un grup neomogen, ce înglobează elevi cu posibilități de muncă diferite, cu aptitudini 

și interese diferite, cu ritm de muncă diferit, tratarea diferențiată devine o necesitate, mai ales la nivelul 

verigilor în care se realizează temele și obiectivele operaționale. Exercițiile fizice trebuie să fie diferite la 

nivelul claselor de elevi nu numai în ceea ce privește intensitatea și durata efortului, ci și în alegerea, 

combinarea și succesiunea lor. 

Preocuparea profesorului pentru selecționarea și programarea celor mai eficiente metode și mijloace 

reprezintă un factor important pentru realizarea sarcinilor didactice. La educație fizică acest aspect are o 

importanță deosebită deoarece instruirea se realizează prin participarea directă, nemijlocită a elevului, fiind 

angajat întregul organism. Activitatea practică îi solicită pe elevi din punct de vedere organic, funcțional și 

psiho-fizic și, în aceste condiții, cunoașterea indicilor morfologici, rezistenței la efort, capacității de învățare 

motrică și a nivelului atenției reprezintă o problemă primordială. Aceste aspecte fac posibilă dozarea optimă a 

solicitării, stimulând elevii să participe, conștient și activ, la ore. Astfel aceștia doresc să lucreze pentru a se 

perfecționa și pentru a realiza performanțe conform posibilităților proprii de dezvoltare.  
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În general, cea mai utilizată forma de organizare a activității de educație fizică este cea frontală, 

profesorul conducând, pas cu pas, activitatea elevilor. Acțiunile cerute sunt executate simultan, uneori în 

același ritm. La educație fizică, ritmul de muncă este foarte important, cumulând aspecte ce țin de coordonarea 

motrică, reprezentarea spațio-temporală și gradul de oboseală. De multe ori elevii elevii nu se pot adapta 

acestui ritm, fiind cunoscut și argumentat științific că fiecare individ are particularitățile sale în funcție de care 

poate presta un anumit volum de efort. În acest sens, orice exagerare poate avea urmări grave, nu numai sub 

aspectul integrării elevilor în activitate, cât mai ales în ce privește starea de sănătate. 

Cum întregul proces de influențare a elevului trebuie să aibă ca repere particularitățile individuale, 

trebuie evitată orice influență negativă asupra stării de sănătate, asupra creșterii și dezvoltării armonioase a 

elevilor. 

În aceste cazuri, tratarea diferențiată, realizată cu mult tact pedagogic, poate să asigure realizarea 

obiectivelor instructiv-educative și obținerea randamentului maxim de către fiecare elev, conform 

posibilităților de care dispune. 

Tratarea diferențiată nu poate fi realizată separat, pentru fiecare elev al clasei. Pentru aceasta se 

constituie  grupe de nivel valoric, relativ omogene, denumite „grupe de nivel valoric bio-motric”. La clasele 

mixte numărul acestora poate fi de 2-3 grupe, stabilite prin măsurători și testări la început de an școlar, cu 

acordare de puncte pentru nivelul cantitativ și calitativ constatat. O pondere mare în alcătuirea grupelor o are 

și nivelul de dezvoltare fizică al fiecărui elev. Aceste grupe sunt deschise, mobile, în sensul că unii elevi pot fi 

în grupa I la unele deprinderi motrice și în altă grupă la activitatea desfășurată pentru dezvoltarea unei calități 

motrice. Pentru realizarea temelor lecției, în cadrul aceleiași grupe, se pot constitui subgrupe valorice, 

aprofundându-se tratarea diferențiată.  

Activitatea diferențiată pe grupe de nivel bio-motric se desfășoară cu preponderență doar în verigile 

tematice ale lecției de educație fizică, dar nu este exclusă pe parcursul întregii lecții. În timpul exersării 

frontale, în verigile netematice ale lecției, tratarea diferențiată va fi dată de structura exercițiilor, numărul 

repetărilor, tempoul și amplitudinea execuției.  

Foarte importantă este stabilirea de către profesor a unui responsabil de grupă, de regulă unul dintre 

elevii cu un bagaj motric ridicat, care va indeplini atribuțiile de ajutor al profesorului în desfășurarea activității 

practice. Acesta va asigura îndrumarea, ordinea și disciplina colectivului de elevi. 

La grupele cu ritm lent de învățare, se vor lua măsuri suplimentare în procesul de predare cum ar fi: 

ușurarea condițiilor de exersare, revenind la exerciții mai simple, prelungirea timpului de învățare descompusă 

a unei mișcări, folosirea unor materiale mai ușoare, repetarea demonstrațiilor „model” , acordarea sprijinului 

la efectuarea unor exerciții cu grad ridicat de dificultate, exerciții suplimentare sau folosirea unor mijloace 

intuitive ( planșe, chinograme sau imagini video). 

La grupele cu un grad mai bun de pregătire, se recomandă fixarea unor cerințe superioare atât pe planul 

complexității unor structuri, cât și al sporirii gradului de solicitare la efort. În anumite cazuri, când în aceste 

grupe sunt și elevi care practică sportul de performanță, nu se exclude posibilitatea de a organiza în cadrul 

acestora, subgrupe valorice. 

Profesorul poate folosi activitatea pe grupe numai după ce s-a asigurat că elevii şi-au însuşit tehnicile 

de muncă şi stiu să colaboreze. De asemenea, foarte important în lucrul pe grupe este abilitatea profesorului de 

a alege temele lecţiei, precum şi priceperea de a organiza munca grupelor. Participarea conștientă și activă a 

elevului la activitate se poate realiza doar cu condiția ca fiecare elev să se afle în posibilitatea de a executa, de 

a dori să lucreze. Existența unei atmosfere de lucru la nivelul clasei contribuie la conștientizarea elevilor 

privind necesitatea participării active la lecții în vederea îmbunătățirii randamentului. De la o lecție la alta 

aceștia constată ameliorarea posibilităților lor de a răspunde cerințelor impuse, ceea ce conduce la o mai mare 

exigență fața de ei înșiși. 

Un aspect foarte important îl reprezintă spiritul de emulație care se regăsește în cadrul grupei. Elevii 

cooperează, în sensul întrajutorării execuțiilor, al corectării greșelilor și al sprijinului acordat. 

Având în vedere complexitatea aspectelor de care trebuie să se ţină seama în alcătuirea grupelor, 

problema abordării tratării diferenţiate este specifică pentru educaţie fizică. 
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Un copil informat, un copil mai puternic 

 

Prof Teodorescu Raluca Maria 

Școala Gimnazială ,,Petru Comarnescu” Gura Humorului 

 

Societatea actuală ridică o serie de mari probleme vis a vis de siguranță. Nu vorbim aici numai despre 

copii. Și cum școala se adaptează la cerințele societății, programe de educație în acest sens ar trebui derulate. 

Un astfel de program este  ,,Școala siguranței Tedi ” . Vă prezint câteva tipuri de activități pe care le-am realizat 

și care ar putea fi adaptate într-un program de voluntariat pe teme de educație pentru siguranță. S-ar putea 

adăuga și noțiuni de prim ajutor, în acord cu vârsta participanților. 

,,Plimbarea lui Tedi” 

Tipul activităţii derulate: educaţie rutieră 

Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.): un profesor, elevii clasei I B. 

Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor sala de clasă 

Obiectivele urmărite:  

          - Să  identifice practicile sigure și nesigure ale bicicliștilor, 

-Să -și dezvolte abilități pentru a identifica și a răspunde la pericolele din trafic, 

-Să înțeleagă  importanța de a fi un bun model de comportament rutier și pentru alții atunci când folosesc drumul 

public. 

         - Să poată  denumi  practici de ciclism sigure (echipamentul de protecție). 

Desfășurarea activității 

Activitatea ,,Plimbarea lui Tedi” a debutat cu  recapitularea noțiunilor și  informațiilor din jocul Ajutându-i pe 

Rex și pe Andrei de pe site-ul IGSU referitoare la echipamentul de protecție care trebuie purtat în momentul 

urcării pe bicicletă. Apoi am discutat despre foile de lucru anexa 3. Elevii   au cuprins într-o buclă verde lucrurile 

necesare pentru mersul pe bicicletă. S-a discutat despre necesitatea purtării echipamentului de protecție, a 

elementelor reflectorizante și li s-a atras atenția că, la vârsta lor 8 ani, nu au voie să circule cu bicicleta decât pe 

aleile parcurilor sau în curți. De asemenea s-a subliniat faptul că nepurtarea echipamentului poate duce la 

accidentări grave. 

Modalităţi de evaluare a activităţii: Fișele  Rezultate înregistrate: Fotografii 

,,112” 

           1.Tipul activităţii derulate: educaţie rutieră 

           2.Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.): un profesor, elevii clasei I B. 

Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor sala de clasă 

Obiectivele urmărite:  

          - Să  cunoască numărul unic pentru situații de urgență, 

         - Să poată  denumi autoritățile care intervin într-o situație de urgență, 

          -Să facă distincție (simple) între intervenții 

Desfășurarea activității 

În cadrul activității ,,112” fiecare elev a primit fișa cu diverse tipuri de mașini de intervenție. Li s-a expus pe 

video proiector imaginea mașinilor colorate. Elevii au colorat folosind culori identice cu cele prezentate în 

model. Urmând scenariul activității cu cercurile roșu și verde (care am văzut că le-a plăcut) am prezentat diverse 

situații: 

,, a luat foc casa vecinului, cine vine la intervenție?-au ridicat imaginea cu mașina de pompieri; 

,, a avut loc un accident de mașină fără/cu victime, cine vine la intervenție?- au ridicat imaginea cu mașina 

poliției/+ambulanță; 

Am atras atenția asupra necesității comunicării imediate a unei situații de urgență, fie  unui adult, fie direct la 

numărul de telefon unic. Am discutat și despre apelarea abuzivă a acestui număr, faptul că această acțiune pune 

efectiv  în pericol viețile oamenilor care au într-adevăr nevoie să apeleze în acel moment numărul. Modalităţi 

de evaluare a activităţii:Fișe Rezultate înregistrate: Fotografii 
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,,Siguranța acasă” 

Tipul activităţii derulate: educaţie pentru siguranță 

Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.): un profesor, elevii clasei I B., materiale: minge 

Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor sala de clasă 

Obiectivele urmărite:  

          - Să  identifice obiectele cu potențial pericol din locuința proprie, 

          - Să exemplifice folosirea lor corectă, în condiții sigure 

-Să -și dezvolte abilități pentru a identifica posibile pericole și situații periculoase în jurul locuinței lor  

Desfășurarea activității 

Copiii sunt așezați în bănci. Pe tablă au fost scrise (acum elevii știu să citească) obiectele de pe fișa anexa 2 

tema nr.2.  Învățătorul numește elevul care urmează să primească mingea apoi colegul de bancă alege un obiect 

de pe tablă. Copilul care are mingea enumeră calitățile și pericolele legate de obiectul respectiv de exemplu:  

-cablurile de alimentare sunt utile deoarece fără ele nu funcționează aparatele electrice dar, în același timp pot 

fi periculoase dacă firul trece pe dedesubtul unui covor, dacă învelișul cablului este deteriorat este un potențial 

pericol de incendiu sau electrocutare  prin urmare Tedi nu se poate juca în siguranță cu cablurile de alimentare.  

În continuare s-au adus în fața elevilor toate elementele finalizându-se cu cheile pentru a face trecerea la 

activitatea următoare în care elevii au avut de colorat labirintul de la anexa nr 4, tema nr 2.  

Modalităţi de evaluare a activităţii: Fișe Rezultate înregistrate: Fotografii 

,,Siguranța în drumeții și în vacanța de vară” 

           1.Tipul activităţii derulate: educaţie pentru siguranță 

           2.Resursele implicate (număr cadre didactice 2):  profesor  de fizică din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Petru 

Comarnescu” Gura Humorului învățătorul clasei I B. 

Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor sala de clasă 

Obiectivele urmărite:  

          - Să  exemplifice tipuri de îmbrăcăminte pentru zilele caniculare, 

         - Să înțeleagă necesitatea protejării pielii cu creme cu factor de protecție solară 

          - să recunoască tipuri de muniție neexplodată pe care o pot găsi accidental în locurile de joacă din păduri 

și lunci 

Desfășurarea activității 

În prima parte a activității am identificat împreună cu elevii tipul de îmbrăcăminte adecvat zilelor toride 

de vară, obligativitatea protejării capului cu pălărie, șapcă de soare. Am subliniat importanța respectării 

atenționărilor  pe care autoritățile le fac în acea perioadă (intervalul orar în care trebuie evitate pe cât posibil 

deplasările, consumul de lichide, etc).  

În a doua parte a activității am avut-o ca invitat pe doamna professor de fizică care le-a prezentat imagini cu 

proiectile și muniție neexplodată. În drumețiile lor prin păduri, lunci, terenuri diverse pot găsi astfel de obiecte. 

Am accentuat în mod deosebit pericolul la care se expun dacă intră în contact cu ele și faptul că trebuie să anunțe 

un adult în momentul descopeririii acestora. Li s-a expus pe video proiector și imagini de la detonarea unor 

astfel de proiectile găsite.   

Modalităţi de evaluare a activităţii: afiș  

Rezultate înregistrate: Fotografii 

,,Siguranța în locurile cu apă” 

           1.Tipul activităţii derulate: educaţie pentru siguranță 

           2.Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.):  profesor de educație fizică la Școala 

Gimnazială Petru Comarnescu Gura Humorului,  învățătorul clasei,elevii clasei I B. 

Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor sala de clasă 

Obiectivele urmărite:  

          - Să recunoască locurile special amenajate pentru înot – cele care au salvamar, 

         - Să evite săriturile în apă fără supravegherea și pregătirea prealabilă făcută de un adult special pregătit, 
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         - să-și formeze convingerea că salteaua sau colacul pe care le utilizează la mare sau în alte ape adânci nu-

i protejează de pericolul înecului, 

        - să urmeze instrucțiunile profesorilor de înot . 

Desfășurarea activității 

Vacanța de vară care se apropie cu pași repezi aduce în prim plan problema înotului, sau scăldatului în ape 

curgătoare. Fiind o zonă de munte râurile sunt mici ca adâncime dar sunt repezi și astfel pot crea probleme.   

Elevii au fost informați despre aceste pericole. Au redat prin desene activități pe care le pot desfășura în 

siguranță, pe malul apelor, la umbră.  

Doamna profesoară de educație fizică a venit și le-a prezentat  pericolele la care se expun chiar și la un bazin 

de înot supravegheat în cazul în care se încalcă regulile foarte clar afișate în orice spațiu cu apă amenajat. 

Regulile trebuie respectate deoarece ne putem răni pe noi dar, putem răni foarte grav și alți copii (exemplu: la 

săritura în bazin nu se așteaptă ca elevul precedent să plece din zona săriturii) 

 Ca regulă de igienă am atras atenție asupra necesității spălării ochilor și a gurii cu apă potabilă la ieșirea 

din mare, bazin, piscină (sau duș) 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

                     Desenele copiilor, poster   Rezultate înregistrate:Fotografii 

,,Vizită la Poliția Orașului Gura Humorului” 

           1.Tipul activităţii derulate: educaţie pentru siguranță rutieră 

           2.Resursele implicate :agenti de poliție , învățătorul clasei elevii clasei I B. 

Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor poliția Orașului Gura Humorului, Formațiunea Poliției 

rutiere 

Obiectivele urmărite:  

          - Să localizeze la nivelul orașului nostru instituția Poliție 

          - să examineze de aproape o mașină de poliție 

           - să distingă elementele specifice uniformei  polițistului rutier 

Desfășurarea activității 

Respectând regulile de circulație, ne-am deplasat la Poliția orașului Gura Humorului. Polițiștii din cadrul 

formațiunii Poliției rutiere i-au întâmpinat pe elevi cu pliante cu informații utile despre circulație. Ne-au invitat 

în biroul dumnealor să ne arate locul unde scriu procesele verbale de constatare a accidentelor. Le-au prezentat 

elevilor un accident în care a fost implicat un minor din județul nostru, accident soldat cu rănirea gravă a 

acestuia. Copilul a traversat prin loc nepermis și astfel a fost implicat în accident.  

Elevii au fost întrebați din nou : 

,,Pe unde traversați dacă nu există trecere pentru pietoni?”, ,,La ce culoare a semaforului traversăm?” etc 

  Atracția zilei a fost mașina de poliție cu girofarul pornit. Copiii au analizat-o iar unii dintre ei 

au spus că atunci când vor fi mari își doresc să îmbrățișeze această meserie de polițist de circulație  

Și desigur au fost foarte multe alte activități atractive. Un joc pe teme de siguranță  pe care vi-l recomand este 

Andrei& Rex versus Dr Formidabilis de pe site-ul https://fiipregatit.ro/campanie/jocul-rex-andrei/. 

 Consider că un copil informat este un copil cu șanse în plus la supraviețuire într-o situație de urgență. 

Dacă sunt formați de mici se pot ajuta și pe ei și, foarte important, pot da primul ajutor la nevoie și colegilor lor 

sau altor persoane aflate în situații limită. Nu puține au fost relatările din presă în care au fost  prezentate  cazuri 

de copii care au intervenit cu succes, sau, dacă nu au avut forța fizică necesară intervenției, au explicat cum să 

intervină altor persoane. 

 

 

 

https://fiipregatit.ro/campanie/jocul-rex-andrei/
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Parteneriatul educațional- definiție și perspectivă istorică   

Moise-Visalom Irene-Alina 

Grădinița cu Program Normal Românești 

 

 În funcție de instituțiile de ȋnvățământ preşcolar, sunt conturate diverse particularități pe care fiecare 

dintre accestea le presupun. Aceste particularități țin de: spațiul oferit copiilor din punct de vedere al dotării, al 

calificării şi experienței personalului didactic, auxiliar şi nedidactic care contribuie la bunul mers al actului 

educațional, de strategiile didactice utilizate astfel ȋncât să asigure un proces corespunzător ȋnvățării. Astfel la 

ȋnceputul anului şcolar, părinții trebuie să fie informați despre condițiile ȋn care vor fi implicați copiii lor, 

despre oportunitățile oferite de fiecare unitate ȋn parte şi de potențialul educativ de care dispune acesta. 

,, Învățământul preşcolar poate fi principalul partener educativ al familiei. Grădinița este factor 

educativ de importanță majoră deoarece crează un mediu adecvat copiilor mici şi ȋi pune ȋn contact realizând o 

bună socializare a lor, poate face educație generală adecvată vârstei, dispunând de educatoare calificate; 

asigură un debut bun ȋn ȋnvățământul primar; este un mediu de ocrotire şi petrecere plăcută a timpului” 

(Mateiaş, 2003, 3) 

 Părinții constituie primii educatori care asigură cadrul propice ȋn care se pun bazele ȋnsuşirii primelor 

deprinderi, cunoştințe, competențe. În istoria doctrinelor educației, a ȋnvățământului şi psihologiei copilului, 

aceştia sunt recunoscuți ca atare, ȋn mod special pentru vârsta preşcolară a celor mici. Asemeni educației ȋn 

familie, educația instituționalizată, ȋn care predau educatori specializați, deține şi ea o majoră importanță. În 

aces sens, s-a impus pentru binele copilului, un mijloc de comunicare şi colaborare dintre aceste instituții 

(familie- grădiniță, grădiniță- comunitate: biserică, dispensar, primărie, şcoală). 

,, Parteneriatul, asigurarea coerenței influențelor educative ale tuturor factorilor care acționează asupra 

copiilor este un deziderat major, dar greu de realizat. Sursele problemelor din acest domeniu sunt multiple. 

Copiii care vin ȋn grădiniță pot avea dificultăți de adaptare şi ȋn sensul socializării şi ȋn cel al profitului de pe 

urma educației intelectuale, estetice, fizice. Cauzele acestora pot fi identificate de educatoare doar ȋmpreună 

cu părinții. Atât părinții copiilor cu dificultăți cât şi cei ai copiilor cu dezvoltare firească este bine să fie 

consultați pentru a stabili programe educative corecte şi acceptabile atât pentru familii cât şi pentru grădiniță 

şi antrenați ȋn realizarea lor” (Mateiaş, 2003, 3) 

Parteneriatul în educaţie caracterizează o realitate pedagogică formată şi dezvoltată ȋn cadrul 

sistemelor (post) moderne ale învăţământului, care apelează la structura unei funcţionări a şcolii având un 

caracter deschis către: 

A) organizaţiile cu caracter nonformal (cluburi, mass- media, tabere ale elevilor; biblioteci şcolare, 

televiziune şcolară, radio- şcoală, etc.); 

B) actorii sociali (agenţi, organizaţii culturale, sportive, artistice, religioase) care sunt implicaţi în 

organizarea şi desfãşurarea unor activităţi sau acţiuni ȋn colaborare cu şcoli cu specializări anumite 

(profesionale, sportive, artistice, militare, confesionale etc.); 

C) factorii comunitari (grădinița, familia, comunitatea) şi relaţiile consensuale.  

Toate aceste trei deschideri prezintă următoarele relații:  

a) relaţii de complementaritate stabilite ȋntre organizaţiile de tip nonformal; 

 b) relaţii contractuale stabilite ȋntre agenţii sociali care structureazã specializări diferite la nivelul 

şcolii; 

 c) relaţii consensuale stabilite ȋntre grădiniță, familia şi comunităţile locale. 

Sorin Cristea era de părere că ,, parteneriatul pedagogic/ pentru educaţie defineşte raporturile/ relaţiile 

complementare, contractuale şi consensuale necesare între toţi actorii sociali din sistemul de învăţămînt 

(actorii educaţiei), dar şi din sistemul economic, cultural, politic, comunitar etc. implicaţi în realizarea 

educaţiei/instruirii la nivel global, particular şi local” (Cristea, 2013, 54). 

Funcţiile generale ale parteneriatului educațional, sub aspect obiectiv prezintă: 

a) perfecţionarea activităţilor sau acţiunilor care prezintă un scop formativ explicit şi implicit, raportat 

ȋn funcție de resursele şi de metodologiile de proiectare, organizare şi evaluare; 
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 b) adaptarea acțiunilor efectuate de cadrul didactic, cel care organizează educaţia şi instruirea în 

concordanță cu exigențele impuse de comunitare  (locale, naţionale, globale, teritoriale); 

 c) utilizarea ȋn mod optim a contextului extern presupus de educaţie sau instruire în anumite condiţii 

contractuale şi consensuale care le oferă posibilitatea dezvoltării continue a sistemului de învăţămînt din punct 

de vedere naţional, teritorial şi local. 

Structurile acestui parteneriat sunt determinate de funcţiile generale mai sus prezentate, care la rândul 

lor sunt fixate ȋn raport cu nivelul organizării deschise prevăzute de sistemul de învăţămînt în interiorul 

reţelelor susţinute de relaţiile interdependente impuse între: 

a) educaţia sau instruirea formală ( cea realizată ȋn şcoală) şi cea nonformală (realizată ȋn afara şcolii- 

extraşcolară);  

b) şcoala, văzută drept organizaţie specializată pentru educaţie sau instruire şi actorii sociali implicați 

ȋn valorificarea acesteia ȋn funcție de specializarea propusă şi urmărită; 

c) şcoala, văzută drept comunitate socială implicată din punct de vedere pedagogic în mod specializat, 

şi ȋn acelaşi timp dintre familie şi comunitate, responsabilizate pedagogic atât natural cât şi implicit. 

Activitatea educativă desfăşurată ȋn mediul preşcolar nu se poate derula izolat sau separat de alte 

influenţe educative ce acționează asupra copilului şi ȋn mod special a celei realizată ȋn familie. Educaţia poate 

fi şi trebuie să fie manifestată permanent ca şi o acţiune coerentă, unitară şi complexă realizată ȋntre cele două 

medii: grădiniţei şi familiei. 

La venirea copilului ȋn mediul grădiniţei, părinţii pot oferi cadrelor didactice toate informaţiile ce țin 

de copil: aspecte de sănătate, regim alimentar, particularităţi psihoindividuale şi de învăţare, aspecte ce țin de 

atitudinea comportamentală, probleme întâmpinate ȋn evoluția şi dezvoltarea copilului etc. 

Totodată, grădiniţa, este prima instituţie de ȋnvățământ care se ghidează ȋn funcție de anumite 

principii şi strategii didactice- ştiinţifice, metode şi mijloace specifice valorificării potenţialului fizic, 

intelectual, psihic al fiecărui copil. Completarea informațiilor oferite şi deținute de părinți cu cele obținute de 

cadrul didactic ȋn timpul observărilor şi ȋntocmirii fişelor de observație, pe parcursul parteneriatului contribuie 

la beneficiul copilului. 

,, Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie reprezintă o primă experienţă relaţională şi de colaborare a 

părinţilor cu persoanele profesioniste în domeniul educaţiei. Cei mai mulţi părinţi manifestă deschidere, 

dorinţă de a colabora cu personalul grădiniţei, dar se poate întâmpla ca realizarea unui parteneriat să fie 

împiedicată de atitudini necorespunzătoare ale fiecăruia dintre cei implicaţi” (Boca, Bucinschi, Dulman, 2009, 

61). 

De cele mai multe ori, părinţii pot primi reproşuri astfel: 

• neimplicarea sau absenţa ȋn cadrul activității propusă de cadrele didactice din grădiniţă; 

• lipsa asumării vreunei responsabilități, fiind de părere cã sarcina educării copilului revine 

instituţiilor de învăţământ  şi a cadrelor didactice ce predau aici; 

• critica nefondată ȋn cadrul unor acţiuni derulate în grădiniţă; 

• timiditatea sau lipsa încrederii şi a capacităţii de implicare în activităţile propuse cu rol educativ); 

• minimizarea funcțiilor deținute de mediul grădiniţei pentru dezvoltarea copilului, aceştia fiind de 

părere că mediul grădiniței se ocupă doar de supravegherea copilului ȋntr-un anume timp;  

• individualismul sau ignorarea necesității unor relaţii sociale stabilite ȋntre copil şi adult, fiind 

interesați doar de ȋndeplinirea unor achiziții la nivelul propriului copil;  

• conservatorism, neacceptarea promovării ideilor noi. 

În acelaşi timp şi personalului didactic al grădiniţei i se pot reproşa: 

• dificultăţi de ȋntreținere a unor relaţiilor cu adulţii, acest lucru deoarece unele cadre didactice ȋi 

tratează pe părinţii ca fiind simpli beneficiari ai acestor servicii, ȋn acest fel decidând ȋn mod autoritar fără o 

consultare ȋn prealabil cu ei; sunt considerați doar posibili executanţi ai activităţilor vizate sau evidențiază 

aşteptări nerealiste din partea lor; 

• dorința formulării unor concepte preconcepute referitoare la interesele şi capacitățile părinţilor de a 

se putea implica în toate activităţile organizate (văd ȋn părinţii anumite persoane neavizate pentru educarea 
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copilului lor, ignorând ȋn mare parte abilităţile, competențele şi experienţa dobândită la un anume moment dat 

sau idei conform cărora aceştia nu sunt capabili sau interesați să conceapă anumite activităţi sau proiecte 

comune). 

,, După cum am amintit, parteneriatul presupune existenţa unui obiectiv comun. Acesta este, în cazul 

parteneriatului familie- grădiniţă, dezvoltarea globală a copilului în raport cu particularităţile sale individuale. 

El se poate realiza doar printr-o mişcare de apropiere în dublu sens, în vederea unei suficiente cunoaşteri de 

ambele părţi” (Boca, Bucinschi, Dulman, 2009, 62) 

La ȋnceputul anului şcolar, părintele trebuie să fie informat, prin intermediul ofertei grădiniței, despre 

următoarele aspecte: 

•  programul şi caracteristicile activităților desfăşurate ȋn grădiniţă; 

• principiile elementare ale grădiniţei vis-à-vis de îngrijirea, dezvoltarea, creşterea şi învăţarea copiilor 

cu vârsta cuprinsă ȋntre 3–6/7 ani; 

• dotarea materială şi condiţiile adecvate propuse de spaţiului grădiniţei; 

• nivelul pregătirii şi experiența cadrelor didactice; 

• performanţele şi evoluția atinsă de grădiniţă vis-à-vis de educaţia, îngrijirea şi formarea copilului 

ȋntr-o direcție optimă; 

• oferta activităţilor opţionale propuse pe perioada unui an de studiu; 

• conţinutul şi normele prevăzute de regulamentul interior al grădiniţei; 

• aşteptările grădiniţei în urma relaţiei de colaborarea cu familia; 

• aşteptările şi aspiraţiile colaboratorilor ce vin ȋn sprijinul formării unui comportament adecvat din 

partea copilului şi al familiei. 

 Educatoarea trebuie să cunoascã prin intermediul unor chestionare sau fişe psihoindividuale ȋncheiate 

pentru fiecare copil ȋn parte, următoarele date despre familie: 

• structura şi componenţa familiei; 

• informaţii referitoare la particularităţile copilului; 

• modele de relaţionare preferate; 

• stilul educativ adoptat de membrii familiei; 

• nivelul educaţional şi studiile părinţilor. 

• modele culturale care caracterizează mediul familial; 

• interesele pe care le deține familia în raport cu creşterea şi educarea copilului (stabilirea unui 

program specific din familie, sprijin în contexte variate etc.); 

 • aşteptările şi aspiraţiile familiei ȋn funcție de relaţia de colaborarea cu grădiniţă (ce aşteaptă, cum se 

implică, ce propuneri au ei pentru îmbunătăţirea activităţii din grădiniță, etc.). 

,, După înscrierea copilului la grădiniţă, relaţia dintre părinţi şi educatori trebuie să se bazeze pe un 

bogat schimb de informaţii, de experienţe şi pe colaborare cu scopul asigurării celor mai bune condiţii de 

creştere şi dezvoltare a copilului. Părinţii trebuie să regăsească un sprijin în serviciile oferite de grădiniţă, dar, 

în acelaşi timp, să se simtă şi să acţioneze responsabil pentru a colabora cu personalul la orice activitate 

realizată pentru şi împreună cu copiii” (Boca, Bucinschi, Dulman, 2008, 63). 
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RAPORT- Activitate de parteneriat școală-centru social  
Prof. Anca Chelba  

Școala Gimnazială Cristofor Simionescu Plopeni, jud. Suceava  

Prof. Constantin Chelba 

Școala Gimnazială Cristofor Simionescu Plopeni, jud. Suceava  

 

 
 La începutul lunii octombrie, an școlar 2019-2020, în cadrul Ședinței Consiliului Profesoral, d-na prof. 

Anca Chelba, director al Școlii Gimnaziale Cristofor Simionescu Plopeni, a prezentat un material ppt. referitor 

la importanța VOLUNTARIATULUI în viața școlară și le-a propus cadrelor didactice constituirea unei echipe 

de voluntari, care să se implice în diferite acțiuni care necesită sprijin și implicare contribuind astfel  la creșterea 

interesului pentru implicarea elevilor și a cadrelor didactice în viața comunității dar și la  creşterea stimei de 

sine în rândul acestora, îmbunătăţind deasemenea  imaginea şcolii în spaţiul comunităţii locale. Din cele 35 de 

cadre didactice participante, 10 s-au oferit să facă parte din această comisie, lor alăturându-se ulterior membrii  

Comitetului de Părinți precum și elevii din Corul Școlii.  

 În luna noiembrie, s-au reunit membrii comisiei, iar sub atenta coordonare a d-nei prof. Anca Chelba,  

s-au stabilit activitățile principale care  vor fi organizate pe parcursul anului școlar și deasemenea s-au împărțit 

sarcinile. Comisia s-a împărțit pe grupe, s-a stabilit câte un lider pentru fiecare grupă, care prin tragere la sorți 

a primit câte o activitate  dintre cele propuse pe care o va coordona. 

 Data/perioada de desfăşurare: Decembrie 2019 

 Locul desfăşurării: Școala Gimnazială Cristofor Simionescu Plopeni, jud. Suceava, Centrul Social 

Creștin Bogdănești, jud. Suceava; 

 Cadrul didactic coordonator: Prof. Anca Chelba  

 Denumirea activității: Dăruind, vei dobândi! 

 Participanţi : elevii de la ciclul gimazial, cadre didactice, părinţi; 

 Parteneri: preot Loghinoaie Gheorghe, reprezentant al Centrului Social Creștin Bogdănești, preot 

Chelba Constantin- reprezentant al Bisericii Sf. Împărați Constantin și Elena, loc. Dumbrăveni,  jud. 

Suceava;  

 Beneficiari: bătrânii de la Centrul Social Creștin Bogdănești; 

 Activițăți propuse:  

1. Colectare de fonduri  și produse alimentare în vederea pregătirii de pachete cadou pentru bătrânii 

de la centru și deasemenea pentru oferirea produselor alimentare necesare pentru pregătirea 

mesei; 

2. Pregătirea unui program de colinde pentru a aduce  atmosfera  și spirutul Crăciunului;   

3. Confecționarea de felicitări și desene/colaje cu tematică specifică Sărbătorilor de Iarnă cu scopul 

de a fi oferite celor din grupul țintă.  

 Descrierea activității: 

În apropierea unei mari sărbători a creștinătății, Nașterea Domnului Iisus Hristos, este momentul să ne 

împodobim viețile în lumină, să ne lăsăm călăuziți de iubire, încredere, înțelepciune și generozitate spre a ne 

găsi calea către descoperirea unei vieți împlinite. În acestă perioadă frumoasă a anului, elevii Școlii Gimnaziale 

„Cristofor Simionescu”  Plopeni, la inițiativa  d-nei prof. Anca Chelba, au  organizat activitatea de voluntariat 

intitulată Dăruind, vei dobândi!, prin  implementarea căreia s-a urmărit atât revigorarea spiritului civic şi a 

mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de solidaritate, generozitate, cât şi responsabilizarea 

elevilor, a cadrelor didactice, a reprezentanţilor comunităţii locale (Biserică, Primărie etc.), prin implicarea în 

acţiuni de voluntariat. Elevii, părinții și  cadrele didactice de la școala noastră și-au unit forțele și călăuziți de 

spititul generos al Crăciunului, au donat bani, produse alimentare și de igienă personală și  deasemenea au 

confecționat felicitări și desene/colaje cu scopul de a le dărui bătrânilor nevoiași de la Centrul Social Creștin 

Bogdănești, iar Corul  de elevi al școlii, condus de pr. prof.  Constantin Chelba, a venit să înalțe colinde cu vers 

duios, să aprindă în sufletele celor care ascultă candela nădejdii și să reverse în sufletele lor duh de mângâiere 

și împăcare. 
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 La finalul programului  de colinde, copiii au împărțit cadori și felicitări celor prezenți, iar cei mai îndrăzneți 

s-au grupat și au colindat împărțind  daruri prin camere, bătrânilor imobilizați la pat.  

 Fotografiile realizate în timpul activităţilor sunt mai mult decât elocvente pentru a demonstra faptul că 

proiectul nostru şi-a atins rezultatele aşteptate: 

 mulţumire, satisfacţie, formarea unei gândiri raţionale şi competitive; 

 creşterea stimei de sine în rândul elevilor; 

 îmbunătăţirea imaginii şcolii în spaţiul comunităţii locale; 

 creşterea interesului pentru implicarea elevilor în viaţa comunităţii prin activitatea de voluntariat; 

 întărirea parteneriatului şcoală – biserică – comunitate locală; 

 

IMAGINI DIN TIMPUL ACTIVITĂȚII:  
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                              ROLUL FAMILIEI  ÎN SUSȚINEREA ȘCOLARĂ A    

                        ELEVULUI ȘI ÎN  EVITAREA ABANDONULUI  ȘCOLAR 

 

                                                            Prof. înv. primar, Dîrvariu Mariana      

                                                            Școala Gimnazială Petru Rareș, Hârlău 

                                    
            Abandonul școlar reprezintă punctul culminant al unui proces pe parcursul căruia elevul, din motive 

diferite, se îndepărtează de școală, și în final, o părăsește. Principalele cauze ale acestui fenomen sunt factori 

externi școlii -nivelul socio-economic scăzut al familiei - sau factori interni – lipsa unei oferte școlare 

adecvată nevoilor și intereselor elevilor.  

             Absenteismul, cerințele educaționale speciale, alte caracteristici individuale, lipsa interesului față de 

școală sau dificultățile de adaptare ale elevului sunt cauze la fel de importante și de impact pentru abandonul 

școlar. Acest complex de cauze necesită măsuri de intervenție eficiente care trebuiesc adaptate/personalizate 

în funcție de factorii de risc ce-i afectează personal pe fiecare elev.  

             Școala trebuie să identifice din timp elevii aflați în situație de risc școlar datorită unor influențe de 

factură economică, socială, culturală, medicală, familială.Unul din acești factori sau  mai mulți îi pot 

determina să abandoneze școala mai devreme sau mai târziu.  

              Politicile școlare care vizează abordarea personalizată ca măsură importantă de reducere a impactului 

negativ al acestor factori trebuiesc reconsiderate.Acestea trebuie să aibă ca punct de plecare socializarea 

primară în familie –lipsa de susținere din partea părinților, implicarea în activitățile domestice în detrimentul 

implicării școlare, lipsa condițiilor necesare studiului in familie, lipsa unui minim bagaj cultural/lingvistic în 

cadrul familiei.De asemenea, trebuiesc diminuate intervențiile negative ale unor factori legați de experiența 

școlarizării – adaptarea la orarul școlar și la solicitările curriculumului școlar, incluziunea în colectiv, etc. 

        Elevii care se lasă de școală se confrunta cu dificultăți în viitor. Ei riscă să nu se angajeze, să devină 

delincvenți sau să se confrunte cu sărăcia. Pentru elevii cu dizabilități, riscurile sunt intensificate. Rata 

abandonului școlar este mult mai mare  decât la  elevii fără dizabilități. Familiile au un rol important  în a se 

asigura că proprii copii, cu sau fără dizabilități, absolvă studiile școlare. Fără implicarea familiei, elevul poate 

să aibă un parcurs școlar critic, mai ales la nivelurile superioare de învățământ. 

           Factorii de risc ai abandonului scolar 

           Identificarea elevilor cu predispunere la abandon școlar nu este un proces exact-unii elevi cu niciun 

factor de risc părăsesc școala, iar unii proveniți din mediu defavorizant termină școala.Probabil și motivația 

personală are un rol extraordinar. Chiar dacă factorii de risc nu sunt vizibili și preciși, părinții trebuie să fie 

conștienți de aceștia, să ofere sprijin și să-și încurajeze copiii. Trebuie să fie exrtrem  de  implicați și  trebuie 

să caute asistență dacă observă comportament riscant precum corigență, probleme semnificative la anumite 

materii sau implicarea în activități ilegale. 

              Elevii cu dizabilitati sunt cu risc mai mare de abandon școlar dacă: 

-Au rămas repetenți un an. 

-Sunt mai mari ca ceilalți colegi de clasă. 

-Prezintă anafalbetism  sau anafalbetism funcțional. 

-Au familii cu probleme economice. 

-Provin din familii disfuncționale sau cu propriile dizabilități. 

           Înțelegem că elevii cu dizabilități, elevii cu tulburări emoționale și de comportament și elevii cu 

dificultăți de învățare prezintă cele mai multe riscuri de abandon scolar. 

           De ce elevii renunță la cursurile școlare? 

           Dacă elevii renunță la școală, nu este întodeauna o decizie intenționată deoarece s-au oprit din a merge 

la școala într-o zi și nimeni nu a luat nicio măsură sau nu a obiectat. Unii renunță la școală deoarece au 

probleme cu anumiți profesori, nu le place școala sau primesc note mici. Alți tineri părăsesc școala din cauza 

unor probleme care nu au legătură directă cu mediul academic ci pentru că au probleme financiare, 

responsabilități de îngrijire a familiei, angajări sau sarcină. Alții abandonează deoarece cred că directorii sau 
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profesorii vor ca ei să abandoneze,deoarece există în anumite situații  o atitudine de lipsă de încurajare și de 

îndrumare pozitivă. 

           Consecințele abandonului 

           Majoritatea elevilor care abandonează nu au luat în considerare total consecințele acestui lucru și nu 

sunt pregătiți pentru ce li se va întâmpla în viitor pentru  că ei nu au terminat să se maturizeze complet psihic 

și emoțional. Acești adolescenți înfruntă trecerea provocatoare la viață independentă și maturitate fără a 

beneficia de îndrumarea sau serviciile de sprijin ale unui adult. Ca rezultat se vor  confrunta cu oportunități 

slabe de locuri de muncă,  cu dependența de sistemele de servicii sociale, vor fi tentați să intre în anturaje 

nefaste, să fie implicați în sistemul de justiție pentru minori și să devină părinți adolescenți. 

           Implicarea familiei și finalizarea școlii 

           Implicarea familiei este unul din cei mai importanți factori pentru finalizarea școlii și obținerea 

succesului. Cea  mai precisă  predicție  a realizării școlare a elevului este măsura în care familia sa încurajează 

învățarea. Succesul este mai probabil dacă familia are asteptări înalte, dar rezonabile pentru educația elevului 

și viitoarea sa carieră și se implică în educația lui. Elevii de generală și de liceu ai căror părinți rămân 

implicați în educația lor ,tind: 

-Să persevereze și să facă mereu schimbări în  bine. 

-Să păstreze calitate în munca lor. 

-Să dezvolte și să pună în aplicare planuri realiste pentru viitorul lor.  

-Să-și mărească șansele de asbolvire cu note mai mari. 

-Să-și propună și să acceadă la   învățământul universitar. 

             Când familiile sunt implicate, elevii sunt predispuși: 

-Să obțină scoruri și medii mai mari la teste standardizate sau scale de evaluare. 

-Să se înscrie în mai multe programe academice dificile. 

-Să aibă prezența regulată la cursuri. 

-Să aibă atitudine pozitivă când vine vorba de școală. 

-Să absolve liceul și să se înscrie în programe universitare. 

-Să se abțină de la activități distrugătoare precum consumul de alcool, de droguri si violența. 

              Absolvirea școlii  este piatra de temelie a succesului in viitor. Cu toate că elevii cu dizabilități se pot 

confrunta cu multe obstacole în calea perfecționării educației lor, părinții pot juca un rol cheie în a-și ajuta 

copiii să atingă acest obiectiv. Rămânând implicați și concentrându-se pe forțele lor individuale, prin găsirea 

școlii potrivite si având așteptări mari, părinții își pot ajuta copiii să se pregăteasca eficient pentru o viață de 

adult reușită. 

              Sfaturi pentru părinți: Ajută-ți copilul-elev să reușească la școală! Lectura, scrierea și abilitățile 

matematice reprezintă fundamentul succesului școlar. Un părinte poate să-și ajute copilul să-și formeze aceste 

abilități în anii de școală primară, susținându-i cu consecvență progresul.  

              Tranziția de la școala elementară la școala generală este traumatizantă pentru mulți elevi și familiile 

lor.  

               Câteva sfaturi pentru părinții elevilor de gimnaziu cu dizabilități: 

-Învață -ți copilul că prețuiești educația și că o consideri importantă pentru viitorul lui. 

-Asigură-te că acordă atenție temei și o finalizează. Află dacă profesorul este dispus să-i acorde ajutor când 

învață acasă, dacă școală dispune de mijloacele necesare să-i acorde sprijin pentru învățarea acasă. 

-Scurtează timpul pe care-l petrece copilul tău uitându-se la televizor sau jucând jocuri video la maxim două 

ore pe zi. 

-Vorbește cu copilul tău despre problemele școlare și despre realizările lui în fiecare zi. 

-Ajută-ți copilul să folosească abilități de rezolvare a problemelor în situații dificile acasă sau la școală. 

Laudă-i comportamentul adecvat. 

-Fă cunoștință cu prietenii copilului tău și cu  familiile acestora. 

-Stabilește cu  profesorii să fii contactat imediat dacă are probleme la teme sau copilul are probleme de 

comportament. 
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-Dacă vezi că are probleme de învățare sau de comportament, caută ajutor. Părinții, adulții specializați pot 

reduce probabilitatea de abandon școlar dacă  iau măsuri la timp. 

               Activitățile de prevenire au un mai mare succes în ceea ce privește participarea  școlară decât cele de 

intervenție propriu-zisă. După ce un elev renunță la studii o perioadă de timp, este mai dificil să se reîntoarcă 

la școală și să-și continue studiile. ȘCOALA, susținută de FAMILIE, asigură mediul favorabil dezvoltării 

personale a fiecărui elev, îl pregătește pentru dezvoltarea profesională, pentru reușită. 
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Jοϲul - fοrmă dе ɑϲtivitɑtе ludiϲă în grădiniţă 

Bucur Dănuţa 

Grădiniţa nr.209, Bucureşti 

 

 

Lɑ vârstɑ prеşϲοlɑră jοϲul sɑtisfɑϲе nеvοiɑ gеnеrɑtă dе trеbuinţе, dοrinţе, tеndinţе spеϲifiϲе ɑϲеstui 

nivеl dе dеzvοltɑrе psihοlοgiϲă. Sub ο fοrmă sɑu ɑltɑ, jοϲul sе rеgăsеştе lɑ ϲοpiii tuturοr pοpοɑrеlοr, din ϲеlе 

mɑi vеϲhi timpuri. 

Din ɑϲеstе ϲοnsidеrеntе, în grădiniţе, jοϲul еstе ɑϲtivitɑtеɑ fundɑmеntɑlă. Prin jοϲ sе mɑnifеstă, sе 

ехtеriοrizеɑză întrеɑgɑ viɑţă psihiϲă ɑ ϲοpilului, sе ехprimɑ ϲunοştinţеlе, еmοţiilе, dοrinţеlе, ϲhiɑr şi ɑϲеlеɑ 

ϲɑrе nu pοt fi sɑtisfăϲutе imеdiɑt. Jοϲul rеprеzintă, dе ɑsеmеnеɑ, unɑ din mοdɑlităţilе prin ϲɑrе ϲοpilul ϲɑutɑ 

să ϲunοɑsϲă rеɑlitɑtеɑ înϲοnjurătοɑrе. 

Jοϲul nu еstе ο ɑϲţiunе fără utilitɑtе imеdiɑtă, dɑr еstе gеnеrɑtοɑrе dе distrɑϲţiе şi rеϲοnfοrtɑrе, dе 

sеntimеntе dе plăϲеrе şi dе buϲuriе. Dɑtοrită spοntɑnеităţii, jοϲul rеϲlɑmă ο îmbinɑrе ɑrmοniοɑsă întrе ϲеrinţеlе 

situɑţiеi dе jοϲ şi ɑptitudinilе ϲеlοr ϲɑrе sе jοɑϲă. 

Jοϲul, ϲɑ ɑϲtivitɑtе didɑϲtiϲă spеϲifiϲă, îndеplinеştе multiplе funϲţii: dе distrɑϲţiе, dе ϲrеɑtivitɑtе în 

ϲοnfοrmitɑtе ϲu vârstɑ, în finɑl dе mοdеlɑrе şi fοrmɑrе ɑ pеrsοnɑlităţii ϲοpiilοr. Înϲοrpοrɑtе în ɑϲtivităţilе 

didɑϲtiϲе, еlеmеntеlе dе jοϲ imprimɑ un ϲɑrɑϲtеr mɑi viu şi mɑi ɑtrăgătοr, ɑduϲ vɑriеtɑtе şi ο stɑrе dе bună 

dispοziţiе, dе vеsеliе, dе dеstindеrе prеvеnind ɑpɑriţiɑ οbοsеlii. 

În prοϲеsеlе dе intеrɑϲţiunе din ϲɑdrul jοϲului ɑu lοϲ prοϲеsе dе învăţɑrе, impοrtɑntе pеntru 

dеzvοltɑrеɑ sοϲiɑlă, ϲοgnitivă şi psihοmοtοriе. Jοϲul plеɑϲă dе lɑ idееɑ ϲă ɑrе un sϲοp, dɑr еstе dеsϲhis 

mοdifiϲărilοr, finɑlul sɑu nеfiind prеvizibil. 

Νivеlul jοϲului ехprimă nivеlul dеzvοltării psihiϲе ɑ ϲοpilului, dɑr jοϲul еstе şi un stimulɑtοr prinϲipɑl 

ɑl dеzvοltării psihiϲе, ϲοnfirmând şi prin ɑϲϲеɑstɑ lοϲul lui fundɑmеntɑl în viɑţɑ prеşϲοlɑrului. 

Psihοlοgiɑ ϲοpilului οfеră tɑblοul gеnеrɑl ɑl fiеϲărеi vârstе şi mеtοdеlе dе invеstigɑrе biοpsihiϲɑ. 

Νumɑi prɑϲtiϲă οrgɑnizɑtă pе bɑzе ştiinţifiϲе dɑ pοsibilitɑtеɑ să sе ϲοmpɑrе rеzultɑtеlе οbţinutе, în ϲɑdrul rеɑl 

ɑl еvοluţiеi ϲοpilului. Învăţătοrul ɑbilitɑt ştiе ϲă nu sе pοɑtе bizui numɑi pе spеϲifiϲul unеi singurе mеtοdе. Еl 

vɑ îmbină, în primul rând, οbsеrvɑrеɑ ϲοnduitеi gеnеrɑlе ɑ ϲοpilului ϲu mеtοdɑ biοgrɑfiϲă. 

Jοϲul ɑrе un ϲɑrɑϲtеr univеrsɑl, fiind ο mɑnifеstɑrе lɑ ϲɑrе еstе еvidеnţă ο luptă ɑ ϲοntrɑriilοr, un еfοrt 

dе dеpăşirе, ɑvând rοl dе prοpulsɑrе în prοϲеsul οbiеϲtiv ɑl dеzvοltării; jοϲul еstе ο rеɑlitɑtе pеrmɑnеntɑ, ϲu 

mɑrе mοbilitɑtе pе sϲɑrɑ vârstеlοr. 

Rοlul şi impοrtɑntɑ jοϲului didɑϲtiϲ ϲοnstă în fɑptul ϲă еl fɑϲilitеɑză prοϲеsul dе ɑsimilɑrе, fiхɑrе şi 

ϲοnsοlidɑrеɑ ϲunοştinţеlοr, iɑr dɑtοrită ϲɑrɑϲtеrului său fοrmɑtiv influеnţеɑză dеzvοltɑrеɑ pеrsοnɑlităţii 

pеrsοnɑlităţii ϲοpilului. 

Jοϲul didɑϲtiϲ еstе un impοrtɑnt mijlοϲ dе еduϲɑţiе intеlеϲtuɑlă ϲɑrе punе în vɑlοɑrе şi ɑntrеnеɑză 

ϲɑpɑϲităţilе ϲrеɑtοɑrе ɑlе prеşϲοlɑrului. Еl еstе fοlοsit pеntru ϲunοɑştеrеɑ rеɑlităţii pе ο ϲɑlе mɑi ɑϲϲеsibilă, 

dеοɑrеϲе ϲοpiii dеsϲοpеră unеlе ɑdеvăruri nοi pеntru еi, ɑngɑjându-sе în еfοrturi dе gândirе ϲе lе οfеră 

sɑtisfɑϲţii. Еi sunt pɑrtiϲipɑnţi nеmijlοϲiţi lɑ prοpiɑ fοrmɑrе şi, ɑntrеnɑţi în jοϲ, еi sunt ϲɑpɑbili să dеpună 

еfοrturi mɑri pеntru îndеplinirеɑ sɑrϲinilοr dɑtе. 

Тοtοdɑtă, jοϲul didɑϲtiϲ ϲοntribuiе lɑ dеzvοltɑrеɑ judеϲăţii, mеmοriеi, ɑtеnţiеi, spiritului dе οbsеrvɑţiе, 

lɑ ϲultivɑrеɑ οbişnuinţеi ϲu munϲɑ intеlеϲtulɑlɑ şi ϲеɑ indеpеndеntɑ. Еl ϲοnstituiе un mijlοϲ şi un prοϲеdеu 

dеοsеbit dе vɑlοrοs dе ɑϲumulɑrе dе nοi ϲunοstiintе, dе еϲhilibrɑrе ɑ prοϲеsului dе învăţɑrе şi ɑ ɑϲtivităţii dе 

jοϲ, putându-sе dеsfăşurɑ ɑtât în ϲɑdrul ɑϲtivităţilοr libеrе ϲât şi în ϲеlе ϲοmunе. Еstе un prilеj dе ɑ ϲοmplеtɑ 

unеlе lɑϲunе, dе ɑ ɑsimilɑ şi dе ɑ fοlοsi ϲunοştinţе nοi, dе ɑ -si dеzvοltɑ limbɑjul sprе ɑspеϲ fοnеtiϲ, lехiϲɑl, 

grɑmɑtiϲɑl. 

 Тipuri dе jοϲ lɑ prеşϲοlɑri 

 

Jοϲurilе pοt fi ϲlɑsifiϲɑtе după mɑi multе ϲritеrii: după fοrmă, după ϲοnţinut, după sɑrϲinɑ didɑϲtiϲă 

priοritɑră, după grɑdul lοr dе еvοluţiе еtϲ. Prɑϲtiϲɑ dеmοnstrеɑză ϲă sе pοt οbţinе ϲеlе mɑi bunе ϲlɑsifiϲări 
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ɑtunϲi ϲând primеɑză οpеrɑţiilе şi ϲritеriilе lοgiϲе, în tοɑtе ştiinţеlе, în spеϲiɑl în ştiinţеlе ехɑϲtе (în 

mɑtеmɑtiϲă, ϲhimiе, biοlοgiе еtϲ.) sе ɑpеlеɑză ϲοnsеϲvеnt lɑ ϲlɑsifiϲări prin diviziunе. Аtunϲi ϲând diviziunеɑ 

nu е sufiϲiеnt dе οpеrɑntă şi ϲând еɑ nu mɑi е nеϲеsɑră din ϲοnsidеrеntе prɑϲtiϲе, sе ϲοntinuă ϲlɑsifiϲɑrеɑ prin 

еnumеrɑrе. 

Sе pοɑtе οbţinе ο imɑginе ɑ întrеgului numɑi dɑϲă еnumеrɑrеɑ înϲеpе ɑϲοlο undе, din difеritе mοtivе, 

înϲеtеɑză diviziunеɑ, în niϲi un ϲɑz nu pοɑtе fi situɑtă еnumеrɑrеɑ pе primul plɑn în ϲlɑsifiϲɑrе, dеοɑrеϲе 

ɑϲеɑstɑ, nеοpеrând ϲu ϲritеrii lοgiϲе, ϲοmpοrtă mult subiеϲtivism, însuşirе ϲɑrе nu pοɑtе fi ɑtribuită diviziunii, 

în prеzеntul mɑnuɑl şϲοlɑr, 

Urmând ϲɑlеɑ grupării jοϲului după ɑnumitе ϲritеrii (întοtdеɑunɑ un singur ϲritеriu şi nu mɑi multе, 

dɑr sϲhimbând ϲritеriilе dе lɑ ο situɑţiе ϲοnϲrеtă lɑ ɑltɑ), jοϲul ɑpɑrе ϲɑ un tɑblοu ɑtοtϲuprinzătοr ϲu vɑlοɑrе 

dе mɑtriϲе. 

În funϲţiе dе rеgistrul psihοlοgiϲ spеϲifiϲ ϲοpiilοr, jοϲurilе prɑϲtiϲɑtе dе prеşϲοlɑri în grădiniţɑ dе ϲοpii 

sе împɑrt în: 

А) jοϲuri simbοliϲе (jοϲuri spеϲifiϲе prеşϲοlɑrilοr, jοϲuri ϲu rеguli intrinsеϲi) şi  

В) jοϲuri ϲu rеguli (jοϲuri nеspеϲifiϲе vârstеi, dɑr indispеnsɑbilе instruirii, jοϲuri ϲu rеguli ехtrinsеϲi). 

А. Jοϲurilе simbοliϲе 

•  în funϲţiе dе еvοluţiɑ ϲοmpοrtɑmеntului ludiϲ ɑl ϲοpilului, jοϲurilе simbοliϲе pοt fi: jοϲuri simbοliϲе 

primɑrе şi jοϲuri simbοliϲе еvοluɑtе; 

•  în funϲţiе dе ɑϲеlɑşi ϲritеriu, jοϲurilе simbοliϲе primɑrе sе grupеɑză în: jοϲuri dе mɑnipulɑrе sɑu 

jοϲuri-ехеrϲiţiu şi jοϲuri imitɑtivе; 

•  în funϲţiе dе izvοrul ϲunοɑştеrii, jοϲurilе simbοliϲе еvοluɑtе pοt fi: jοϲuri ϲu subiеϲtе din viɑţɑ 

ϲοtidiɑnă şi jοϲuri ϲu subiеϲtе din pοvеşti şi bɑsmе, 

•  în funϲţiе dе dοmеniul ϲɑrе sugеrеɑză simulɑrеɑ, jοϲurilе ϲu subiеϲtе din viɑţɑ ϲοtidiɑnă sunt: jοϲuri 

dе ϲοnviеţuirе sοϲiɑlă şi jοϲuri dе ϲοnstruϲţiе; 

•  în funϲţiе dе tеhniϲɑ trɑnspunеrii sϲеniϲе, jοϲurilе ϲu subiеϲtе din pοvеşti şi bɑsmе pοt fi: jοϲuri-

drɑmɑtizări şi drɑmɑtizări. 

 

В. Jοϲurilе ϲu rеguli 

•  în funϲţiе dе nɑturɑ οbiеϲtivеlοr еduϲɑţiοnɑlе, jοϲurilе ϲu rеguli pοt fi: jοϲuri didɑϲtiϲе şi jοϲuri 

distrɑϲtivе; 

•  în funϲţiе dе dοmеniul dеzvοltării, jοϲurilе didɑϲtiϲе pοt fi: jοϲuri dе mişϲɑrе (jοϲuri mοtriϲе) şi jοϲuri 

psihiϲе (jοϲuri pеntru dеzvοltɑrеɑ psihiϲă); 

•  în funϲţiе dе οbiеϲtivеlе priοritɑrе, jοϲurilе dе mişϲɑrе pοt fi: jοϲuri mοtriϲе simplе şi jοϲuri mοtriϲе 

ϲοmplехе (jοϲuri mοtriϲе ϲοmpеtitivе): 

•  în funϲţiе dе lɑturilе dеzvοltării viеţii psihiϲе, jοϲurilе psihiϲе pοt fi; jοϲuri ϲοgnitivе şi jοϲuri dе 

ехprеsiе ɑfеϲtivă; 

•  în funϲţiе dе sɑrϲinilе didɑϲtiϲе spеϲifiϲе dеzvοltării intеlеϲtuɑlе, jοϲurilе ϲοgnitivе pοt fi: jοϲuri 

sеnzοriɑlе şi jοϲuri intеlеϲtuɑlе; 

•  în funϲţiе dе dirеϲţiilе dеzvοltării intеlеϲtului, jοϲurilе intеlеϲtuɑlе pοt fi: jοϲuri dе mеmοriе şi jοϲuri 

dе intеligеnţă; 

•  în funϲţiе dе ϲοmplехitɑtеɑ sɑrϲinii didɑϲtiϲе, jοϲurilе didɑϲtiϲе pοt fi: jοϲuri didɑϲtiϲе simplе şi 

jοϲuri didɑϲtiϲе ϲοmplехе; 

•  în funϲţiе dе spеϲifiϲul ϲοnstruϲţiеi ɑϲţiunii dе jοϲ, jοϲurilе ϲu rеguli pοt fi: jοϲuri ϲu subiеϲt şi jοϲuri 

fără subiеϲt еtϲ. 

În dеnumirеɑ jοϲurilοr simbοliϲе şi ɑ jοϲurilοr ϲu rеguli sе păstrеɑză tοɑtе dеnumirilе ϲοrеϲtе ϲu lɑrgă 

ϲirϲulɑţiе. 

Ϲ. Ϲɑtеgοrii dе jοϲuri rеzultɑtе din еnumеrɑrе 

Prin еnumеrɑrеɑ jοϲurilοr sе ɑjungе lɑ întrеgirеɑ imɑginii dе ɑnsɑmblu ɑ jοϲurilοr ϲɑrе sе prɑϲtiϲă în 

grădiniţă (jοϲuri ɑflɑtе dеjɑ în ϲirϲulɑţiе sɑu jοϲuri nеϲunοsϲutе ɑzi): 
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Jοϲurilе dе mɑnipulɑrе pοɑrtă, în gеnеrɑl, numеlе mɑtеriɑlеlοr şi ɑl juϲăriilοr pе ϲɑrе lе mânuiеştе 

ϲοpilul: jοϲuri ϲu mɑtеriɑlе măruntе, jοϲuri ϲu mɑtеriɑlе din nɑtură, jοϲuri ϲu mɑtеriɑlе rеziduɑlе, jοϲuri ϲu 

bilе, jοϲuri ϲu ϲɑstɑnе, jοϲuri ϲu bеţişοɑrе, jοϲuri ϲu fοrmе gеοmеtriϲе (din lеmn sɑu din mɑtеriɑl plɑstiϲ), 

jοϲuri ϲu păpuşi, jοϲuri ϲu ɑltе juϲării ş.ɑ. 

Jοϲurilе imitɑtivе. Аϲеstеɑ pοɑrtă numеlе ɑϲţiunilοr sοϲiɑlе trɑnsfigurɑtе: „Ţinеm păpuşɑ în brɑţе”, 

„Hrănim păpuşɑ”; „Păpuşɑ dοɑrmе"; „Mɑşinɑ mеrgе”; „Ϲitim rеvistɑ (ziɑrul)”. 

Jοϲurilе dе ϲοnviеţuirе sοϲiɑlă sе rɑpοrtеɑză lɑ ϲunοɑştеrе, mοtivɑţiе şi îndеmânɑrе: „Dе-ɑ mɑmɑ şi 

ϲοpilul”, „Dе-ɑ gοspοdinɑ”, „Dе-ɑ şοfеrii”, „Dе-ɑ ϲοsmοnɑuţii” ş.ɑ. 

Jοϲurilе dе ϲοnstruϲţiе, lɑ fеl, sе rɑpοrtеɑză lɑ ϲunοɑştеrе, mοtivɑţiе şi lɑ priϲеpеrеɑ dе ɑ ϲοnstrui: 

„Ϲοnstruim pοdul”, „Ϲοnstruim blοϲuri” (din difеritе mɑtеriɑlе dеstinɑtе ɑϲtivităţilοr dе ϲοnstruϲţiе). 

Jοϲurilе-drɑmɑtizări ɑpɑr în funϲţiе dе imprеsiilе pе ϲɑrе lе prοduϲ pοvеştilе şi bɑsmеlе ,.`:învăţɑtе: 

„Dе-ɑ Ridiϲhеɑ uriɑşă”, „Dе-ɑ Sϲufiţɑ Rοşiе”, „Dе-ɑ Ϲăsuţɑ din οɑlă” ş.ɑ. 

Drɑmɑtizărilе sunt sugеrɑtе şi ɑu lɑ bɑză sϲеnɑrii еlɑbοrɑtе dе spеϲiɑlişti sɑu dе ϲɑdrеlе didɑϲtiϲе: 

„Ϲɑprɑ ϲu trеi iеzi”; „Sărеɑ în buϲɑtе” ş.ɑ.  

Jοϲurilе mοtriϲе simplе sе rеɑlizеɑză ϲu sɑu fără juϲării şi mɑtеriɑlе: ɑlеrgări, târâri, ϲăţărări, săritul 

ϲοrzii, mеrsul pе triϲiϲlеtă şi pе biϲiϲlеtă, pɑtinɑjul, sϲhiul, jοϲuri lɑ difеritе ɑpɑrɑtе ϲɑrе prеzintă sеϲuritɑtе 

ş.ɑ. 

Jοϲurilе mοtriϲе ϲοmplехе sе dеsfăşοɑră mɑi ϲu sеɑmă în ϲɑdrul ɑϲtivităţilοr (lеϲţiilοr) dе învăţɑrе 

dirijɑtă (dе еduϲɑţiе fiziϲă): ехеrϲiţii dе mеrs vɑriɑt, mеrs în fοrmɑţii, „Тrеϲеm pеstе οbstɑϲοlе”, „Νе păstrăm 

еϲhilibrul”, ϲοnϲursuri spοrtivе ş.ɑ. 

Jοϲuri sеnzοriɑlе: jοϲuri pеntru sеnsibilizɑrеɑ ɑuzului, jοϲuri pеntru sеnsibilizɑrеɑ pipăitului, jοϲuri 

pеntru sеnsibilizɑrеɑ gustului şi ɑ mirοsului jοϲuri pеntru еduϲɑrеɑ simţului еϲhilibrului, jοϲuri pеntru 

sеnsibilizɑrеɑ văzului. 

 Jοϲuri intеlеϲtuɑlе: jοϲuri fοnеmɑtiϲе, jοϲuri pеntru îmbοgăţirеɑ vοϲɑbulɑrului, jοϲuri pеntru 

ϲunοɑştеrеɑ mеdiului înϲοnjurătοr, jοϲuri mɑtеmɑtiϲе, jοϲuri muziϲɑlе, jοϲuri ϲu tехt şi ϲânt, jοϲuri pеntru 

dеzvοltɑrеɑ οpеrɑţiilοr gândirii, jοϲuri lοgiϲе, jοϲuri dе ɑtеnţiе ş.ɑ. 
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SCRISOARE DİNSPRE VIITOR SPRE TRECUT...SAU DESPRE DEZVOLTAREA 

ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ PRIN INTERMEDIUL VOLUNTARIATULUI ȘI 

PROIECTELOR EDUCAȚIONALE  

Prof. Ceaușu Geta Cristina 

Scoala Gimnazială Take Ionescu, Rm. Vâlcea 

 

 

 Schimbările profunde și rapide ce caracterizează lumea de astăzi revoluționează toate domeniile, 

inclusiv educația. Noua pedagogie este "centrată pe elev" pentru a ține cont de posibilitățile sale reale de a 

performa într-o societate complexă și imprevizibilă, precum cea a secolului XXI. Noile metode sunt "active", 

adică urmăresc să transforme elevul din receptor pasiv de informații în actor al procesului de învăţare. Noua 

școală îl educă să învețe autonom, îl stimulează să cerceteze, îl implică în realizarea de proiecte desfășurate în 

situații concrete. Piatră de temelie a educației de ieri, transmiterea de cunoștințe nu mai este un scop în sine, ci 

doar una dintre variabilele necesare pentru formarea de competențe. 

 Pentru ca orientarea spre competențe să aibă succes, dezvoltarea abilităților de viață este indispensabilă. 

Fără o paletă largă de abilități, tinerii nu reușesc să transfere către viața reală și să utilizeze efectiv cunoștințele 

pe care le dobândesc în cadrul școlar. Abilitățile sunt ingredientul esențial ce le permite să-și transpună 

cunoștințele în comportamente și în atitudini. 

 Totodată, competențele formate trebuie să faciliteze adaptarea tinerilor la complexul de constrângeri și 

provocări sociale, de mediu, economice și culturale specifice societății în care trăiesc. Educația pentru 

dezvoltarea durabilă) le permite să înțeleagă problemele societale și să identifice soluții personale și colective 

sustenabile, adaptate la contextul actual și viitor. 

 Prin urmare, dezvoltarea abilităților de viață și educația pentru dezvoltare durabilă se întăresc reciproc. 

Iar “Prof21”, concept propus de Asociația Reper21, FSDC și CJRAE Bihor,  este prototipul profesorului, 

formatorului, educatorului care folosește sinergiile dintre aceste două abordări ale noii educații pentru a oferi 

elevilor săi un parcurs de învățare relevant, coerent și complet. 

 În septembrie 2015, s-a născut Comunitatea PROF21, în cadrul unor atelierele de planificare 

participativă desfășurate în toată țara. Aceasta a conceput o paletă de activități educaționale inovatoare, menite 

să formeze în rândul elevilor noștri o serie de abilități de viață, indispensabile în contextul unei societăți 

complexe și imprevizibile, precum cea de astăzi. Gândirea critică, gândirea prospectivă, gândirea sistemică, 

capacitatea de a-și clarifica propriilor valori, autocunoașterea, fac parte dintre abilitățile de care tinerii au nevoie 

pentru a se dezvolta armonios, ca persoane, și pentru a contribui, ca cetățeni responsabili, la dezvoltarea durabilă 

a comunităților în care trăiesc. 

 De-a lungul acestei luni, am realizat efectiv activitățile educaționale planificate. Aceste activități 

lansează Schimbarea în cele aproximativ 200 de școli și licee în care ne desfășurăm activitatea de cadre 

didactice! 

 Prin urmare, în fiecare lună octombrie, nu am avut  doar o singură zi a noastră (5 octombrie, Ziua 

Mondială a Educației), ci întreaga lună!  

 Atunci când vine vorba despre protejarea mediului toată lumea se arată extrem de interesată, de 

preocupată să emită păreri, să critice, să caute posibili vinovați pentru situația în care ne aflăm. În acest context,  

titlul activității propuse de către Scoala Gimnazială Take Ionescu pentru Luna Prof21 a venit firesc. Din 
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nefericire, foarte putini dintre cei care se declară apărători ai mediului au în vedere esența – viitorul și ce facem 

să îl protejăm pentru a-l oferi generațiilor care vin după noi.  

 „Scrisoare dintre viitor spre trecut” este modul în care posteritatea atrage atenția prezentului asupra 

greșelilor pe care le face. Scenariul nostru anticipativ a plecat de la ideea că fiecare generație trebuie să fie 

integrată în cultura organizațională a școlii în care pășește. Astfel, elevele clasei a VIII-a, au lansat colegilor din 

clasa a V-a următoarea invitație: „Pentru că toamna lasă pământul mai gol, mai trist realizăm că natura are 

limite și lucrul acesta nu trebuie să ne lase nepăsători. În spiritul echității și fairplay-ului care ne 

caracterizează, vă invităm luni, 5 octombrie, ora 12.30, să ne gândim ce am putea face în mod responsabil să 

protejăm planeta, astfel încât aerul pe crea îl respirăm, apa al cărei suusr îl ascultăm și pământul de ale cărui 

roade ne bucurăm să rămână cât mai curate”.  

 Momentul de debut al activității a coincis cu Ziua Mondială a Educației, un motiv în plus să discutăm, 

fără contrângerile unei ore de curs obișnuite, despre calitatea mediului, schimbările climatice apărute în urma 

profundului – și aproape ireversibilului – proces de poluare al Terrei, dar și despre posibile soluții care să ne 

ajute să contruim durabil lumea în care vrem să trăim noi, dar mai ales generațiile viitoare.  

 Echipele formate din eleve de clasa a VIII-a și a V-a au imaginat posibile situații viitoare, pe care le-au 

transpus în desene sau colaje, dar și un poster ce a conținut varii mesaje adresate prezentului pentru a-l trezi din 

letargie. Acestea, împreună cu filmul educațional proiectat și cu prezentarea  Power-Point realizată au tras un 

serios semnal de alarmă asupra micilor lucruri pe care le facem zilnic, dar care influențează decisiv planeta.  

 Cu sprijinul DJTS Vâlcea am participat la la „Zilele voluntariatului” și am vrut să dăm un exemplu de 

implicare adevărată în interesul comunității. Ne-am amuzat, am râs, dar mai ales am facut zona limitrofă școlii 

una mai curată. 

 Mesajul nostru, al viitorului pentru trecut are în vedere străvechea legătură om-natură căreia i se adaugă 

în timpurile acestea moderne educația. Iată, în final, câteva dintre mesajele noastre: 

„Educația îl transformă pe om și, prin acestă transformare, creeaza NATURA” 

„NATURA și EDUCAȚIA sunt asemănătoare…” 

„Natura este singura carte în care fiecare păstrează câte un adevăr” 

„NATURA este sufletul ARTEI” 

„Omul poate stăpâni natura, cât timp ține seama de legile ei” 

„Agresiunea împotriva mediului se întoarce împotriva noastră” 

„NU DISTRUGE CEEA CE NU AI CREAT!” 

 Astfel, noi profesorii suntem încrezători și sperăm ca prin activitățile noastre să trăim într-o lume mai 

bună, iar elevii pe care îi îndrumăm trebuie să crească puternici pentru a construi societăți durabile.  
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LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT ÎN EDUCAȚIE 
 

Prof. Marin-Badea Laurențiu,  

Liceul Sanitar „Antim Ivireanu” - Râmnicu Vâlcea 

Nevoile educației 

Sistemul educațional are nevoie de schimbări și, în special, de modificări ale abordărilor manageriale. 

Există multe definiții ale termenului "lider". Pentru a face schimbările este nevoie de lideri. Liderul nu numai 

că merge înainte, liderul orientează spre transformare - schimbare. 

Este evident că managementul educației din lume trebuie înlocuit cu un leadership instituționalizat 

eficient. Leadership-ul apare ca o nevoie justificată în realitatea modernă, inclusiv în sistemul educațional, 

deoarece răspunde provocărilor și tendințelor actuale care au loc în acest moment. 

În țările declarate ca bastioane ale învățării de succes, procesul de dezvoltare școlară este concentrat în 

mâinile liderilor. Sarcina principală a directorilor de școli este de a promova dezvoltarea, de a adapta politica 

de stat la caracteristicile unei anumite școli. În aceste țări, directorii școlilor de succes sunt considerați lideri 

naționali. 

Sarcina liderilor – directori și directori adjuncți – este de a instrui profesorii cu ajutorul liderilor 

(formatorilor…) care au promovat cursuri de nivel, de a implica profesorii în cercetare în acțiune. 

Leadership-ul educațional 

Conducerea școlii este procesul de antrenare și îndrumare a talentelor și energiilor profesorilor, elevilor 

și părinților spre atingerea obiectivelor educaționale comune. Acest termen este adesea folosit sinonim cu 

leadership-ul  educațional în Statele Unite și a înlocuit managementul educațional în Regatul Unit. Mai multe 

universități din Statele Unite oferă diplome de absolvire în conducerea educațională. 

Leadership-ul educațional implică colaborarea cu profesorii și îndrumarea lor către îmbunătățirea 

proceselor educaționale la nivelele primare, secundare și postliceale. Cei care au funcții de conducere 

educațională trebuie să depășească sarcinile administrative și de management. Aceștia trebuie instruiți să 

depășească și să îmbunătățească sistemele educaționale, să creeze și să implementeze politici educaționale. 

Profesioniștii din leadership-ul educațional se concentrează pe îmbunătățirea programării, proiectării 

educaționale. Ei angajează și conduc profesori și alte categorii de personal, pregătesc bugete, stabilesc standarde 

de curriculum și stabilesc politici la nivelul întregii școli. Adesea ar putea lucra la eforturile de team building 

sau la restructurarea organizației pentru provoca schimbările necesare. 

Managementul educațional 

Domeniul educațional care, ca orice activitate ce se dorește eficientă, a împrumutat principiile 

managementului economic, le-a adaptat şi rafinat în conformitate cu specificul activităților educaționale. 

Managementul educațional este un sistem de concepte, metode, instrumente de orientare, conducere şi 

coordonare, utilizat în realizarea obiectivelor educației, la nivelul performanțelor așteptate. 

Vizează activitatea unor persoane care determină și direcționează activitatea celorlalți: 

− prin urmărirea realizării de acțiuni în cele mai bune condiții; 

− prin conștientizarea și asumarea de responsabilități asupra realizărilor şi insucceselor; 

− prin utilizarea și coordonarea activităților; 

− printr-un ansamblu de decizii; 

− prin utilizarea rațională a resurselor; 

− este procesul de ghidare a unui grup spre realizarea unor obiective organizaționale, cu tehnici anume; 

− este arta conducătorului de a atinge scopurile prin mobilizarea eforturilor tuturor membrilor 

organizației. 

Managementul educațional este arta de a lucra cu: 

• Ideile: 

o perspectiva, 

o obiectivele, 

o programele, 
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o strategiile de acțiune; 

• Relațiile: 

o structura organizatorică, 

o legăturile între elemente și acțiuni, 

o sarcini, 

o echilibrul autoritate/libertate, centralizare/descentralizare; 

• Oamenii: 

o motivarea, 

o delegarea autorității, 

o stimularea, 

o formarea, 

o evaluarea; 

• Resursele: 

o identificare, 

o diversificare, 

o procurare, 

o adaptare, 

o funcționare, 

o integrare, 

o perfecționare. 

Profesioniștii care lucrează în managementul educațional se concentrează pe îmbunătățirea programării 

educaționale. Ei angajează și conduc profesori și alte categorii de personal, pregătesc bugete, stabilesc standarde 

de curriculum și stabilesc politici la nivelul întregii școli. Mulți lideri educaționali sunt implicați în elaborarea 

politicilor sau probleme de reformă care se ocupă de educație la nivel local, de stat sau național. 

Funcțiile managementului educațional 

Formularea obiectivelor educaționale este prima și cea mai importantă funcție a managementului 

educațional este asigurarea că politicile, scopurile și obiectivele sunt formulate într-o anumită școală. Managerul 

educațional asigură că politicile și obiectivele școlii sunt clar stipulate și bine cunoscute atât de ocupanți, cât și 

de societate. Managementul educațional asigură că obiectivele pe termen lung ale sistemului educațional sunt 

fezabile prin obiectivele pe termen scurt ale școlii. 

Procurarea resurselor necesare este a doua funcție educațională este de a procura resursele necesare 

pentru realizarea obiectivelor. Un manager educațional ar trebui să fie capabil să identifice fonduri, resursele 

adecvate de învățare și predare, curriculumul adecvat și, mai presus de toate, o resursă umană corespunzătoare. 

De asemenea, este important ca managerul educațional să se asigure că aceste resurse sunt achiziționate în timp 

util. 

Organizarea și coordonarea activităților este a treia funcție a managementului educațional este 

organizarea și coordonarea activităților școlii. Organizarea înseamnă asigurarea faptului că atât personalul, cât 

și elevii primesc sarcini în conformitate atât cu expertiza, cât și cu abilitățile lor. Resursele materiale sunt, de 

asemenea, alocate în modul cel mai adecvat. Prin coordonare, managerul educațional se asigură că diversele 

sarcini variate atribuite angajaților sunt coerente, astfel încât toate activitățile să fie dirijate spre un scop comun. 

Influențarea și stimularea resurselor umane este a patra funcție a managementului educațional. 

Pentru influențare, managerul educațional asigură un climat organizațional adecvat, care oferă personalului și 

elevilor asigurarea că factorul uman este recunoscut în școală. De asemenea, managerul oferă abilități de 

conducere articulate care integrează atât obiectivele organizaționale, cât și pe cele personale. Prin stimulare, 

managerul educațional se străduiește să elibereze potențialul maxim atât al personalului, cât și al elevilor. 

Integrarea activităților școlare este a cincea funcție de management educațional și se referă la 

integrarea școlii și activităților acesteia societate. Ideea integrării este de a consolida relațiile școală-comunitate. 

Acest lucru este important, deoarece școala face parte integrantă din comunitate. Prin urmare, managerul 

educațional ar trebui să implice în mod eficient diferitele organizații care prin activitățile lor specifice au sau 
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pot avea influență în domeniul educativ. Imaginea și prestigiul unei școli este astfel modelată prin această 

interacțiune dintre ea și societate. 

Evaluare activității școlare, a șasea funcție, este funcția managementului educațional de a evalua 

activitățile școlii în conformitate cu planurile de dezvoltare și operaționale. Evaluarea permite școlii să 

determine dacă își atinge sau nu obiectivele prestabilite. Astfel, conducerea școlii are feedback-ul necesar pentru 

îmbunătățirea, reproiectarea sau revizuirea completă a sistemului pentru un rezultat mai bun. 

În acest context deosebit de complex, s-au dezvoltat două direcții importante în evoluția 

managementului educațional: 

− Managementul instituției școlare; 

− Managementul clasei de elevi. 

Managementul instituției școlare 

Managementul instituției școlare se referă la aplicarea principiilor managementului științific la 

conducerea unității școlare, în conformitate cu exigențele politicilor educaționale. În esență este vorba despre o 

activitate de conducere a instituției de către o echipă managerială, urmărind principiile și funcțiile 

managementului general. 

Managementul clasei de elevi 

Organizarea și îndrumarea unei clase de elevi a devenit o activitate extrem de laborioasă și de complexă 

care implică o multitudine de resurse individuale, de eforturi și acțiuni din partea profesorului. În cadrul 

sistemului educațional, cadrele didactice trebuie să se raporteze continuu la cei pe care îi educă, să stabilească 

relații de colaborare cu părinții acestora și cu alți membri ai comunității. Activitatea profesorilor vizează 

individualități în formare fapt ce impune o maximă responsabilitate.  

Aceasta este perspectiva care le conferă cadrelor didactice o poziție oarecum specială, unică. Ei sunt, 

de obicei, singurii adulți într-un grup de copii, reprezentanți ai lumii adulților pentru care îi pregătesc pe acești 

copii. Managementul clasei de elevi se referă la o activitate de „orchestrare” sau de coordonare a unui întreg set 

de secvențe de învățare astfel încât aceasta să fie cât mai eficientă și mai productivă. Un bun management al 

clasei creează și menține un mediu pozitiv de învățare, şi nu doar în sensul spațiului fizic ci, prin extensie și la 

ceea ce numim „sintalitatea” colectivului de elevi (dex - totalitatea particularităților esențiale, edificatoare 

pentru profilul moral al unui grup; personalitate a unui colectiv). 

Managementul clasei de elevi este un domeniu teoretico-aplicativ care încearcă să adapteze la realitatea 

educațională un set de principii și de reguli manageriale ce-și au originea în cadrele economice ale activității 

umane. Astfel, raționalitatea, rigoarea, generalitatea principiilor izvorâte din practica economică s-au suprapus 

cu o serie de caracteristici ale practicii educaționale: 

• contextualitate, 

• improvizație creatoare, 

• individualizare. 

Managementul clasei de elevi a devenit o expresie practică a încercărilor de eficientizare a actului 

educațional, nu atât sub aspect instrucțional cât mai ales din perspectiva creării cadrului și condițiilor pentru o 

activitate cât mai productivă. Treptat, managementul clasei de elevi, mai ales ca domeniu aplicativ, a fost 

îmbrățișat cu mult entuziasm de mare parte dintre educatori. 
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VOLUNTAR, NATURĂ, PICTURĂ 

 

Spiridon Rodica-Gabriela  

Liceul Sanitar Antim Ivireanu, Râmnicu Vâlcea 

 

Celebrul dicton ʺCunoaște-te pe tine însuțiʺ, scris pe frontispiciul templului din Delphi este o 

chemare izvorâtă dintr-o adâncă chibzuință. A te cunoaște pe tine însuți înseamnă a face lumină în viața ta 

sufletească, a deveni conștient de propriile valori și propriile lipsuri, să privești lucid posibilitățile dar și 

slăbiciunile, să ști ce și cât să ceri de la propria-ți persoană. 

Autocunoașterea este și rezultatul observării celorlalți: părinți, profesori, colegi, al comparării cu 

ei, al punerii în balanță a faptelor, a atitudinilor acestora și a celor personale29. 

Pentru a educa și a crește oameni responsabili este nevoie ca adulții, educatori sau părinți, să fie 

bune exemple. Să dăruiești necondiționat, fără recompensă,  este o parte a educației creștine. Să pui în slujba 

comunității forța de muncă și creativitatea, prin propria voință, face parte din voluntariat. 

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. 

Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de activități similare 

(precum internshipul/practica, etc): 

1. Este o activitate desfășurata în beneficiul comunității, în beneficiul public. 

2. Este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câștig financiar. 

3. Este o activitate desfășurată de bunavoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul. 

4. Este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de ințiativă), 

spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere30. 

Prin voluntariat te asiguri personal că lumea se așază pe un făgaș mai bun dar investești și în tine, 

deoarece atunci când ești voluntar acumulezi o serie de competențe care te ajută atât în relația cu cei din jurul 

tău, dar şi la facultate sau la locul de muncă. În toată lumea sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor: 

sunt forțați să muncească, nu au acces la educație, sunt exploatați, nu au adăpost sau nu au ce mânca. Resursele 

autorităților și organizațiilor neguvernamentale sunt limitate atât din punct de vedere financiar cât și în ceea ce 

privește personalul. Și aici intervin voluntarii. Ei sunt cei care fac o anumită activitate pentru că așa își doresc, 

în folosul altcuiva, fără a primi bani31.  

O organizație în care voluntariatul este primordial o reprezintă Cercetașii României.  

Cercetăşia nu este rezervată numai tinerilor. În Cercetăşie există un număr mare de adulţi care 

sprijină dezvoltarea tinerilor şi ajută la organizarea diferitelor activităţi, adulţi care fac parte din toate categoriile 

sociale, care ajută organizaţia pe domeniul lor de expertiză. Totuşi, lucrul pe care îl au în comun este bucuria 

de a ajuta tinerii sa îşi atingă potenţialul. 

Există voluntari care se implică deoarece copii lor sunt membri şi, chiar dacă nu au fost cercetaşi 

în tinereţe, au acum ocazia să înveţe noi deprinderi sau să îşi facă noi prieteni. 

Adulţii au responsabilitatea de a coordona activităţile, pentru realizarea lor cu succes, să se asigure 

că aceste activităţi au un impact pozitiv asupra dezvoltării tinerilor implicaţi şi să creeze un cadru de relaţionare 

adecvat în unitate. 

Natura este cadrul ideal de aplicare al Metodei Scout datorită posibilităţilor de dezvoltare fizică, 

emoţională, socială şi intelectuală pe care le oferă32. 

 
29 Dumitru Șerbănescu, Cunoașterea de sine și comportarea etică a elevilor, Editura didactică și pedagogică, București, 

1975, p. 7. 
30 https://www.saptamanavoluntariatului.ro/despre-voluntariat/ 
31 https://www.eliberare.com/2016/11/6-motive-sa-devii-voluntar/ 
32 https://scout.ro/implica-te/fii-voluntar/ 
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Experiența personală în cadrul Cercetășiei s-a materializat în cadrul taberelor anuale Cupa 

Izvoarelor din județul Vâlcea. Aici se organizează diferite ateliere care îmbunătățesc abilitățile copiilor: radio-

amatori, teatru, cântat la chitară, împletituri, noduri, pictură pe pietre,etc.  

Personal, am coordonat un atelier de pictură. Copiii participanți au fost de la vârsta preșcolară până 

la cei de liceu. Tema era dată de tema campului. Creativitatea celor mici și mari nu are limite. Au avut plăcerea 

să participe și alți adulți lideri sau părinți însoțitori. La finalul zilei s-a organizat o expoziție cu lucrările realizate. 

Simezele au fost imediat improvizate din sfori groase pe care au fost atârnate picturile și desenele. 

 
Copiii sunt încântați întotdeauna să își vadă munca expusă și admirată. 

Adevărata recompensă este timpul petrecut alături de copii, redescoperirea naturii și reîntoarcerea 

la inocența și încrederea că totul este frumos și posibil de realizat. 

Fotografiile fac parte din arhiva personală. 
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Voluntariatul în educaţie 
Prof.Butuza Luisiana 

Şcoala Gimnazială,,I.G.Duca’’Petroşani 

 

Argument Dincolo de activitățile școlare și educația de bază, este  responsabilitatea părinților, și a profesorilor 

să orienteze tinerii, încă din adolescență, spre voluntariat. Astfel le vor oferi posibilitatea să descopere 

procesul conștient de dezvoltare personală și, în același timp, un sentiment de acceptare și înțelegere din 

partea colegilor voluntari, la rândul lor. 

Cuprins O să vorbim mai întâi despre valoarea socială a voluntariatului. Orice implicare în activităţi de 

voluntariat presupunne 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.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.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. 

O a doua dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. 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 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.  

De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă în modul cel mai 

concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. Fără a dori să impietăm sistemul formal de învăţământ, trebuie să 

recunoaştem că de multe ori îi lipseşte latura practică, aplicată a învăţării, latură pe care mulţi tineri aleg să o 

experimenteze prin implicarea în activităţi de voluntariat. Găsirea unui loc de muncă după absolvirea studiilor 

este o piatră de încercare pentru fiecare proaspăt absolvent din multe puncte de vedere, dar mai ales din 

perspectiva faptului că majoritatea angajatorilor preferă selectarea unor persoane cu oarecare experienţă de 

lucru. Aici intervine din nou valoarea voluntariatului pentru tineri care, implicându-se în activităţi de 

voluntariat în domeniul pentru care se pregătesc, pot dobândi experienţa necesară angajării cu succes la 

finalizarea studiilor. Tinerii nu au la dispoziţie un sistem organizat prin care să urmărească dobândirea 

experienţei practice necesare în vederea angajării, astfel că depinde de fiecare să se documenteze, să se 

implice şi să îşi aleagă cea mai porvită activitate de voluntariat care să îi aducă aportul de experienţă practică 

ce poate completa în mod fericit cunoştinţele teoretice dopbândite în cadrul programelor formale de studiu. 

Desigur că dobândirea experienţei practice este o valoare adăugată pentru voluntar, însă scopul primordial al 

activităţii de voluntariat trebuie să rămână în sfera beneficiului public, discuţia de faţă nereferindu-se la 

programe de tip internship, traineeship etc. care nu sunt programe de voluntariat, chiar dacă sunt realizate de 

bună voie şi fără o compensaţie financiară. 

Voluntariatul este, prin definiție, o activitate derulată benevol de către individ, fără să aștepte în mod direct și 

implicit o recompensă financiară sau în bunuri. Cred că tânărul trebuie obișnuit cu acest tip de activități încă 

din adolescență, o perioadă altfel dominată de egoism și egocentrism, pentru a îi insufla câteva din valorile și 

obiceiurile ce îl vor ajuta enorm în viitor: lucrul în echipă, altruismul, atașamentul față de cauze și oameni, 

alternative la recompensele material, prietenia.Lista ar putea continua. Totuși, e important de punctat că 

voluntariatul oferă atât cadrul în care tânărul să se simtă stimulat să evolueze împreună cu colegii lui de 
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organizație, cât și un proces conștient de dezvoltare personală, creat și implementat prin programe de pregătire 

și formare a tinerilor. 

Concluzie Cu cât un tânăr petrece mai mult timp într-o organizație de voluntariat, cu atât are mai mari șanse 

să își cristalizeze valori sănătoase, construite pe un schelet susținut de mare parte din membri grupului. 

Această ”presiune de grup” crește cu atât mai mult impactul experienței asupra individului. 

Bibliografie: 

http://www.imparte.ro/Voluntariat 

          http://romanialibera.ro/„voluntariatul-este-o-oportunitate-de-dezvoltare-personala- 
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Necesitatea promovării educației antreprenoriale 

Prof. Alina Bidireanu 

Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgoviște 

 

Antreprenoriatul reprezintă acel demers de a începe noi organizaţii, prin asumarea riscurilor și a 

responsabilităților sau demersul de a revitaliza organizaţiile deja existente, ca răspuns la oportunităţile 

identificate în cadrul pieței. Antreprenoriatul se dovedește adesea a fi o încercare dificilă, deoarece un procent 

ridicat al noilor afaceri eşuează încă din primul an de existență. Activităţile antreprenoriale sunt foarte diferite 

între ele, depinzând de tipul de organizaţie de la care se porneşte. Antreprenoriatul poate varia de la proiecte 

solo, care necesită implicarea antreprenorului doar pentru o mică perioadă de timp, până la afaceri care creează 

oportunităţi pentru noi locuri de muncă. Abordând necesitatea culturii antreprenoriale într-o societate axată tot 

mai pregnant pe consum, în ultimii ani s-a pus un deosebit accent pe necesitatea formării competenţelor 

antreprenoriale la elevii claselor gimnaziale şi liceale. Chiar dacă există și în țara noastră, discipline care 

abordează educația antreprenorială, chiar din gimnaziu, amplitudinea și dezvoltarea acestora este mică însă, în 

comparație cu alte state. Necesitatea promovării educației antreprenorială rezidă în primul rând, din rolul 

esențial pe care-l are aceasta aupra dezvoltării economice a unei societăți. Educaţia antreprenorială ar valorifica 

la nivelul elevilor o serie de cunoştinţe, abilităţi şi motivaţii pentru a încuraja succesul antreprenorial într-o mare 

varietate de forme. Diferitele interpretări ale educaţiei antreprenoriale sunt pertinente la toate nivelurile de 

şcolarizare, de la ciclul gimnazial până la cel liceal şi chiar până la programele din cadrul universităţilor. 

Prima comunicare menită să stimuleze educaţia antreprenorială în Europa a fost realizată de Comisia 

Europeană în 2006 prin conferinţă de la Oslo, cu tema „Educaţia antreprenorială în Europa – consolidarea 

mentalităţii de afaceri prin educaţie şi învăţământ”. Conferinţa a elaborat iniţiative concrete pentru punerea în 

practică a recomandărilor Comisiei Europene: crearea unui fond mai bogat de proiecte şi materiale didactice, o 

rapidă diseminare a celor mai bune practici şi mai multe proiecte public-private. O altă recomandare a fost cea 

de îmbinare a învăţământului secundar cu educaţia antreprenorială şi de includere în programa învăţământului 

superior a contactelor cu oamenii de afaceri de succes, precizând mai mult scopul final al instituţiilor academice. 

Din acel moment și până în prezent s-au făcut o serie numeroase de propuneri, recomandări, programe speciale, 

proiecte, cursuri, etc. pentru toate categoriile de vârstă, dar în special sarcina principală ar trebui să cadă pe 

umerii școlilor, școli menite să dezvolte o nouă generaţie de elevi cu abilităţi antreprenoriale care trebuie să fie 

cultivate începând cu şcoala primară până la nivel superior, în licee şi facultăţi. Modelul educaţiei 

antreprenoriale americane este unul dintre cele mai vechi şi mai complexe din lume, având o experienţă vastă 

în domeniu, cu idei şi metode moderne, inovatoare care ar putea reprezenta o bază solidă pentru formarea şi 

dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în condiţiile locale specifice. Modelul educației antreprenoriale 

americane include antreprenoriatul în disciplinele şcolare cu scopul dobândirii unor abilităţi de bază, elevii 

devenind, astfel, motivaţi să înveţe, iar în clasele mai avansate se predă ca un curs separat, utilizat drept suport 

pentru nivelurile superioare ale modelului de învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Ariile curriculare din învăţământul preuniversitar şi universitar trebuie să cuprindă expuneri despre 

mediul antreprenorial şi contribuţii efective la susţinerea acestuia. Introducerea unor scheme bazate pe practica 

aplicată, cum ar fi microîntreprinderile create şi conduse de elevi/studenţi, reprezintă un instrument eficient 

pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale. Există la nivelul liceelor filieră tehnologică, profil servicii, 

conceptul de firmă de exercițiu, ceea ce presupune lucrul elevilor, în mediul virtual, cu toate activitățile, 

operațiile și procesele economice caracteristice unei firme reale. De asemenea, în ultimii ani, furnizorii de 

programe pentru educaţia antreprenorială, s-au diversificat și oferă programe gratuite ce pot fi implementate în 

școli. Acest tip de educaţie joacă un rol important în formarea atitudinilor, abilităţilor şi culturii unui popor. Cu 

cât contactul cu spiritul antreprenorial şi inovativ se realizează  mai devreme, cu atât mai mult cresc şansele ca 

tinerii să ia în considerare posibilitatea de a deveni întreprinzători. Se consideră esențială susţinerea iniţierii 

unor programe antreprenoriale, începând din şcoala primară până la nivelul facultăţii, cu accent, în special, pe 
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învăţământul secundar, acolo unde trebuie răspândit mesajul „Îţi poţi crea propria afacere”. Implicând elevii în 

activitatea unor minicompanii, cresc considerabil şansele ca tinerii să-şi creeze propria companie. Profesorii au 

un rol deosebit de important în împărtăşirea activităţilor antreprenoriale creative şi programelor inovatoare din 

cadrul şcolilor generale şi a instituţiilor de învăţământ liceale. Este foarte important să se cunoască astfel de 

activităţi antreprenoriale şi să se încurajeze susţinerea promovării lor la nivel local, naţional. Profesorii ar trebui 

sa foloseasca mijloace adaptate nivelului şi climatului respectiv şi să caute parteneriate cu profesorii de alt nivel 

integraţi în acest proces de învăţare pe toată viaţa.  

Necesitatea promovării, susținerii și mai ale implementării educației antreprenoriale rexidă și din faptul 

că prosperitatea şi o multitudine de slujbe pot apărea în urma creării micilor afaceri de către persoanele care 

posedă cunoştinţe antreprenoriale,cu posibilitatea extinderii la nivel mondial. Afacerea implică un factor de risc 

destul de mare pentru creşterea capitalului care stă la baza dezvoltării acesteia, dar au fost înfiinţate diverse 

organizații, pentru a veni în sprijinul antreprenorilor, tocmai când aceștia se află în impas: agenţii de 

guvernământ, centre de cercetare ştiinţifică, organizaţii de afaceri, organizaţii nonguvernamentale, etc. 

Educaţia antreprenorială este un proces de învăţare care se desfăşoară pe durata întregii vieţi, începând 

din şcoala generală şi liceu şi continuând apoi la toate nivelurile educaţiei, incluzând şi educaţia adulţilor. 

Persoanele implicate în antrprenoriat au mai multe oportunităţi de a-şi exersa libertatea creativă, de a-şi întări 

încrederea în sine şi au, de asemenea, o mai mare capacitate de a-şi controla propriile vieţi.  

  Educaţia antreprenorială poate avea un impact pozitiv asupra unui educabil la toate 

nivelurile, beneficiile fiind numeroase și diverse. Dezvoltarea unei culturi antreprenoriale ample va 

maximiza succesul economic şi social, individual şi colectiv pe o scară locală, naţională şi globală. 
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Abstract: 

 

În Societatea actuală conceptul de comunicare este o noțiune complexă. Este foarte important ca 

personalul didactic din domeniul educational fie un simplu cadru didactic, fie în ipostaza de manager al 

clasei sau de manager al unei instituţii, să comunice eficient. Astfel, cu ajutorul noţiunilor teoretice vor găsi 

căi spre succesul educaţional, vor putea da viaţă teoriilor, punându-le în serviciul practicii doar atunci când 

vor fi suficient de informaţi şi de siguri 

 

Mesajul didactic este conceput, selecţionat, organizat şi structurat logic de către profesor, pe baza 

unor obiective didactice precise. Din perspectiva didactică, comunicarea poate avea ca obiectiv atat 

transmiterea de cunostinte, formarea de competente, dar si evaluarea, aprecierea cât si transmiterea, 

formarea sau exersarea de valori, atitudini și comportamente. 

 

Cuvine cheie: comunicarea didactică , relaționare, funcțiile comunicării, cadru didactic, proces educațional, 

succes educaţional. 

 

1. Introducere 

 

În mediul educațional, comunicarea reprezintă dimensiunea explicativă a conţinutului conceptual-teoretic 

evidenţiază valenţe (in)formative / formatoare construite pe structuri axiologice. În acest context, realitatea 

educaţională relevă conexiuni epistemologice, prin intermediul cărora sunt evidenţiate sensuri şi semnificaţii 

ale noilor paradigme asumate la nivelul sistemului de învăţământ. Un cadru didactic, este mereu dator să 

educe şi să managerieze corespunzător resursele de toate tipurile; în consecinţă este de datoria sa să cunoască 

pe îndelete atât coţinutul ştiinţific al disciplinei de specialitate, dar mai ales didactica şi managementul 

disciplinei pentru a avea succesul educaţional dorit şi pentru a îndrepta tendinţele educaţiei în România, spre 

tendinţele educaţiei în lume, ţinând cont, însă de tradiţia ţării. Edward T. Hali identifică zece sisteme primare 

ale comunicării la nivelul vieţii sociale, astfel: interacţiunea, asocierea, subzistenţa, bisexualitatea, 

teritorialitatea, temporalitatea , cunoaştere, jocul, apărarea exploatarea materiei prime . 

 

Valorificarea raţională a conţinuturilor specifice unei didactici a specialităţii în cadrul procesului instructiv-

educativ comportă strategii educaţionale menite să asigure şi să susţină din punct de vedere metodologic 

arhitectonica unei astfel de paradigme educaţionale . 

 

2. Conceptul de comunicare didactică 

Terminologic şi etimologic vorbind, cuvântul „didactică” provine ” îşi are originea în limba latină 

(„comunico”, „comunicare” ) sau că ar putea proveni din cuvântul cominecare (care trimite la sensul religios 

„a se împărtăşi de la” ). 

Astfel, termenul de „comunicare” trimite la sensul de „a fi în legătură cu”, „a vorbi cu”, „a fi în 

contact cu”, „a înştiinţa”. Prin urmare, comunicarea didactică nu face decât să exprime la nivel socio-

educaţional relaţiile existente între actorii implicaţi în procesul de învăţare-predare-evaluare. 
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Comunicarea didactică este o artă , având un limbaj didactic cu caracteristici proprii. Conform definiţiei 

din Marele Dicţionar Psihologic, comunicarea verbală şi nonverbală este un ansamblu de relaţii care se 

stabilesc între aspectele verbale ale comunicării umane, aspectele non verbale şi variabilele psihologice şi 

sociale implicate în procesul comunicaţional., Aceasta depinde în mare măsură de măiestria didactică şi 

măiestria educaţională a fiecăruia. Ca urmare, comunicarea didactică presupune implicaţii de natură afectiv-

raţională, prin intermediul cărora acţiunea educaţională propriu-zisă se concretizează (binomul cadru 

didactic – elev/ student; binomul evaluator – evaluat). 

În opinia lui Gordon „profesorii trebuie să aibe o cumunicare eficientă cu elevii, să învețe aptitudini și 

metode prin care să ajute o persoană să-și regăsească propria direcție, propria responsabilitate, propria 

determinare, propriul control și propria evaluare16”, printre aceste aptitudini fiind cele de consiliere de 

tipul ascultare activă, de comunicare la persoana I care ”au o probabilitate ridicată de a încuraja 

schimbarea, […] conțin evaluări minime despre elev, […] nu strică relația profesor-elev”. Comunicarea 

şi, implicit, ştiinţa comunicării exprimă în spaţiul informaţional un orizont transcultural al realităţii, în 

care gândirea creativă trebuie să se raporteze la responsabilitatea cunoaşterii ştiinţifice. Acest aspect 

informaţional, evident la nivel didactic, nu face decât să releve faptul că autoritatea şi competenţa 

profesională reprezintă factori – cheie într-o comunicare eficientă. Comunicarea educatională și 

didactică sunt forme specializate ale comunicare umane. 

Progresele imense făcute în domeniul comunicării nu obiectivează însă numai invenţii sau inovaţii 

care pot să uşureze desfăşurarea optimă a procesului ci, obiectiveză credinţa,chiar teza că, 

perfecţionarea continuă a acestuia, constituie o premisă sui generis a progresului în ge neral, 

indiferent de obiectivările acesteia în ştiinţă, tehnologie, cultură şiartă, activitate economică, 

învăţământ, sport, sănătate (Iacob, L., 1998). 

Tocmai datorită importanţei pe care adobândit-o comunicarea se şi afirmă, de multe ori că, cel mai 

puternic nu este cel care dispune de resurse şi bani ci acela care comunică mai uşor şi mai eficient. 

Obiectul de studiu al didacticii este constituit de instruirea şi autoinstruirea individului,prin intermediul 

comunicării urmărindu-se mai ales problemele pedagogice pe care acesta le ridică, implicând o organizare a 

procesului didactic foarte bine programată şi adaptată în funcţie de cerinţele fiecăruia. 

Astfel, după cum aprecia J. J. Van Cuilenburg (2004), ,,în activităţile umane totul are de-a face într-un 

fel sau altul cu actul de comunicare. A vorbi, a scrie, a citi, a asculta sau a privi, totul este comunicare. În 

societea de astăzi ,putem afirma că existenţa şi activitatea umană nu pot fi concepute în afara comunicării, 

pentru că în permanenţă se realizează schimburi de informaţii, de opinii, de idei, de atitudini În prezent, toate 

domeniile vieţii, întregul univers cultural gravitează în jurul comunicării, ea devenind un vast şi pasionant 

câmp de reflecţie, de studii şi de realizări. Educaţia îşi extinde permanent sfera de cuprindere, însă în centrul 

său va sta întotdeauna comunicarea. Între comunicare şi educaţie există o relaţie reciprocă, din ce în ce mai 

complexă. Practica educaţională solicită ca, în permanenţă, cunoaşterea teoretică să fie în mod firesc şi 

necesar îmbinată cu înţelegerea şi semnificarea psihologică şi pedagogică a procesului instructiv-educativ, cu 

posibilităţile sau limitele lui fireşti, şi, nu în ultimul rând, cu ştiinţa comunicării eficiente şi cu experienţa la 

catedră. Importanţa acordată procesului de comunicare în mediul şcolar este justificată de faptul că acesta se 

află la baza altui proces important: cel de învăţare. 

2.1 Rolul comunicării didactice în procesul educațional 

Comunicarea didacticã, în procesul instructive-educativ reprezintă parte fundamentalã a procesului de 

învãtãmânt în care elevii, sub îndrumarea cadrului didactic, dobândesc noi cunostinte, reguli, formule, 

legi pentru realizarea succesului educațional.  

În activitatea educațională, prin comunicarea didactică profesorul şi elevii săi relaţionează permanent, 

punând în joc informaţii, convingeri, sentimente, atitudini, în scopul atingerii obiectivelor care 

direcţionează întreaga desfăşurare a procesului. Acesta este motivul pentru care perfecţionarea şi 

eficientizarea procesului de instruire nu poate fi concepută dacă nu se au în vedere şi demersuri care 
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vizează îmbunătăţirea procesului de comunicare. Caracterul permanent al educaţiei are o influenţă 

considerabilă asupra didacticii, deoarece înainte caracterul permanent al educaţiei era foarte puţin 

afectat de schimbările societăţii. 

Relaţia profesor-elev ocupă un prim loc în procesul de învăţare modern şi este necesar ca modalităţile 

de comunicare între aceşti doi actori ai procesului educaţional să fie foarte bine stabilite, individualizate 

şi cunoscute de fiecare dintre aceştia. Cei doi parteneri trebuie să aibă o relaţie deschisă de ambele părţi, 

ce se bazează pe înţelegere şi acordarea autonomiei elevului într-un grad cât mai înalt, cu scopul de a-l 

atrage în procesul învăţării cu uşurinţă, indiferent de specificul obiectului de studiu şi dificultăţile 

impuse de acesta (Brezuleanu, O., 2003, p. 5).  

 

Comunicarea educațională, devine eficientă atunci când favorizeazã o implicare activã din partea elevului, o 

angajare cu toate fortele sale intelectuale si afective în procesul receptãrii. Astfel, receptarea depãseste simpla 

percepere a unor continuturi audiate. A produce interlocutori activi, a-i determina pe elevi sã urmãreascã cu 

interes si sã manifeste o atitudine activã în cursul ascultãrii constituie un indicator al competentelor 

pedagogice a cadrului didactic. 

T. Slama-Cazacu, renumită cercetătoare în domeniul psiho-lingvisticii, precizează şi dezvoltă pe larg teza 

potrivit căreia comunicarea „este un mijloc – sau, poate, un factor esenţial pentru educaţie” Din această 

perspectivă, am adăuga imediat: comunicarea însăşi trebuie supusă procesului educativ! Căci, aşa cum 

comunicarea serveşte educaţiei, educaţia influenţează comunicarea! 

În ceea ce privește, comunicarea didactică presupune existenţa valenţelor explicative oferite în mod 

special de către cadrul didactic, dispunând totodată, de o serie de particularităţi. Astfel, complexitatea 

comunicării didactice (evidentă prin formele variate şi canalele diferite de transmitere) implică o logică a 

activităţilor iniţiate în procesul de învăţământ. Această logică didactică trimite la ideea unei strategii de 

comunicare la nivelul discursului educaţional în care "conţinutul instruirii trebuie ordonat într-o anumită 

succesiune”. Aşadar, o comunicare didactică urmăreşte realizarea unor obiective educaţionale şi se 

încadrează într-o dimensiune a învăţării centrate pe elev/ student. 

În opinia mea personală, fiecare cadru didactic trebuie să fie competent în activitatea didactică, să fie cât mai 

bine informat în aria specialităţii; să comunice egal cu toţi, să-i antreneze şi să-i stimuleze în aceiaşi măsură 

pe cursanţi; să le cunoască bine interesele şi scopurile, potenţialul, cunoştinţele de limbă „la start” şi să 

proiecteze „nivelul final” de care au nevoie. El trebuie să sesizeze evoluţia fiecăruia, dificultăţile de progres, 

momentele de regres, schimbarea atitudinilor şi comportamentului lor. Trebuie să-i ajute să se cunoască între 

ei, să-şi formeze idealuri din obiectivele predării/învăţării (Gagné, R., 1975). 

 

2.2 Funcţiile comunicării didactice si rolul acestora în procesul educaţional 

Funcţiile şi principiile comunicării reprezintă un ansamblu structural care susţine comunicarea şi îi întregeşte 

conţinuturile. Ele apar ca simple enunţuri teoretice, dar au rolul de a direcţiona procesele de comunicare 

concrete şi de a le orienta într-un sens optimizator. 

 

Actul comunicării didactice exprimă o relaţie aparte între elev şi profesor nu ne rămân de decât să 

aducem în atenţie principalele funcţii ale acesteia aşa cum se regăsesc în literatura de specialitate: 

 

• referenţială – rol cognitiv; 

 

• afectivă - rol emotiv/ emoţional; 

 

• metalingvistică – rol de decriptare a codul utilizat: mimică, gesturi, intonaţie etc.; 
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• strategică – rol managerial educativ/ educaţional; 

 

• reglatoare - rol adaptiv. 

Comunicarea în procesul de învătământ, nu se face numai de către profesor cu unul sau cu toţi cursanţii, 

comunicarea din clasă este multiplă, reciprocă, pluriformă. Comunicarea didactică dezvoltă, stimulează 

intercomunicarea, interactivitatea cognitivă. Fiecare dintre partenerii ansamblului comunicaţional din clasă 

trebuie/ sunt tentaţi/obligaţi să comunice între ei. Se produce deoadată şi comunicarea cu sine – e vorba, aici, 

de intracomunicare sau de monologul cognitiv – critic, autocritic, analitic, strategic. Profesorul dezvoltă 

comunicarea, îi învaţă pe cursanţi să comunice între ei, organizează şi evaluează comunicarea ca act 

psihosocial şi ca instrument didactic (Iacob, I.,1998). 

În societatea de astazi, este cunsocut că nu este suficient să cunoşti, ci trebuie să ştii cum să te faci înţeles de 

cei care te ascultă, să transmiţi cunoştinţele cu măiestrie pentru a putea fi însuşite temeinic, în cel mai scurt 

timp , dar pentru multă vreme. Aşadar succesul predării specialităţilor îmbină în egală măsură stăpânirea 

conţinutului ştiinţific de specialitate(teorie şi practică), dar şi imaginea clară a problemelor de didactică. Este 

bine de ştiut că în cazul disciplinelor agronomice partea practică a conţinutului ştiinţific, uneori câtăreşte mai 

mult decât partea teoretică, de aceea fiind necesară aplicarea unor strategii didactice pe măsură şi înclinate 

spre specificul disciplinei. Dacă, prin comportamentul său, profesorul se face „acceptat” de elevi se creează 

condiţii ca grupul şcolar (clasă) să devină receptiv şi deschis cooperării. În activitatea instructiv-educativă, 

cadrul didactic folosind un limbaj inteligibil şi adecvat, bazat pe o comunicare expresivă şi convingătoare, 

cadrul didactic va încerca să transfere conţinutul predat în mod atractiv, nuanţat, argumentat şi inteligibil, 

apelând la întregul arsenal metodic şi logistic de care dispune, depăşind simplul şi plictisitorul monolog într-o 

expunere elevată şi argumentată care va schimba conformismul în participare şi activism. Procesul de 

comunicare devine comprehensibil în măsura în care strategia didactică asumată se subordonează unor 

criterii specifice de validitat. 

Pentru toţi cei care vor îmbrăţişa o carieră didactică vor aplica cunoştinţele teoretice în practica pedagogică şi 

astfel îşi vor consolida cunoştinţele. În acest mod, viitorul profesor încearcă, greşeşte, se corectează, învaţă, 

se perfecţionează (Brezuleanu, O., 2003,p. 7). 

3. Relația profesor –elev 

În cazul formulei „relaţia profesor-elev” accentul pare să fie pus pe poziţionarea statutară a celor doi 

parteneri, pe când în cazul formulei „comunicare educaţională de tip şcolar”, accentul cade pe împărtăşirea 

înţelesurilor. 

Performanţa comunicării didactice în procesul de învăţământ depinde într-o bună măsură de 

interacţiunea psihosocială, dar şi de cea informaţională. Astfel, atitudinea actorilor implicaţi în demersul 

educaţional reprezintă un reper important în asumarea strategiei didactice. Mai mult, raţionalitatea trebuie să 

conclucreze cu afectivul (Eși. M.C., note de curs) 

Foarte important este că în cadrul clasei, relaţiile dintre elevi şi profesor/învăţător se caracterizează printr-o 

mare complexitate, ceea ce face ca această realitate să poată fi privită ca un sistem, cu o finalitate educativă. 

Clasa de elevi este un grup formal, căci se constituie pe baza unor cerinţe instituţionalizate, iar cadrele 

didactice şi elevii au roluri şi statute diferite, în timp ce raporturile existente între cele două părţi sunt 

reglementate instituţional. 

În acest sens, Marshall B. Rosenberg afirmă următoarele: ,,Ca profesori, putem pregăti elevii pentru 

participarea la şi crearea de organizaţii puse în slujba vieţii, comunicând într-un limbaj care să ne permită să 

ne apropiem unul de celălalt permanent. Profesorul deține rolul de conducere ,în activitatea sa la catedră iar 

orice relaţie de conducere presupune existenţa unui anumit tip de autoritate. În cazul interacţiunii de tip 

şcolar, autoritatea ar putea fi înţeleasă drept capacitatea educatorului de a-i determina pe elevi să i se 

subordoneze şi a lua toate măsurile pe care le consideră oportune şi necesare, cu condiţia ca aceste măsuri să 
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fie legale. Relaţia profesor-elev, este: asimetrică sub raportul vârstei şi/sau al experienţei sociale şi 

profesionale dar determinată de particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor ; 

În prezent,între comunicare şi educaţie există o relaţie reciprocă, din ce în ce mai complexă deoarece toate 

domeniile vieţii, întregul univers cultural gravitează în jurul comunicării, ea devenind un vast şi pasionant 

câmp de reflecţie, de studii şi de realizări. Acesta este motivul pentru care perfecţionarea şi eficientizarea 

procesului de instruire nu poate fi concepută dacă nu se au în vedere şi demersuri care vizează îmbunătăţirea 

procesului de comunicare (Stanciu, M., 2007) 

Altfel spus, informaţiile care circulă între actorii socio-educaţionali trebuie să se situeze la nivelul 

inteligibilităţii (existenţa argumentelor raţionale fac posbilă o astfel de situaţie) şi al afectivităţii (implicarea 

emoţională la nivelul activităţii didactice reprezintă o componentă psihologică fundamentală în cadrul acestui 

demers). 

Astfel, cadrul didactic, pentru a demara demersurile în direcţia optimizării comunicării didactice şi a 

intercomunicării, trebuie să cunoască elementele care pot influenţa comunicarea, relaţiile dintre acestea, 

efectele şi tendinţele lor de evoluţie, dar şi caracteristicile individuale ale elevilor cu care lucrează, 

caracteristicile grupului şcolar, contextul general al comunicării. 

Elevii trebuie implicaţi cât mai des cu putinţă în secvenţe de intercomunicare în procesul instructiv-educativ 

pentru a-şi depăşi timiditatea, temerile, pentru a cunoaşte, pentru a se cunoaşte mai bine pe sine şi pe cei din 

jur, pentru a realiza o învăţare durabilă, pentru a-şi forma competenţa de comunicare 

 

Multă vreme, procesul educaţional, interacţiunea profesor-elev a fost privită unilateral, în sensul că doar 

profesorul îl influenţează, trebuie să-l influenţeze pe subiectul educaţiei. Concepţia realistă care şi-a câştigat 

locul meritat în rândul teoreticienilor şi a practicienilor, este aceea că nu trebuie absolutizaţi cei doi termeni 

ai procesului educaţional, profesor – subiect, ci trebuie priviţi ca parteneri care se receptează reciproc, care 

sunt coparticipanţi la interacţiune. 

 

3. 1 Obiectivele comunicării didactice 

Comunicarea didactică exprimă un transfer complex, multifazial şi prin mai multe canale a informaţiei între 

două entităţi (indivizi sau grupuri) ce-şi asumă simultan şi succesiv rolurile de emiţători şi receptori, 

semnificând conţinuturi dezirabile în contextul procesului instructiv-educativ. 

De asemenea, trebuie să avem în vedere că dascălii nu numai transmit cunoştinţe, ci urmăresc atingerea unor 

obiective de ordin formativ-educativ, dezvoltarea unor structuri intelectuale complexe şi astfel este necesar 

ca educatorii să aibă o bună pregătire psihologică (Stanciu, M., 2005, p. 17-18).  

Înaintea oricarei comunicari didactice, profesorul va efectua mai multe operatii: stabilirea obiectivelor si a 

continutului esential al comunicarii, a unor explicatii, exemple, fapte, date cu valoare motivationala, a 

intrebarilor-problema, a intrebarilor retorice, sau care determina reflectii (Ce se intampla daca? Din ce cauza? 

Ar putea fi si altfel? La ce credeti ca va folosesc aceste informatii?). De asemenea profesorul va preciza si 

strategia comunicarii (inductiva, explicativ-demonstrativa, euristica, deductiva, prin analogie sau combinata), 

precum si mijloacele audio-vizuale, a caror folosire sporeste receptia. 

Dacă ar fi să vorbim despre obiectivele educaţionale dintr-o altă perspectivă, cea managerială, am putea 

spune că atât dascălul, cât şi instituţia din care face parte acesta trebuie să aibă un management eficient, 

care să utilizeze toate resursele într-un mod ce duce la îndeplinirea tuturor obiectivelor educaţionale şi să 

ajute la dezvoltartea armonioasă şi nu defectuasă a individului în formare (Brezuleanu, O., 2008, p.15). 

Eficienta relaționării didactice depinde atat de pregatirea si aptitudinile de a comunica ale profesorului, cat 

si de capacitatatile intelectuale ale elevului. Comunicarea se autoreagleaza cu ajutorul unor retroactiuni 

(feed-back si feed-forward), inlaturand blocajele care pot aparea pe parcurs. Feed-back-ul este modalitatea 

prin care finalitatea devine cauzalitate. Modalitatea prin care anticiparea finalitatii redevine cauzalitate este 

o retroactiune de tip feed-forward. Feed-back-ul intra în functie dupa atingerea finalitatii. În postura de 
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profesor, atent la evolutia fiecarui elev, te poti ocupa special de un copil dupa ce a luat o nota 

nesatisfacatoare (feed-back) sau preventiv, anticipand o evolutie spre o nota nesatisfacatoare (feed-

forward). În teoria psihopedagogica, feed-forward este abia semnalat, iar feed-back-ul este temeinic 

analizat. Feed-back-ul poate fi privit ca fiind comunicarea despre comunicare si invatare. 

Profesorul are datoria de a iniţia, de a susţine, de a motiva şi de a stimula interacţiunile comunicaţionale, dar 

şi de a le orienta şi de a le imprima un caracter valoric, în timp ce elevul trebuie să se implice pentru ca 

obiectivele propuse să fie atinse. Adoptând o atitudine receptivă şi flexibilă, educatorul poate face ca 

interacţiunea să capete caracteristicile intercomunicării (Babanski, I. K., 1979). 

Comunicarea are ca obiective descoperirea personalităţii o mai bună înţelegere a relaţiilor umane. 

Comunicarea didactică se poate defini ca fiind o comunicare instrumentală, direct implicată în susţinerea 

unui proces sistematic de învăţare. Centrarea pe obiective a elevului, a profesorului şi mediului de învăţare 

prezintă învăţarea învăţării, altfel spus, comunicarea didactică este una evaluativă şi auto evaluativă atât 

pentru profesor cât şi pentru elev. Eşecul sau reuşita comunicării didactice depinde în foarte mare măsură de 

personalitatea profesorului care trebuie să stăpânească nu numai noţiunile teoretice dar şi cele practice, dar 

în acelaşi timp trebuie să dea dovadă de tac pedagogic (Amado, G.; Guittet, 2007) 
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TIME SUBJECTIVITY IN VIRGINIA WOOLF’S NOVELS 

 

LAZARESCU ADRIANA 

LICEUL TEORETIC NOVACI, GORJ 

 

 Virginia Woolf, is the first to introduce the stream of consciousness technique and inner monologue and 

the multiple point of view in fiction. Her philosophy derives from her concept that:” in life there is nothing 

outside the mind and consequently reality is reflected into man’s perception”. Consequently she divides the 

human personality into two categories; 

a) a sort of perception in terms of intuition (which is feminine) 

b) a sort of perception in terms of intellect (which is masculine) 

In life things happen the other way round: woman very often have intellect and  

man may have intuition. There is a difference between the inner life of characters which has value and the 

external component of life which is not important. Outside we perceive only seeds of conflict: events, acts, 

gestures, words. They are socially acceptable and understandable reactions. The sort of conflict in the books 

never come to a climax or a resolution, they are impulses killed even before they are born. 

 The numberless voices in Woolf are sides of her ego. There is much difficulty to discriminate 

between the words of the writer and those of the characters. An infinity of voices claims equal rights for all of 

them from the author. It happens because Virginia Woolf believes consciousness is unique and multiple at the 

same time. 

 There is no distance between the mind of the character and the mind of the writer. She is lost in the 

mind of her characters, who are not complex human beings but they don’t wish to be so, they only feel to 

contact other persons with whom they are in communion. Who am I is a questions that is never answered, 

because unicity and multiplicity come together. There are limits and non limits between characters. 

 In Woolf’s vision, the modern novelist was free from traditional views of time, identity and reality. 

Life is, she says, ‘A luminous halo, surrounding us from the beginning of consciousness till the end’. In her 

novels consciousness flows not only backward and forward in time and spatially, from this place to that, but 

among and above the characters, who often share a strange intuitive relation to some common 

symbols.[Malcom Bradbury, the Modern British Fiction] 

 Time seems to be the obsession of 20th century writers: Proust, Bergson. In Proust time is continuous 

because it ca be recaptured in the present but in Virginia Woolf, the total of intensely lived moments make 

together value and it represents discontinuity and fragmentariness. In physical time measured on clocks is not 

important still she mentions: the sun or the moon at night in the sky. Virginia Woolf herself, throughout the 

1920s, established her own way of cutting and stitching up time again; of escaping the “appaling narrative 

business of the realist” in proceeding straightforwardly from lunch to dinner. In the same diary entry in 1928 

she resolves “I will read Proust I think. I will go backwards and forwards”. Much of her fiction reflects 

Proust’s emphasis of memory and his conclusion that “we relieve our past years not in their continuous 

sequence” [Randal Stevenson, Modernist Fiction, pp99] 

 Like Proust, Woolf finds past associations triggered powerfully yet almost arbitrarily by events in the 

present. Memory functions equally strongly in “To the Lighthouse”, while painting her picture, Lily Briscoe 

turns over in her mind a sudden memory of Mrs.Ramsay sitting on the beach and asks: 

 D’you remember?...Why after all these years had that survived, ringed roun, lit up, visible to the last 

detail, with all before it blank and all after  it blank for miles and miles?(p.194) 

 However inexplicable this sort of involuntary connection seems, it is also inescapable: while 

continuing with her painting in the present, Lily is simultaneously ,almost physically carried back into the 

past: 

 At the same time, she seems to be sitting besides Mrs.Ramsay on the beach …as if a door had 

opened, and one went in and stood gazing silently about.(p194-5) 
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 Such moments, Lily reflects, are “extraordinarily fertile…like a drop of silver in which one dipped 

and illuminated the darkness of the past”(p.195). they are certainly extraordinarily useful in Woolf`s fiction, 

as in modernism generally. Like Proust she uses the memory as a seamstress to cut and reshape sections 

taken out of the ordinary, sequential passage of time. ‘Fertile moments’ in the present offer a door through 

which the past experience of characters can be illuminated, allowing a full sense of their earlier lives to be 

present within the single days of consciousness she concentrates in two days in “To the Lighthouse”. 

Concentrating on the ‘myriad impressions’ memories included, daily passing through the mind, Woolf 

achieves her ambition of going back as well as forwards , firmly rejecting ‘life as a series’ yet managing to 

retain a full sense of the life of her characters.[Randal Stevenson, Modernist Fiction, p100] 

 To the Lighthouse, is a novel which best represents her philosophy and artistic achievement because 

it is balanced and well structured. The chapters represent the symbol or the light/dark alteration of the light. 

In the 1st chapter Mrs. Ramsey is alive and she goes every day to the lighthouse and the cottage on the beach 

with her family. She is extraordinary for her spiritual life taking care of children, husband, friends. Her 

personality is so strong as to die physically when in the third chapter also with light Lilly Briscoe is painting 

her in the picture as if she were alive. 

 Woolf’s ‘Modern Fiction’, considers relations between the successive and the continuous-between 

‘myriad impressions…the incessant shower of innumerable atoms’ and the ‘luminous hallow’ into which 

they seem to form themselves. in “To the Lighthouse”, Mrs. Ramsay ponders the ‘Little separate incidents 

which one lived one by one’ and which- almost in a wane particle duality of her own-she then thinks of as 

becoming ‘curled and whole like a wave’(p.55). To The Lighthouse further contrasts the intuitive wholeness 

of Mrs. Ramsay’s mind with the ‘little separate incidents’ of her husband’s. Mr. Ramsay creates a whole 

alphabet of separate philosophical concepts, running from A to Z, or sometimes from A to Q-another device 

of the ‘masculine intelligence’, which run up and down, crossed this way and that, like iron girders spanning 

the swaying fabric’(122). Across the ‘swaying fabric’ of the novel itself, ‘the eternal passing and flowing’ 

(p.183) of its characters’ thoughts and memories, there falls the beam of the lighthouse with its clock like 

rhythm of recurrence, and the shadow of time and history, intruding in the middle section of the novel, ‘Time 

Passes’, to shatter the hopes and trouble the memories outlined in the first and third parts. [Randal Stevenson, 

Modernist Fiction]. 

 Woolf’s enormous expansion of time in the firs section of the novel, traditionally considers its most 

modernist quality, is structured most heavily with her elegiac intent. The expansion of time allows the 

extensive use of interior monologue, stretching seconds into pages, exploring the inner lives of the characters 

to their thoughts. As a result Woolf is able to create a space in which “nothing happens, and yet all of life 

happens”, a narrative that reveals at least a sense of otherness and loneliness that seems, at times, impassable 

(Aiken 1927). In the long interior monologues of the characters, a sense of disconnection is born; Mr. 

Ramsay emerges as a philosopher alienated by his own thoughts, unable to fulfill his responsibilities as a 

husband or a father; Lily finds herself isolated  and frustrated by the restrictions and obligations society 

places on her, perceiving herself under constant attack by patriarchal men and the domestic woman, 

embodied in Mrs. Ramsay; James Oedipal desire for attention leaves him feeling angered by his father and 

abandoned by his mother, a disposition that persists until the final pages of the narrative. In each character 

Woolf instills a sense of despair, an echo of their thoughts in Lily’s lamentation that no one could “know one 

thing or an other thing about people, sealed as they were”(p.48). And yet it is this pervasive sense of 

disconnectedness that casts Mrs. Ramsay’s power to erase it all the more incredible, not only for the 

characters but for the reader and perhaps for Woolf as well. Here too the interior monologue afforded by 

Woolf’s construction of time serves to create the moment around which the elegy will revolve. At the dinner 

party that directly precedes “Time Passes”, Mrs.Ramsay emerges as the only figure with the ability to bridge 

the gap that Woolf has created. With Mrs. Ramsay’s presence at the table  

 “Everything seemed possible. Everything seemed right…all of which in this proud stillness seemed 

now for no special reason to stay there like a smoke, like a fume rising upwards, holding them safe together. 
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Nothing needs to be said; nothing could be said. There it was all round them…a coherence in things, a 

stability…the thing is made that remains for ever after…this would remain”(p.97). 

 Through her expansion of time in the first section, Woolf creates a single moment of togetherness 

that seems to extend on forever in the minds of the characters. Mrs.Ramsay not only represents that moment 

in time, but she becomes it, and with her departure the seemingly insurmountable separation returns. The 

expansion of time is therefore a direct result of the demands of elegiac structure, in order for Woolf to elegize 

the passing of Mrs. Ramsay and the togetherness that she represented; she must first create a moment around 

which to orient the elegy. In the first section of the narrative, Woolf structures the expansion of time to just 

such an end, creating in its concluding pages the event which defines the narrative. 

 Conversely, “Time Passes” focuses directly on the destruction of such permanence, its inversion of 

time designed to trivialize a single moment through the passing of an infinite number of moments. The 

compression of an entire decade into a mere seventeen pages opposes the expansion of time in the first 

section in both structure and intent, reflecting the demands of the elegiac on the narrative. While the 

expansion of time creates the subject of the narration in Mrs. Ramsay, the compression of time exists as a 

means of lamenting her passing, exemplified in the passing of the Ramsay house into ruin. In contrast to the 

harmony and togetherness of the dinner scene, the construction of time drowns the narrative life portrayed so 

vibrantly before Mrs. Ramsay’s death; with lamps out, moon sunk, and a thin rain on the roof, the house falls 

into darkness: 

 “Nothing, it seemed, could survive the flood, the profusion of darkness which, creeping in at keyholes 

and crevices, stole round window blinds, came into bedrooms, swallowed up here a jug and a basin, there a 

bowl of red and yellow dahlias, there the sharp edges and firm bulk of a chest of drawers”(p.119-120). 

 If Mrs. Ramsay embodies vision within the narrative, an ability to provide ‘infinite order and unity’ if 

only for a moment, then “Time Passes” represents the loss of that vision with her death. The expansion of 

time that allowed for Lily and Mrs. Ramsay’s reflection on the dinner party is gone , and a swift indifference 

in the immense passing of time takes its place, shattering the ‘illusion of nature’s sympathy’. As a result the 

reader’s concept of space within the narrative is reconstructed to suit the elegiac form as well, the house 

becomes devoid of any human presence, with scarcely anything left of body or mind by which one could say 

‘this is he’ or ‘this is she’(p.120). Even Mrs. McNab. The Ramsay’s maid, does not constitute a human 

presence, functioning as an ornament and caretaker of the house rather than its inhabitant, merely cleaning a 

place “that had stood all these years without a soul in it”(p.129). Space therefore comes to reflect time’s 

compression, its contents valuable only in relation to their memories of Mrs. Ramsay: 

 “There was the old grey cloak she wore gardening (Mrs. McNab fingered it). She could see her, as 

she came up the drive with the washing, stopping over her flowers-she could see her with one of the children 

by her in that grey cloak. There were boots and shoes, and a brush and comb left on the dressing table for all 

the world as if she expected to come back tomorrow”(p.130). 

 Mrs. Ramsay ‘opens’, “To the Lighthouse”, brings it into being, with her words to her youngest and 

best loved son James, but lets go through death; the novel ‘resolution’ coincides with that of Lily Briscoe the 

artist, not the mother. Yet, after Mrs. Ramsay’s death the book continues to explore what lasts (how far 

indeed has she let go or will others let her go?). 

 These quotations, in which Woolf plans or describes the ‘shape’ of “To the Lighthouse”, find their 

form in the novel’s two most significant structures, the design and temporality of the narrative itself and Lily 

Briscoe’s painting, which ‘frames’ the whole novel, with its line down the centre enacting a simultaneous 

joining and division of the two sides of the canvas, a ‘break of unity’ and a ‘holding together’. The 

temporality of “To the Lighthouse” is that of two days separated by a gap or ‘passage’ of ten years. In the firs 

part of the novel “The Window”, the Ramsay family and assorted guests are depicted during a day on the 

Hebridean  island which is their summer home. In the novel central section, “Time Passes”, Mrs. Ramsay 

dies and the First World War fractures history and reality. In the novel’s final section, “The Lighthouse”, Lily 

completes the painting whose vision had formerly eluded her and Mrs. Ramsay and his two youngest 
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children, James and Cam, reach the lighthouse, having finally made the journey planned with first words of 

the novel. The title of the novel suggests its dual temporality and status as elegy and as quest narrative – ‘to’ 

the lighthouse.  

 Woolf turned to the new scientific theories of time, space, and relativity to explore the complex 

workings of memory and of memory traces which have both spatial and temporal aspects. In her diary she 

writes of a discussion which “was passing my limits-how if Einstein is true, we shall be able to foretell our 

own lives “(D.iii.68); the complexity of past-future relationships runs throughout To the Lighthouse. Woolf 

also constructs a ‘passage’ in the novel through which the past travels to the present and the present to the 

past. This ‘passage’ is of profound importance for Woolf; it is given spatial form and temporal duration in the 

central ‘Time Passes’ section of the novel. She explores the ‘passage’ between experience and representation 

: she writes of Lily Briscoe that  ‘It was in that moment’s flight between the picture and her canvas that the 

demons set on her who often brought her to the verge of tears and made this passage from conception to work  

as dreadful as any down a dark passage for  a child’. The ‘passage’ is also the corridor along which Mr. 

Ramsay stumbles after Mrs. Ramsay’s death : ‘Mr. Ramsay stumbling along a passage stretched his arms out 

one dark morning, but Mrs. Ramsay having died rather suddenly the night before , he stretched his arms out. 

They remained empty’. 

 Circling in the garden, ‘thinking up and down’, Mr. Ramsay uses the image of his wife and child to 

grow his intellectual endeavors as he inscribes his celebrations, conceptual and textual, on the external world: 

’seeing his wife and child seeing again the urns with the trailing red geraniums which had so often decorated 

processes of thought, and bore, written up among their leaves, as if they were scrapes of paper on which one 

scribbles notes in the rush of reading – he slipped seeing on this, smoothly into speculation’(p.48). In ‘Time 

Passes”, death and the violence unleashed by war litter ‘leaves’ (the word ‘play’ is on the ‘leaves’ of plants 

and books ) around the garden and break the ‘treasures’ of eye and mind- ‘the hare erect; the wave falling; the 

boat rocking’(p.139), (images very close to those used by Woolf in her essay “The Cinema” to encapsulate 

the innocence, beauty and naivety both of the pre-war world and the aesthetic of the early cinema)-so ‘that it 

seems impossible that their calm should ever return or that we should ever compose from their fragment a 

perfect whole or read in the littered pieces the clear words of truth’(p.140).The world can no longer be 

confidently read or interpreted. 

 Where Mr. Ramsay’s concern is that his reputation and his books should ‘last’ , Mrs. Ramsay hopes 

for continuation through other people’s marriages, her children and their memories of her: ‘It flattered her , 

where she was most susceptible of flattery, to think how, wound about in their hearts, however long they 

lived she would be woven’(p123). The novel explores the question of what last through time and memory and 

despite death and negation. “Time Passes” represents the dissolution of unrevealing of the substantial world 

built up in the first part of the novel , leaving a centre of “complete emptiness”. 

 The ‘eyeless’ (‘I’-less) writing is central to what Woolf, in a diary entry written when she began to 

envisage “The Waves”(later described as ‘an abstract mystical ‘eyeless’ book(D.iii.203)),called ‘the thing 

that exists when we aren’t there’(D.iii114). This book recalls Andrew Ramsay’s explanation to Lily of his 

father’s philosophical work on ‘subject and object and the nature of reality’-‘”Think of a kitchen table then”, 

he told her,” when you are not there’ (p.28)-and echoes “The Cinema”, written in the same time as the novel, 

in which Woolf attempts to define the reality of the images of early film. We behold them as they are when 

we are not there. We see life as it is when we have no part in it. As we gaze we seem to be removed from the 

pettiness of actual existence, its care, its conventions. The arguments of the essay in fact suggest that Woolf 

is critical on this position; the potential of the cinema will be achieved, Woolf argues, when the spectator’s 

faculty ceases to be ‘detached from use’ and move to seize sense impressions at the moment of their fleeting 

unity and ‘convert their energy into art’. These lines are echoed in “To the Lighthouse”, in which Lily fights 

against ‘beautiful phrases’ in her painting : ‘what she wished to get hold of was that very jar on the nerves, 

the thing itself before it has been made anything. Get that and start afresh’ (p.209) 
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 Simultaneous co-presence of past and present is central to understand Woolf’s method and 

articulation of her novel. To the Lighthouse is structured upon the way in which the present interrupts the 

past. To the Lighthouse exemplifies ideas about different levels of time co-existing and the way in which the 

past and the present relate to each other. 
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Lupta de partizani din județul Gorj 

                                                                                                prof. Hohoi Ionica -Narcisa 

                           Liceul Teoretic Novaci, județul Gorj 

 

Una dintre cele mai curajoase şi eficace acţiuni desfăşurate de poporul român împotriva trupelor de 

ocupaţie germană a constituit-o lupta de partizani. În această privinţă poporul nostru avea o bogată 

experienţă. Este vorba de cetele de daci denumite latrones care s-au ridicat împotriva cotropirii ţării lor de 

către Imperiul Roman, ca şi vestita haiducie a românilor îndreptată împotriva cotropitorilor străini pe întreg 

parcursul Evului Mediu. Experienţa acestora  a fost folosită pe larg  şi ridicată pe un plan superior între anii 

1916-1918. Organizată  în câteva regiuni din teritoriul ocupat, această formă de împotrivire ocupă un loc 

deosebit în cadrul mişcării de rezistenţă a populaţiei româneşti din timpul Primului Război Mondial. În  

perioada luptelor eroice duse de armata română în Moldova, în vara anului 1917, în judeţele din nordul 

Olteniei, Gorj şi Mehedinţi, s-au purtat lupte de partizani. În fruntea acestora se afla  învăţătorul Victor 

Popescu, sublocotenent de rezervă, originar din satul Valea cu Apă. În vara anului 1916, în funcţia de 

comandant de pluton din Regimentul 18 Gorj, participă în luptele de la Bumbeşti, Petroşani, Crivadia, Baniţa 

şi Merişor. La 4 noiembrie 1916, pentru a nu cădea prizonier, Victor Popescu s-a ascuns în pădurea Eforiei 

(Ţicleni), de unde s-a îndreptat spre Valea cu Apă. Aici, fiindcă a împuşcat doi soldaţi unguri care 

ultragiaseră pe sora sa şi i-au prădat casa, a trebuit să se adăpostească tot mai ferit de lume. Primul adăpost 

după uciderea ungurilor, a fost în Jiu,. În mijlocul lunii decembrie, Victor Popescu şi alţi doi militari 

deghizaţi, trecând din sat în sat, s-au adresat locuitorilor să-i sprijine cu arme, muniţii şi alimente, 

îndrumându-i să ia drumul codrilor, pentru a se înrola în „ceata de partizani”. 

 Mişcarea sublocotenentului Victor Popescu, fără a avea un caracter de masă, reprezintă una dintre 

cele mai puternice rezistenţe şi îndrăzneţe acţiuni împotriva ocupanţilor, cum n-a mai existat în întreg 

teritoriul ocupat, decât în Vrancea, condusă de eroul Vasile Chilian. 

 Înfruntând un inamic superior ca armament şi experienţă militară, grupul condus de învăţătorul 

Victor Popescu a reuşit „să bage spaimă” în rândurile vrăjmaşului, cutreierând pădurile din judeţele Gorj şi 

Mehedinţi, parte din Vâlcea şi Dolj, atacând posturile şi patrulele duşmane, pedepsind pe soldaţii ce jefuiau 

prin sate şi dezarmându-i. Originar din judeţul Gorj, învăţător în satul Valea cu Apă, Victor Popescu se 

bucura de  sprijinul larg al populaţiei care nu l-a deconspirat niciodată, în ciuda terorii la care a fost supusă. 

 În grupul de partizani ai acestui locotenent în rezervă s-au aflat numeroşi cetăţeni, soldaţi români 

aflaţi în retragere, care s-au luptat în valea Jiului şi în urma ruperii frontului, s-au retras pe dealuri, prin 

păduri spre Filiaşi. Lor li s-au alăturat numeroşi foşti militari, ţărani, intelectuali de la sate şi câţiva foşti 

prizonieri sârbi, ruşi şi italieni. fugiţi din lagăre. 

 Dispunând de armament şi muniţii, ei au reuşit să reprezinte un real pericol pentru ocupanţi. Luni de 

zile, folosind codrul drept refugiu, au desfăşurat numeroase acţiuni de luptă împotriva invadatorilor 

organizând diferite atacuri împotriva patrulelor  germane, a comandaturilor chiar şi a transporturilor lor, 
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provocându-le pagube, derută şi nesiguranţă. Sporindu-şi capacitatea de luptă au întreprins apoi acţiuni de 

mari proporţii şi deosebit de curajoase. 

 Populaţia din împrejurimi, scria într-un raport un ofiţer german al comandaturii de etapă Turnu-

Severin, îl consideră pe Victor Popescu „un erou naţional, ajutându-l cu informaţii, arme şi hrană”. 

 În proclamaţia adresată poporului român de Victor Popescu spunea: „fraţilor români! Soldaţilor! 

Trăim timpuri grele şi vom trăi şi mai rău dacă  nu ne vom uni şi dacă ne vom pârî unii pe alţii germanilor şi 

ungurilor. Deşteptaţi-vă şi înviaţi odată, cum a înviat şi codrul. Arătaţi fiecare din voi că mai aveţi sânge 

românesc în vinele voastre. Puneţi mâna pe coasă, topor sapă şi pari şi cântaţi ‹‹veşnica pomenire›› 

duşmanului care ne batjocoreşte femeile şi fetele noastre, ne ia hrana şi laptele de la gura copiilor. Decât 

prizonieri schingiuiţi, mai bine în codru cu arma în mână, făcându-ne  datoria pentru ţară ca strămoşii noştri, 

sau să murim!”. 

 Proclamaţia a fost dată în codrii Mehedinţului, în mai 1917 şi era semnată „Victor Popescu  şi statul 

său major”. Adresându-se, în special soldaţilor săi, le spunea: „iar voi, soldaţi, pe care nenorocul v-a despărţit  

de fraţii voştri, nu vă mai predaţi inamicului, căci rău va fi de voi. Nu vă mai duceţi la duşman, ci căutaţi pe 

şefii voştri şi înainte la datorie, aşa cum aţi jurat pe drapelul ţării! Băgaţi de seamă că e multă armată de-a 

noastră p-aici, şi nu vă luaţi după minciunile duşmanilor care zic că armata noastră a murit. Ei se laudă că 

sunt grozavi pe toate fronturile, dar de fapt sunt cu şalele frânte în toate părţile. Ei sunt gata să fugă ca ţiganii, 

căutând să vă ia totul, căci acasă la ei mor de foame. Oriunde îi prindeţi, puneţi-le mirul sau vestiţi-ne pe noi 

care ştim să le cântăm veşnica pomenire.” 

 Referindu-se la calitatea lui de comandant al grupului, spunea: „Eu ofiţerul vostru, vă ordon ca fără 

nici o întârziere să vă prezentaţi la statul meu major, în pădure, pentru ca împreună cu ofiţerul să luptaţi şi să 

vă faceţi datoria faţă de ţară. Nu uitaţi că a fi credincioşi  ţării şi drapelului nostru care a fâlfâit peste Carpaţi 

şi care va mai fâlfâi  şi pe alte meleaguri.” 

 Primarilor şi populaţiei le cerea „Nu mai daţi duşmanului armătura noastră, ci daţi-o soldaţilor voştri 

pe care  pe care îi veţi trimite să urmeze pe şefii voştri. Să nu se gândească nici un român că noi rămânem la 

nemţi! Nu! Asta niciodată!”. Referitor la hotărârea lor de luptă, ei îi asigură că „ei, duşmanii se vor supăra  şi 

vor încerca să ne prindă, dar va fi în zadar. Şi dacă ne vor prinde , ne vor lua morţi, dar vii niciodată. Vom 

muri ca români, iar nu ca nişte mişei şi trădători de ţară.” 

 În final, se adresează din nou soldaţilor, cerându-le : „Veniţi cât mai curând în pădure la şefii voştri 

care îşi fac datoria. Să vă dea Dumnezeu inima şi curajul strămoşilor noştri spre a ne apăra ţara. Vă aşteptăm, 

soldaţi şi români”. 

 La Bolboşi, Ploştina, valea Jiului, Meriş, Cotitura de la Larga, Dragoteşti, Trestioara, în pădurea 

Colibaşi şi în alte locuri, soldaţii şi poliţiştii germani şi austo-ungari au fost atacaţi pe neaşteptate şi ucişi. 

Într-o luptă violentă la Roşia de Jiu, cu 15 germani, doi partizani au căzut în luptă, iar Victor Popescu este 

rănit la un picior. 

 Aflând de existenţa grupului de partizani, ocupanţii au încercat să-i dea de urmă. Nereuşind au 

început cu represalii împotriva sătenilor. „în satul meu, constata Victor Popescu, e o jale! Oameni bătrâni cu 
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ochii negri şi umflaţi de bătaie, fete împuşcate, căci nu voiseră să stea la somaţiile lor, copii speriaţi şi daţi în 

boală de frică…. Noaptea la orice oră te pomeneai cu ei peste uşă, dau cu bocancii, spărgeau uşile şi intrau în 

casă… Omul era luat la bătaie şi lăsat în aşa fel încât nu ştia dacă scapă cu viaţă.” 

 La rândul lor şi partizanii răspundeau la aceste fărădelegi. Astfel, mărturiseşte Victor Popescu: „seara 

când militarii inamici se retrăgeau la post, am împuşcat pe unul…A două seară, la 4-5 decembrie 1916, 

venind pentru a prăda pe tatăl meu, le-am ţinut calea în faţa porţii la orele 1 şi jumătate noaptea şi când au 

ieşit din curtea casei, i-am împuşcat  în mijlocul şoselei, din care unul a rămas mort pe loc, al doilea a murit 

acasă la post şi al treilea a fugit la Târgu-Jiu, unde a murit”. 

 Îngrijorat de amploarea şi eficacitatea acţiunilor partizanilor, comandamentul german a trecut la 

măsuri drastice: a trimis puternice detaşamente de represiune, a lansat numeroase chemări şi ordonanţe 

privind arestarea lor şi a lui Victor Popescu. Afişarea acestor ordonanţe era de scurtă durată, întrucât cetăţenii 

satelor rupeau ordonanţele de pe pereţii caselor sau de pe garduri. În cele din urmă, ocupanţii l-au avertizat pe 

primarul oraşului Târgu-Jiu şi l-au ameninţat cu închisoarea” dacă timp de 20 de zile va dispărea una din 

înştiinţările cu data de 27 august 1917, relativă la prinderea şi arestarea sublocotenentului Victor Popescu, 

înştiinţare afişată în 200 de exemplare în tot oraşul”. 

 Nereuşindu-le acţiunile directe de represiune, ocupanţii au recurs la metoda coruperii, anunţând un 

premiu de 30 000 de lei pentru prinderea şi predarea lui Victor Popescu. Sătenii însă l-au ocrotit şi l-au ajutat 

în acţiunile sale pe patriotul român. 

 În acelaşi timp, tatăl lui Victor Popescu, învăţătorul Dumitru Popescu din Fărcăşeşti, a fost ridicat de 

acasă cu întreagă familie, la 1 iulie 1917 şi dus la Turnu-Severin, la închisoare. Tot astfel, învăţătorul şi 

preotul din comuna Samarineşti, consideraţi că făceau parte din „ceata” lui Victor Popescu, au fost arestaţi şi 

deţinuţi timp îndelungat în arestul militar din Turnu-Severin. 

 Cu toate acestea sătenii n-au scos nici un cuvânt despre el. Totul a fost zadarnic. Ocupanţii au revenit 

cu noi ordonanţe şi mai drastice: „Cine va  ajuta un prizonier de război evadat dând-i îmbrăcăminte, bani sau 

alimente, sau cine-l va găzdui sau ascunde, sau cine va ascunde locul unde se află, va fi pedepsit cu 

închisoare până la doi ani sau cu amendă până la 5000 lei”. 

 Numeroşi ţărani, bănuiţi că ar fi sprijinit grupul de partizani, au fost aduşi în faţa tribunalului militar 

german. Pentru a-i intimida, instanţa a pronunţat zece sentinţe de condamnare la moarte pentru „trădare în 

timp de război”. Hotărârea a fost adusă la cunoştinţa populaţiei prin afişe lipite pe case şi garduri. Printre cei 

condamnaţi s-au aflat: învăţătorul Nicolae V. Popescu din Covrigi, fost colaborator al lui Victor Popescu în 

principalele acţiuni de luptă şi care-şi adusese în rândul partizanilor şi pe fiul său, Ion Popescu de 15 ani, elev 

la liceul Traian din Turnu-Severin; notarul Constantin Cojocaru din Negomir; moşierul Mihai Cernăianu din 

Horăşti; plugarii Stancu Croitoru,Tudor Ungureanu şi Ilie Ciumanca din Grozeşti şi Nicolae Marcu din 

Dragoteşti, Ion Norocea din Bolboşi, notarul Ioan Brăescu  şi primarul Petre Vâlceanu din Bolboşi. Execuţia 

a avut loc la 11 iulie 1917, dimineaţa, prin împuşcare, la marginea oraşului, cei condamnaţi fiind obligaţi să-

şi sape singuri groapa. După ce procurorul militar german a citit sentinţa, cei zece condamnaţi au fost 

întrebaţi care le este ultima dorinţă iar răspunsul lor într-un singur glas a fost: „Trăiască România mare”. Alţi 
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opt patrioţi români au fost condamnaţi la închisoare pe termene între 1-15 ani: Ion Vlăduvescu, Iancu 

Croitoru, Vasile Popescu din Negomir, Floarea Ungureanu din Ursoaia, Mariţa Ciorcan din Strâmta, 

Constantin Popescu, Sofia Vladu din Bolboşi şi Ion Calu din Sălătruc. Temându-se de o răscoală generală a 

populaţiei româneşti în urma monstruosului asasinat de la Turnu-Severin, au fost ridicaţi numeroşi locuitori 

nevinovaţi ca ostateci în cazul în când valahii ar îndrăzni cumva să se revolte „împotriva ordinii germane”. 

 Cu toate acestea, patrioţii români n-au putut fi prinşi. Numeroşi alţi cetăţeni din satele Bolboşi, 

Negomir, Grozeşti, Peşteana şi Valea cu Apă au fost arestaţi, dar n-au scos nici o vorbă în legătură cu locurile 

unde se ascundeau ostaşii noştri.  Dintre aceştia, Ion Anghelescu, din Slăviteşti, bănuit că aducea alimente 

partizanilor, a fost bătut la piele cu biciul. La fel, a suferit şi Alecu Firu, din Fărcăşeşti. Pe locuitorul Petre 

Soşoi, din Trestioara, ocupanţii l-au schingiuit groaznic „punându-l pe jăratic pe pielea goală”decedând în ura 

acestei torturi. 

 Au fost trimise împotriva lor subunităţi de infanterie, cavalerie şi artilerie, detaşamente de represiune. 

Tactica abilă folosită de partizanii, români de a nu se angaja în ciocniri de anvergură, ci doar numai în acţiuni 

de hărţuială, a permis partizanilor să reziste, deşi sub aspect numeric efectivele lor erau mult  inferioare 

trupelor de urmărire. Travestiţi în ciobani, întindeau capcane soldaţilor care jefuiau comunele, în mai multe 

puncte deodată, fără a putea fi depistaţi de către inamic. 

 Grupul de partizani condus de Victor Popescu a suferit şi el mari pierderi de oameni. O parte din 

locurile de refugiu au fost descoperite, mulţi dintre cetăţenii care îi aprovizionau cu hrană, arme şi muniţii au 

fost executaţi, arestaţi sau puşi sub urmărire. Pe lângă acestea, venirea toamnei îi obligă pe partizani să 

părăsească pădurea care le oferea adăpostul. Pădurea la deal şi şes a fost scutul românilor de veacuri în faţa 

cotropitorilor. În astfel de condiţii, grupul de partizani a fost dizolvat. 

 În urma unor grele pierderi şi represiuni, bravul ofiţer din Regimentul 18 infanterie Gorj, Victor 

Popescu şi colaboratorii lui, au luat drumul Moldovei, unde au ajuns în aprilie 1918, ajutaţi de localnici să 

treacă linia frontului şi să continue lupta, până la victoria finală. 

 Loviturile date inamicului de către întreg grupul de partizani ca şi efectivele militare mari pe care 

inamicul le-a retras de pe front şi le-a menţinut în Oltenia, au slăbit considerabil potenţialul de luptă al 

acestuia. Acţiunile desfăşurate se înscriu totodată în rândul celor mai eficace şi reuşite forme de rezistenţă şi 

curaj împotriva regimului de ocupaţie impus de Puterile Centrale şi reprezintă un prilej de mândrie patriotică 

pentru toţi urmaşii Acestor eroi care trăiesc astăzi în judeţele şi localităţile menţionate. 

 După încheierea păcii, lupta  maselor s-a dezvoltat şi intensificat, încheindu-se cu alungarea 

cotropitorilor de pe teritoriul ţării noastre. 
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 Pledoarie pentru o educație cât mai “civică”  

Prof. Alin DOBROMIRESCU 

Colegiul Tehnic din MĂTĂSARI, Gorj 

 

 Dacă ar fi să aruncăm o privire în istoria învăţământului românesc, am putea observa că disciplina 

Educaţie civică, ca disciplină de învăţământ,  a ocupat un loc foarte important în perioada dintre anii 1920 – 

1942, când Legea învăţământului de la acea vreme acorda aceeaşi importanţă predării educaţiei civice ca şi 

scrierii, citirii şi aritmeticii. Mai târziu, în perioada totalitarismului comunist, cultura civică şi-a păstrat 

importanţa dar, manualele alternative de până atunci au fost înlocuite cu manuale unice, ce aveau un vădit 

caracter propagandistic. 

 Educaţia civică, ca disciplină şcolară al cărei obiectiv este educaţia pentru o societate democratică, şi-a 

recâştigat importanţa şi a fost reintrodusă în învăţământul românesc după anul 1992. Până astăzi, această 

disciplină se studiază deopotrivă în învăţământul primar, la clasele a III-a şi a IV-a și în învăţământul gimnazial, 

la clasele a VII-a şi a VIII-a. Predarea se realizează după manuale alternative, profesorii şi elevii având 

posibilitatea să îl aleagă pe cel mai potrivit. 

 După reforma planurilor cadru și a proframelor școlare, recent implementată de Ministerul Educației, 

disciplina Cultură civică s-a rebrenduit și a căpătat o nouă denumire de Educației socială, studiindu-se la clasele 

a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a, o oră în trunchiul comun. La clasa a V-a se studiază Găndirea critică și 

drepturile copilului, Educație interculturală la clasa a VI-a, Educație pentru cetășenie democratică la clasa a 

VII-a și Educație economico-financiară la clasa a VIII-a. 

 Dacă e să ne oprim doar la problema manualelor, trebuie să spunem că aceste manuale nu mai fuseseră 

actualizate dinainte de anul 2003. Dar, fiecare cetăţean român cunoaşte că în anul 2003, Legea fundamentală a 

statului, Constituţia, a fost revizuită prin referendum, aducâdu-i-se importante modificări. Acest lucru impunea 

imediat şi o revizuire a manualelor, în conformitate cu noile prevederi şi reglementări. Pentru că, spre exemplu, 

manualul de clasa a VII-a, tratează în mare măsură problematica Constituţiei, fără să facă vreo referire la 

modificarea acesteia, cum ar fi normal şi de drept. Au trecut, iată, atâția ani, se vorbeşte deja de o nouă revizuire 

a Constituţiei şi cadrele didactice care predau această disciplină, trebuie să adapteze actul de predare la noile 

reglementări, fără a avea un suport în manualul după care predau.  

În acest sens, credem că învățarea asistată de calculator este mijlocul cel mai necesar pentru a adapta 

actul didactic la noile cerințe impuse de către predarea educației civice. Capacitatea calculatorului de a vehicula 

soft-uri tot mai complexe, de la stocarea si reluarea informatiei și pana la invatarea prin rezolvarea euristică de 

probleme și chiar creație, poate conduce la folosirea acestuia, cu succes, la orele de educație civică. 

Noile manuale școlare abordează studiul disciplinei dintr-o manieră inovatoare, bazându-se cât mai 

mult pe metode interactive, active-participative, dispunând chiar de o variant online menită să atragă elevul cât 

mai mult. 

Aminteam, mai sus, că planul de învăţământ prevedea studierea disciplinei Cultură civică, la clasele a 

VII-a şi a VIII-a, ca discipline obligatorii iar la clasele a V-a şi a VI-a, ca discipline opţionale, în funcţie de 

decizia conducerii şcolii. Se cunoșteau, însă, foarte puţine şcoli care au introdus educaţia civică la clasele a V-

a şi a VI-a. Aveau întâietate discipline precum Informatica, Educaţia rutieră, Limbile străine şi altele. Acest 

lucru de întâmpla, iată, într-o etapă a învăţământului românesc când ne confruntam din ce în ce mai mult cu 

grave probleme de comportament la elevi, lipsă de respect şi totală lipsă de responsabilitate şi cooperare. Ori, 
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toate aceste probleme, enumerate mai sus, şi multe altele, constituiau obiectul programei de cultură civică, 

pentru clasele gimnaziale, a V-a şi a VI-a. 

Un index al democratiei pe 2010, arăta ca la cultura civica romanii sunt printre tarile "bananiere", cu 

un punctaj foarte mic, de 3.75 puncte. Credem, de aceea, că este imperios necesar ca disciplina Cultură civică 

să fie studiată și în clasele a V-a şi a VI-a, pentru a relua problematica pe care o întâlnesc elevii la clasele 

primare, la disciplina Educaţie civică. Pauza de doi ani de zile nu face altceva decât să creeze un gol enorm în 

educaţia elevilor, care nu sunt familiarizaţi prin nicio altă materie cu probleme care ţin de convieţuire sau cu 

reguli ale moralei. 

 Cadrul legal pentru studierea acestei discipline la clasele gimnaziale de început era creat prin existenţa 

OMECT nr. 4921 din 22. 09. 2003, care aprobă programele şcolare de Cultură civică, clasele a V-a şi a VI-a, 

ce pot fi utilizate în sistemul de învăţământ ca ofertă naţională pentru Curriculum la Decizia Şcolii. Trebuie 

doar ca factorii de decizie de la nivelul unităţilor de învăţământ să fie sensibilizaţi şi să înţeleagă necesitatea 

studierii acestei discipline, fără întrerupere, de la clasele primare până la finalizarea claselor gimnaziale. 

Educaţia civică a reprezentat, încă din antichitate, o necesitate a societăţii democratice pentru o mai 

bună funcţionare a acesteia. Cetăţeanul trebuia să fie educat în a-şi cunoaşte drepturile şi obligaţiile faţă de 

comunitate, să respecte legile şi să aibă o conduită morală.Cetăţeanul, în oraşul-stat a lui Aristotel, având o 

educaţie civică respecta cu desăvârşire legea, era conştient ca nimeni nu este deasupra legii, iar el, ca un bun 

cetăţean, la rândul lui, trebuie să o respecte. Se cultiva un simţ al datoriei, dar şi al respectului faţă de lege. Iată 

un prim aspect care acordă o anumită importanţă educaţie civice.  

Al doilea aspect, menţionat în literatură de-a lungul timpului este că prin educaţie civică, tânărul se 

simte afiliat la valorile societăţi în care trăieşte şi dezvoltă un simţ al apartenenței la comunitate, prin educaţie 

civică se formează identitatea naţională a individului. Această disciplină are, așadar, menirea de a transmite 

anumite valori morale, etice, cunoştinţe generale despre societate şi principiile de funcţionare a societăţii, 

informaţi vitale în educarea unui viitor participant activ al comunităţi, ceea ce îl formează ca un „bun cetăţean”. 

Educaţia civică îşi propune, de aceea, ca scop major, formarea unui tip de cetăţean activ, informat, 

responsabil, sensibil la problemele comunităţii. Această disciplină contribuie la formarea tânărului atât în 

calitatea sa de cetăţean al statului din care face parte, de membru al diferitelor grupuri sociale, cât şi, dar, mai 

ales, în calitatea sa de fiinţă unică şi demnă. Ea cuprinde regulile fundamentale ale vieţii în societate, cultivă 

respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi, responsabilitatea şi cooperarea, recunoaşterea drepturilor celorlalţi, a 

demnităţii umane, a egalităţii şanselor. Nu are ca scop doar transmiterea de informaţii despre societate şi stat, 

ci reprezintă un cadru sistematic de activitate, în care elevii să poată reflecta în mod critic asupra aspectelor 

abordate şi să-şi formeze atitudini civice pe baza cărora să acţioneze responsabil, ca cetăţeni. 

 M-ar bucura dacă acest dialog pe care, în încheiere, îl las deschis, ar constitui un semnal de alarmă şi 

un punct de plecare, pentru toţi acei care sunt, în mod real şi necondiţionat, interesaţi de problemele pe care le 

întâmpină învăţământul românesc, într-o societate ce se vrea democratică, modernă şi europeană. 
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Din suflet pentru suflet 

Prof.Erdei Ramona Florica 

G.P.P.Nr.56,Oradea 

 
În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității copiilor. 

Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din ce în ce 

mai atractiv pentru copiii din ziua de azi. 

 Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am căutat în DEX și am aflat că înseamnă , –  cel 

“care acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care 

se face de bunăvoie, fără constrângere”. 

Cu ajutorul activităților realizate de noi la nivelul grădiniței prin intermediul proiectului SNAC , pe care l-am 

coordonat  îi învățăm pe copii să fie buni, să dărium ,să-i respecte pe cei din jur, să ajute,să fie empatici, să 

trăiască în armonie unii cu alții ,cât și prin activitățile  specifice, cuprinse în curriculum, conform 

particularităților de vârstă ale copiilor (povestiri, lecturi după imagini, prezentări PPT, jocuri de 

rol,convorbiri,etc.). La această vârstă, copiii se despart cu greu de  jucăriile și hăinuțele lor, de aceea le-am 

cerut părinților să ne  ajute,să ne fie alături, să le explicăm împreună că alți copii au nevoie de ajutorul nostru. 

Părinții au îmbrățișat imediat această idee și s-au implicat activ și afectiv în realizarea ei, alături de copii:  au 

colectat hăinuțe și jucării, rechizite,cărți de citit. Unii părinți au donat și alimente, care cu siguranță că au fost 

binevenite, mai ales  în preajma sărbătorilor de Crăciun și  de Paște. A fost o  muncă minunată,plină de 

încărcătură sufletească,am devenit o adevărată  echipă! Păcat că emoțiile și trăirile acelor zile de lucru nu pot 

fi transmise prin cuvinte! Astfel aceste minunății au ajuns la copiii de la Grădinița cu P.N. din Rontău,de la 

Grădinița cu P.N. Cărăndeni, la copiii din familii defavorizate din grădinița noastră și nu numai,cât și bătrânii 

de la azilul de bătrâni din localitatea   Aceste activități au fost realizate nu doar cu sprijinul părinților din 

unitatea noastră,ci și cu Fundația Comunia,Primăria Oradea,diverși sponsori. 

Activitățile de voluntariat nu se referă doar la sărbătorile de Crăciun și Paște,ci se derulează pe tot parcursul 

anului școlar. Astfel s-au desfășurat activități ecologice de plantare de flori,copaci,îngrijire a colțului verde al 

grupei în curtea grădiniței,am avut acitivități cu părinții de decorat dovleci pentru Festivalul dovlecilor din 

grădiniță.        
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Timp de o săptămână în cadrul proiectului educațional ,,În curând vom fi școlari,,am avut invitați bunicii,părinții 

să le citească copiilor o poveste pe zi,astfel încât legatura între copii și bunici a devenit mai puternică și dorința 

de a învăța să citească ei singuri pentru a descoperi minuata lume a cărților. 

Apoi am confecționat mărțisoare pe care le-am  donat persoanelor de la azilul de bătrâni,cât și persoanelor 

vârstnice din apropierea unității de învățământ. 

Totodată am  învățat să prețuim materialele pe care le avem,să reciclăm hârtia,să găsim  modalități de 

colectare și de confecționare din deșeuri diverse obiecte,haine,jucării.  

 

 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt legate de dezvoltarea și educația copiilor, cei care, la un moment dat vor 

fi nevoiti să poarte pe umeri această uriașă responsabilitate. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să ne 

învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă 

vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim 

din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. 
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Învățarea  interactiv-creativă 

 

Prof.înv.primar Rădiță Nicoleta Claudia 

Școala Gimnazială Nr.195 ,București 

 

 
        Învăţarea reprezintă un gen de activitate umană şi totodată o formă de cultură care solicită intens operările 

în planul presupus, convenţional, simbolic, bazat pe norme de substituţie şi mediere, de transfer şi transformare, 

de corespondenţă. Ea este de maximă implicaţie în procesul dezvoltării psihice. Bazându-se pe înţelegere, 

învăţărea se dezvoltă ea însăşi antrenată nu numai prin utilizarea intensivă a percepţiei observative şi a 

memoriei, ci şi a strategiilor diverse de învăţare şi de exercitare a acestora în situaţii foarte diverse care fac să 

capete consistenţă planul intelectual (Conform Șchiopu U.,Verza E.,1995, p. 186). 

        Mulţi cercetători psihologi au formulat o serie de teorii referitoare la concepţiile personale asupra învăţării. 

În esenţă, învăţarea este un proces complex care angrenează întreaga personalitate, zestrea genetică a acesteia, 

nivelul proceselor intelectuale, motivaţia, etc. Ea implică cu necesitate interacţiunea factorilor cognitivi şi non 

cognitivi. Schimbările pe care le presupune învăţarea pot fi atât în cunoaştere cât şi în comportament (Conform 

Nicola I.,2000, p.130). 

       Pe această bază, se face distincţia între teorii de învăţare comportamentale (behavioriste) şi teorii de învăţare 

cognitive (cognitiviste). Cele dintâi se concentrează asupra comportamentului observabil. Schimbările în 

comportament sunt considerate scopuri principale ale învăţării. Reprezentanţi de seamă ai acestei teorii sunt 

I.P.Pavlov, J.B.Watson, Ed. Thorndike, B.F.Skinner. La polul celălalt se situeaza teoriile cognitive. În viziunea 

psihologilor cognitivişti, învăţarea trebuie considerată un proces intern care nu poate fi observat nemijlocit. 

Preocuparea lor se îndreaptă în direcţia surprinderii unor factori interni, neobservabili, cum ar fi procesele de 

cunoaştere, intenţiile, dorinţele, creativitatea etc. implicate în procesul învăţării (R.Gagne, J.Piaget, J.Bruner) 

(Conform Nicola I.,2000, p.131). 

        Deosebirea dintre viziunea cognitivă şi cea comportamentală se centrează asupra obiectului învăţării. “În 

viziunea cognitivă cunoaşterea însăşi este învăţată, iar schimbările în cunoaştere conduc la schimbări în 

comportamentul posibil. În viziunea comportamentală, noile comportamente sunt ele însele învăţate” (Woolfolk 

A.,1990, p. 229). 

       Cele mai multe teorii s-au conturat însă în ultimele decenii. Ele se concentrează asupra factorilor interni, 

consideraţi în acelaşi timp şi mecanisme explicative ale învăţării. Adaptate condiţiilor psihologice de vârstă, 

conţinuturile învăţării sunt structurate în raport de o serie de trăsături cum ar fi: o gamă variată de cunoştinţe, 

priceperi, deprinderi, diversitate, caracterul global, dependenţa de finalităţile, scopurile şi obiectivele 

educaţionale, caracterul dinamic explicat prin modificările din cadrul ştiinţelor, continuitatea, precum şi 

capacitatea de amplificare “ pe măsura trecerii de la o treaptă la alta ( în conformitate cu principiul complexităţii 

crescânde)” (Stanciu M.,1999, p.66). 

          Învăţarea de tip şcolar îşi are rădăcinile în formele de experienţă spontană ale vârstei preşcolare, care se 

împletesc cu manipularea obiectelor, când cu jocul , când cu unele forme elementare de muncă.Deşi se implică 

şi se întrepătrund, situându-se într-o ordine de succesiune genetică, jocul şi învăţarea , privite ca forme de 

activitate distincte ale conduitei infantile, se află în raporturi antinomice: primul - o activitate liberă, spontană, 

bazată pe comunicarea nemijlocită şi pe simpatie interpersonală, pe “jocul” dispersional al atenţiei, care admite 

migrarea rapidă de la o secvenţă la alta a activităţii, realizându-se un raport de noutate, creativitate şi autodirijare 

ce nu lasă loc instalării oboselii şi plictiselii; cea de a doua – o activitate obligatorie cu program stabilit şi cu 

efort dozat, cu operaţii frecvent repetitive şi cu prestaţii măsurate prin raportarea la etalon (calificative), asistată 

de adultul care intervine, supraveghează, observă (Conform Golu P.,Zlate M.,Verza E.,1994, p.125).  

          Profesorul Ioan Neacşu afirma că „educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să promoveze 

învăţarea eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă, ci una participativă, activă şi creativă.” (1990, p. 12) . 
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         Conceptul de învățare  interactiv-creativă este definită ca o formă superioară de învățare, care se bazează 

pe eforturile susținute ale celor care învață, participă activ și creativ contribuind la propria lor pregătire. Acest 

tip de învățare implică receptivitate la noi experiențe, căutări, explorări prin crearea unui  mediu interactiv și 

medii creative de învățare care permit elevilor  să cerceteze, să descopere, să discute, să întrebe, să găsească 

răspunsuri, să aplice, să propună soluții, să simuleze, să rezolve, să reflecte asupra propriilor cunoștințe și 

modalități de cunoaștere. Învățarea interactiv-creativă se bazează pe implicarea profundă a individului - 

intelectual, psihomotor, afectiv, volitiv - iar noile cunoștințe sunt dobândite activ și creativ prin propriile 

eforturi, prin explorare, deducție, analiză, sinteză, generalizare, abstractizare, concretizare,punând accentul pe 

crearea de conexiuni între sensuri. 

       Prin urmare, învățarea interactiv-creativă implică activizarea subiecților învățării, implicarea acestora și 

participarea deplină la procesul formării proprii, ca urmare a interacțiunii intelectuale, socio-emoționale și 

afective cu ceilalți pe baza schimburilor sociale în achiziționarea noului și a interacțiunilor cu conținuturile 

curriculare. În învățarea interactiv-creativă,  educatul cercetează, descoperă, inferează, construiește, creează, 

imaginează, redefinește sensurile, trecându-le prin filtrul propriei sale personalități și solicitând procesele 

psihice superioare ale gândirii și creației. 

       Elevul care învață activ este „propriul inițiator și organizator” al experiențelor de învățare, este capabil să 

reorganizeze și să-și restructureze în permanență propriile achiziții,, într-o viziune sistemică. să proiecteze 

proiecte individuale de învățare, să și le asume, să le conștientizeze, să le aplice, să le evalueze, să le regleze, să 

le gestioneze astfel încât să dobândească treptat autonomie în învățare și în formarea proprie.” (Bocoș Mușata, 

2002, p .63) 

        Învăţarea activă (active learning) este definite drept un mediu de învăţare care “permite elevilor/studenţilor 

să discute, să asculte, să citească, să scrie şi să reflecteze asupra propriilor modalităţi de cunoaştere prin 

intermediul exerciţiilor de rezolvare de probleme, prin participări în cadrul micro-grupurilor informale, prin 

simulări şi studii de caz, prin jocuri de rol şi alte activităţi, toate menite să-i solicite să aplice ceea ce învăţă”. 

(Meyers şi Jones ,1993, p. 11) 

     S-a demonstrat prin studii că învățarea este mult mai eficientă dacă elevii sunt implicați în acest proces. 

Strategiile didactice de instruire folosite care implică indivizii în procesul de învățare stimulează gândirea critică 

și creativă, contribuie la conștientizarea și responsabilizarea  cursanților. 

         Interactivitatea implică interacțiuni verbale, social- afective, directe sau mediate, cu ceilalți :,profesor-

elev, elev-elev, elev-grup / echipă, grup-grup, grup cooperant -profesor-colegi care vor conduce la procese de 

acțiuni transformatoare asupra materialului studiu. Creativitatea necesită capacități productiv-creative, structuri 

cognitive și operatorii , procese de combinare, imaginație și restructurare continuă a datelor, prin poziționarea 

elevului care învață   în situații problematice care au nevoie de rezolvare. Promovează flexibilitatea și 

productivitatea gândirii, a motivației complexe.  

        Vorbim despre o învățare creativă atunci când individual dobândește o nouă experiență de învățare prin 

forțele proprii, descoperind-o și aplicând-o în situații problematice divergente.Creativitatea poate fi individuală 

sau de grup, în timp ce interactivitatea se bazează pe creativitate, 

        Pregătirea interactivă-creativă, fiind un mod superior de învățare școlară, presupune eforturi susținute din 

partea ambilor agenți educaționali implicați în acest proces de formare (profesor - elevi) în obținerea 

cunoștințelor. Persoana educată are un rol important asupra propriei sale instruiri, iar profesorul își asumă rolul 

de ghid, de îndrumător pentru pașii pe care urmează să-I facă pentru realizarea procesului. Învățarea interactiv-

creativă este o formă specială de învățare școlară, care rezultă tocmai din nevoia școlii de a ține pasul cu noile 

transformări ale societății în care trăim , existente și planificate. Elevul de astăzi, adultul de mâine trebuie să fie 

un om al faptelor, pentru că ele sunt cele care conving, să fie un om creator, să găsească modalități  ingenioase 

de rezolvare a problemelor, optime și eficiente, de a transpune ideile în practică ,să ia deciziile   corecte și să  

rezolve  problemele apărute. 
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      Acest mod de învățare nu se opune învățării școlare tradiționale, clasice, dar este o caracteristică nouă a 

acesteia prin obiectivele pe care le urmărește cu privire la formarea personalității individului. Acest lucru 

accentuează învățarea prin descoperire, independent sau ghidată de profesor, o învățare activă susținută de  

eforturile proprii , care asigură „învățarea activă și puternică a cunoștințelor”. Are o valoare formativă mai mare, 

deoarece procesele de asimilare și înțelegere sunt mai plăcute, mai atractive, favorizând flexibilitatea și 

productivitatea gândirii, creativitatea, stimulând curiozitatea, motivația, spiritul investigativ și inventiv.  

       Implicarea activă și interactivă a elevilor  și  acest tip de învățare școlară ar trebui să-i ajute să descopere 

plăcerea de a învăța, să le creeze sentimente pozitive, să aibă încredere în propriul potențial, să le stimuleze 

dorința de cunoaștere, să contribuie active la propria lor instruire. Astfel, învățarea interactiv-creativă reprezintă 

un proces volitiv, activ, mediat intern, iar în cadrul acestuia, elevul experimentează, analizează, descoperă, 

trecându-le prin filtrele propriei sale personalități. 
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  ROLUL EDUCAŢIEI MORALE ÎN DEZVOLTAREA COPIILOR 

CIORTAN ADRIANA 

                                                                                                                           GPP NR.2, SLATINA,OLT 

 

          Între componentele educaţiei, cea morală ocupă un loc deosebit datorită rolului pe care-l joacă în 

afirmarea şi integrarea în societate a copilului. Comportamentul moral se bazează pe cunoştinţe, sentimente, 

convingeri, deprinderi şi obişnuinţe, o voinţă puternică, încât urmărirea şi formarea acestora pretinde nu numai 

un program bine articulat ci şi un sistem coerent de metode şi procedee prin care să putem preveni apariţia unor 

eventuale obstacole şi să asigurăm realizarea la nivel ridicat a tuturor obiectivelor urmărite. 

           Formarea unui comportament moral pretinde o metodologie şi o strategie complexă, variată, dinamică şi 

adecvată numeroaselor componente care trebuie formate şi dezvoltate. Nu atât numărul metodelor şi 

procedeelor utilizate în acest proces reprezintă o dificultate, cât integrarea lor într-un sistem, articularea lor într-

o metodologie flexibilă, adaptabile diverselor situaţii în care se găseşte educatoarea şi preşcolarul. 

          Principalele metode care stau la dispoziţia oricărui cadru didactic sunt: povestirea, explicaţia morală, 

prelegerea morală, convorbirea morală, dezbaterile morale, problematizarea, studiul de caz, exemplul, exerciţiul 

moral, aprecierea şi sancţionarea sau aprobarea şi dezaprobarea. Abilitatea şi măiestria educatorului îl vor ajuta 

să adapteze fiecare procedeu sau metodă la specificul situaţiei pe care o are de rezolvat. Metodele verbale se 

îmbină cu cele practice. Aprobarea şi dezaprobarea se pot succeda uşor, după cum metoda explicaţiei poate 

urma un exerciţiu sau un exemplu, sau analiza unui caz. 

           Domeniul educaţiei morale este delicat şi de aceea cere competenţă şi artă pentru a soluţiona numeroasele 

probleme pe care le ridică formarea profilului moral al unui copil. Aceasta înseamnă că un cadru didactic trebuie 

să ştie să aleagă şi să folosească cu măiestrie metodele care-i pot oferi şansele cele mai mari de succes. 

 De asemenea, nu trebuie să  uite nici un moment că această bogată metodologie va trebui să fie permanent 

însoţită de exemplul său personal, de atitudinea ireproşabilă din punct de vedere moral în toate împrejurările. 

          Cadrul organizatoric al educaţiei morale are valenţe formative importante în cazul utilizării metodelor cu 

abilitate. Se face necesară evaluarea nivelului educaţiei morale  a fiecărui elev, pentru a putea supraveghea şi 

dirija permanent acest proces cu privire specială la realizarea unităţii dintre conştiinţă şi conduită. 

          Acţiunile educative se desfăşoară în mod organizat şi sistematic şi au, totodată, rolul de a valorifica acele 

influenţe care se exercită în mod neorganizat asupra copilului. Folosind metodele cele mai adecvate se urmăreşte 

construirea conştientă a personalităţii morale a copilului în concordanţă cu imperativele moralei societăţi. 

(I.Nicola, D. Farcaş, anul 1990, p. 31).  

1. Explicaţia morală  

          Cu ajutorul ei, educatoarea dezvăluie copiilor conţinutul unei cerinţe, norme, reguli morale. Încă de la o 

vârstă timpurie, exerciţiile de comportament sunt precedate de scurte explicaţii: cum să-i respecte pe adulţi şi 

pe colegi, cum să salute, cum să se ajute reciproc, să respecte programul grădiniţei, etc. Iniţial accentul cade pe 

modul în care trebuie respectată o cerinţă morală, pentru ca pe parcurs să se extindă şi asupra respectării ei.  

           Pentru a avea nu doar funcţie informativă, ci şi stimulativă este nevoie ca explicaţia să fie însoţită de 

material şi fapte concrete. Acestea pot declanşa trăiri afective care determină o conduită corespunzătoare. 
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2. Convorbirea morală  

          Este o discuţie sau un dialog între educator şi copii care are drept scop atât clarificarea unor cunoştinţe 

morale cât şi declanşarea unor trăiri afective prin valorificarea experienţei de viaţă a copiilor.  

          Convorbirile pot fi organizate sau ocazionale. Cele organizate se desfăşoară cu întreaga grupă, iar cele 

ocazionale se desfăşoară cu grupuri de copii sau individual, de câte ori este necesar. Pornind de la un substrat 

faptic, copiii pot sa-şi exprime liber opţiunile în legătură cu faptele sau cerinţele morale discutate şi să 

conştientizeze efectele eventualelor abateri sau încălcări ale cerinţelor morale sau, dimpotrivă, să-şi întărească 

un comportament pozitiv. Astfel se poate afirma că această metodă are funcţii de informare, sensibilizare, 

corectare, întărire privitoare la conştiinţa şi conduita morală a copilului. 

3. Povestirea morală  

          Constă în relatarea într-o formă accesibilă şi atractivă a unor întâmplări şi fapte reale sau imaginare cu 

semnificaţii morale. Prin folosirea unui limbaj plastic-intuitiv a unor procedee artistice sau dramatice, a unui 

material intuitiv adecvat, copilul este transpus într-un mod de viaţă care-l ajută să înţeleagă sensul unor norme 

sau reguli morale. 

4. Exemplul moral  

          Spre deosebire de celelalte metode care descriu modul în care să se comporte copiii, prin exemple, le sunt 

oferite modele concrete de comportare. Locul prescripţiilor verbale, care avea menirea de a descrie cum urmează 

să fie comportamentul, este preluat de un model concret ce ilustrează comportamentul în desfăşurarea sa (Ioan 

Nicola, 2000, p. 227). Efectul acestui model depinde atât de calitatea modelului cât şi de modul în care este 

perceput. Caracteristică vârstei preşcolare este o tendinţă de imitare deosebit de puternică ce măreşte foarte mult 

efectul sugestiv al comportării altora. Preşcolarul preia modelul fără niciun fel de prelucrare sau filtrare internă, 

încercând să se comporte identic cu modelul care devine pentru el un impuls spre acţiune.  

         Exemplele îşi pot exercita acţiunea direct sau indirect. Atunci când sunt oferite de persoanele aflate în 

anturajul copilului - părinţi, educatoare, colegi, adulţi - acţionează nemijlocit asupra copilului prin 

interrelaţionare. În acest sens, exemplul părinţilor şi al educatoarei este de mare importanţă în influenţarea 

conştiinţei şi conduitei copilului (în măsura în care presupune o îmbinare armonioasă a autorităţii şi a afecţiunii).  

            Preocuparea acestora ar trebui să se îndrepte, în primul rând, asupra propriei atitudini şi comportări, 

deoarece exemplul lor devine un instrument ce acţionează asupra personalităţii copilului.  

         Exemplele indirecte constau în relatarea şi descrierea unor fapte şi acţiuni morale exercitate de o anumită 

persoană într-o anumită situaţie. Acestea se pot realiza cu ajutorul povestirii, textelor literare, filmelor, 

revistelor, etc.  

          Pentru ca efectul exemplului moral să fie cel dorit se impun anumite condiţii de ordin psihopedagogic:  

- crearea unui climat psihosocial cu o puternică încărcătură afectivă care să fie favorabil unei relaţii bazate pe 

comuniune, ataşament, respect între educatoare şi copii;  

- educatoarea să aibă calităţi şi conduite care să dovedească, în relaţiile cu copiii, că este un exemplu demn de 

urmat;  
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- să se evite decretarea unui copil ca exemplu integral pentru colegii săi. Exagerarea în acest sens poate avea 

efecte nedorite atât pentru cel în cauză care poate dezvolta trăsături ca individualism, aroganţă, cât şi pentru 

ceilalţi copii care pot simţi frustrare sau subapreciere.  

          Modelele negative pot fi utile doar în măsura în care copilul, raportându-se la ele, se detaşează, adoptând 

o conduită opusă.  

5. Exerciţiul moral  

          Pedagogia defineşte exerciţiul moral ca o repetare sistematică şi organizată a unor acţiuni, în condiţii 

relativ identice, cu scopul formării deprinderilor şi obişnuinţelor de comportare morală, al elaborării şi stabilirii 

trăsăturilor de voinţă şi caracter implicate în atitudinea şi conduita morală a copilului.  
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IMPORTANȚA ACȚIUNILOR DE VOLUNTARIAT ÎN EDUCAȚIA COPIILOR PREȘCOLARI 

 

GÂRDAN ANCA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53ORADEA, JUD. BIHOR 

 

MOTTO: 

”A-ți învăța copiii să facă binele, înseamnă a le lăsa moștenirea cea mai prețioasă.” Montegazza 

Grădinița este locul unde copilul se formează și își construiește un bagaj de cunoștințe și de principii 

după care se va ghida toată viața. 

La grădiniță fiecare copil învață ce e respectul prin prisma faptului că micuții sunt corectați de fiecare 

dată când spun sau fac ceva nepotrivit față de colegii lor. De asemenea, la grădiniță copiii învață să împartă 

jucăriile cu colegii lor și le este continuu indusă ideea de generozitate. Nici termenul de ”prietenie” nu îi e străin 

copilului în grădiniță, deoarece aceasta este vârsta la care cei mici descoperă legăturile emoționale cu cei de 

vârsta lor. 

Prin voluntariat, se dezvoltă foarte rapid abilitatea copiilor de a comunica. Barierele de comunicare 

ridicate de timiditate, frica de vorbit în spațiul public, greutățile întâmpinate în crearea unor legături de prietenie 

sunt astfel distruse, depășite. 

Voluntariatul este de fapt o acumulare a unor experiențe profesionale într-un anumit domeniu și care te 

ajută să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Practic, prin voluntariat ajuți necondiționat, astfel 

încât beneficiarii ajung să ajute la rândul lor, pe principiul ”primește și dă mai departe!” Prin voluntariat copiii 

ajung să simtă apartenența la un grup, un grup care în timp devine o familie, iar relațiile strict profesionale devin 

cu timpul personale.  

Socializarea joacă de asemenea un rol foarte important în fenomenul voluntariatului. Aceasta crează 

punți între oameni sau comunități, fără să vrem, suntem nevoiți să socializăm zilnic pentru a putea exista. Însă 

voluntariatul te învață tehnici și metode de socializare astfel încât timiditatea, teama și frica să dispară, toate 

acestea ajutând la formarea, la crearea omului din punct de vedere profesional. 

Dezvoltarea spiritului voluntariatului la copii reprezintă un element esențial al tuturor societăților. În 

acțiunile de voluntariat trebuie implicați și copii și tinerii și adulții, formându-se astfel o modalitate de implicare 

moral-civică. Voluntariatul reprezintă o cale prin care orice ființă umană capătă experiență, se poate exprima, 

se poate implica în problemele comunității din care face parte. Datoria noastră, a adulților (cadre didactice și 

părinți deopotrivă) este să-i învățăm pe copii să identifice nevoile semenilor, ale comunității, să se implice în 

aceste nevoi și să știe cum să se comporte în aceste situații. 

Voluntariatul sau munca neplătită, înseamnă, de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un 

anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Cu cât mai repede începe 

copilul să facă astfel de activități de voluntariat, cu atât își va creiona un traseu mai clar în viață. Astfel de 

lucruri îl formează ca om și îl pregătesc pentru viața de adult. 

Prin jocurile desfășurate în cadrul grădiniței, copilul transformă realitatea, îi descoperă pe ceilalți, se 

descoperă pe sine și se dezvăluie celorlalți, comunicând și colaborând. Jocul organizat cu roluri bine stabilite îi 

permite copilului să rămână în lumea lui imaginară, de poveste și, în același timp, să treacă spre realitatea 

obiectivă. 

De aceea, este recomandat să le formăm copiilor gustul pentru activități care să le facă bine din punct 

de vedere sufletește și de pe urma cărora să poată să beneficieze și alții. Ca educatori, avem responsabilitatea 

de a înfrunta ignoranța și prejudecata și să ne asigurăm că prejudecățile și stereotipurile nu sunt transmise de la 

o generație la alta. 

Este recomandată desfășurarea cât mai des a activităților de voluntariat deoarece ele constituie o 

experiență bogată de învățare, facilitează dezvoltarea de capacități și competențe sociale și contribuie la 

dezvoltarea preșcolarilor a sentimentului de solidaritate. 
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 Vizitele la centrele de îngrijire ale copiilor sau ale bătrânilor, la adăposturi de animale, concursurile și 

evenimentele organizate în cadrul cărora se pot face donații, pot fi ocazii potrivite pentru a-i implica pe copii și 

a-i obișnui să se acomodeze cu rolul de voluntari. Nu doar în prag de sărbători, bunătatea, lumina și zâmbetul 

ar trebui să fie pe fețele celor de lângă noi. 

 Cu cât copilul observă mai repede și este învățat de mic că este important să îi ajuți pe cei de lângă 

tine, să te implici în activități de pe urma cărora să nu aștepți să obții beneficii materiale, cu atât va tinde mai 

mult să introducă acțiunile de voluntariat în viața lui. 

Este necesar să le oferim copiilor prilejul de a cunoaște situația unor semeni aflați în dificultate și 

împreună să căutăm soluții pentru a-i putea ajuta. Trebuie să fim conștienți că numai prin intermediul 

interacțiunilor interumane, prin transmiterea unor mesaje pozitive și prin puterea exemplului personal vom reuși 

să educăm copiii împotriva discriminărilor de orice fel. 

Pentru a putea face acest lucru, trebuie să conștientizăm cu toții modul în care prejudecățile și 

discriminarea acționează în societate și modul în care putem reflecta asupra ideilor preconcepute pe care poate 

și noi le-am preluat pe parcursul vieții noastre. 

Toate activitățile de voluntariat desfășurate în grădiniță cu copiii, contribuie la formarea unei 

personalități armonioase ale acestora, a valorilor morale și a atitudinii de a respecta și iubi natura cât și semenii 

de lângă noi. 

Activitățile de voluntariat sunt posibile numai prin compasiune și empatie, prin disponibilitatea de a 

dărui. Ființa umană nu poate trăi izolată, ci doar în comuniune, realizându-se în funcție de interesul manifestat 

de ceilalți. Fără această experiență, omul nu poate dărâma zidul care îl închide atât în relație cu semenii, cât și 

în relație cu sine însuși. 

Responsabilizarea copilului preșcolar este o aptitudine ce trebuie învățată, iar părinții au un rol esențial 

în acest sens. Aceștia trebuie să fie dispuși să acorde libertatea copilului pentru: a lua decizii, a demonstra că 

pot face un lucru, pentru a învăța din propriile greșeli. 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. Aceștia sunt creativi, activi, optimiști, visători și manifestă un entuziasm 

molipsitor, care poate antrena alți membri ai comunității în procesul de schimbare. 

Voluntariatul oferă oportunități de educație formală și non-formală și este, prin urmare un instrument 

esențial în formarea continuă. Copiii care se implică în aceste acțiuni de voluntariat devin mai afectivi, mai 

toleranți, manifestă prietenie, armonie, înțeleg binele, adevărul și frumosul din faptele proprii și a celor din jur. 

Iar 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. Învățarea și însușirea responsabilității ajută la maturizarea copilului și 

reprezintă o poartă deschisă către succes. Responsabilitatea își are influența în multe părți din dezvoltarea 

copilului. Îl ajută să fie autonom, să se descurce pe propriile puteri, să nu depindă de ceilalți. Un copil 

responsabil câștigă încrederea celor din jur, a părinților, prietenilor, și este o persoană pe care te poți baza fără 

ezitare. 

Cu cât copilul observă și este învățat de mic că este important să îi ajuți pe alții, să te implici în activități 

de pe urma cărora să nu te aștepți neapărat să obții beneficii materiale, cu atât acesta va tinde mai mult să 

introducă voluntariatul în viața lui. Cu cât începe mai repede să facă astfel de activități de voluntariat, cu atât 

își va creiona un traseu mai clar în viață. Astfel de lucruri îl formează ca om și îl pregătesc pentru viața de adult. 
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                                        VOLUNTARIATUL SE NAȘTE ÎN SUFLETELE TUTUROR 

                                                                                     BUTUM GABRIELA  

G.P.P.Albinuța Nr:1 Zărnești    

           A fi voluntar înseamnă să-ți ajuți semenii necondiționat și să dai dovadă de compasiune,înțelegere și 

dragoste.Prin aceste acțiuni putem obține abilități și competențe sociale.Activitatea de voluntariat  rămâne o 

activitate demnă de a fi practicată și sprijinită și în mediul școlar. 

         Și în România activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă începând de la 

nivel local,național  până la nivel internațional în domenii extrem de diferite.Participând la activități de 

voluntariat  înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru  realizarea lor până  la 

final.Această activitate înseamnă să te conectezi la nevoile comunității din care faci parte. 

          Activitatea de voluntariat îți dă  posibilitatea  să cunoști  oameni din domenii variate,șă colaborezi  și să 

închei relații de prietenie pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. 

        În acest context la nivelul unității noastre de învățământ de câțiva ani în luna noimbrie organizăm acțiuni 

de voluntariat  și anume :,,Săptămâna fructelor și legumelor donate.,,.Timp de o săptămână cadrele 

didactice,părinții preșcolarilor și preșcolarii sunt implicați în acțiuni de colectare de fructe și legume.După ce 

se termină activitatea de colectare se identifică familiile nevoiașe din comunitate care vor beneficia de aceste 

fructe și legume. 

        De asemenea și cu prilejul Sărbătorilor de iarnă și a celo Pascale ,copiii sunt încurajați să facă pachete cu 

rechizite și dulciuri pentru  copiii mai puțin norocoși. 

       A fi voluntar este o mândrie atât pentru  copil  cât și pentru părinte.Prin aceste activități arătăm că ne pasă 

de aproapele  nostru aflat în lipsuri. 

       Cu siguranță activitățile de voluntariat desfășurate lanivelul grădiniței noastre vor continua și vor dezvolta 

copiilor spiritul civic. 

         Activitatea de voluntariat are o valoare incontestabilă în societatea românească. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

Prof. Alexandru Mihaela 

G.P.N.,,PINOCCHIO” Slobozia-Ialomița 

 

 

  Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde următorii paşi:  

• Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  

• Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  

• Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  

• Evaluarea rezultatelor.  

                 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  

              Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de pregătire 

a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare pentru reuşita 

activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul fiecărui copil. 

              Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 

măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

          Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 

predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi adoptarea 

unormăsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 

permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de învăţare 

să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ.  Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei 

perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări 

parţiale pe parcursul programului şi o estimare globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o 

evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi de studiu. 

         Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 

directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 

Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 

justifice răspunsul. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 

considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări);  

- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii);  

- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, etc.)  

    Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; lucrari 

ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, rezultate 

ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  s.a.; În concluzie, portofoliul nu este numai o 

metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra 

unei grupe sau a unei grădiniţe.  

              Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, se 

înscriu următoarele:  turul galeriei, scaunul autorului, piramida,  ghicitorile, tehnica fotolimbajului,ciorchinele, 

posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic,Harta conceptuală / cognitivă, 

Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, cvintetul,  

R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul grupei.  
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              După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea are 

întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’ astfel evaluarea 

este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a soluțiilor de 

perfecționare a actului didactic.  
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Munca în echipă și voluntariatul în cadrul orelor de dirigenție 

Máthé Attila István 

Liceul Teoretic “Mikes Kelemen” 

Clasa: a VI-a 

Competența specifică vizată: 3.2. Manifestarea interesului pentru a învăța de la ceilalți și pentru a-i sprijini pe 

ceilalți în învățare. 

Clasa de elevi, ca și colectiv, constituie o echipă a cărei sursă motivatoare o constituie puterea grupului, 

forța sa motivațională. Cu siguranță, procesul de învățare are o mai mare eficacitate atunci când este prezentă 

munca în echipă care stimulează atât încrederea în sine a elevilor, cât și motivația lor și propriile potențialități. 

Dacă aceste competențe sunt dezvoltate, copilul poate fi mai deschis spre acțiuni volutare. 

 Niște avantaje ale muncii în echipă ar fi: 

• Șansa să acumuleze elevii cunoștințe noi. Elevii care dispun de capacități de învățare mai slabe au 

șansa de a acumula cunoștințe noi de la elevii mai experimentați. 

• Ocazia să „furăm” din experiența de la membri de echipă.  

• Munca în echipă dezvoltă încrederea în sine și competitivitatea. Astfel, niciunul dintre elevi nu va 

dori să fie mai prejos decât ceilalți, drept urmare va face tot posibilul să se descurce cât mai bine în 

soluționarea sarcinilor care i-au fost atribuite.  

• Vor învăța ce înseamnă să ajute și să fie ajutați. Mereu, într-o sarcină în care sunt implicate mai multe 

persoane, fiecare are nevoie de ajutorul celuilalt. 

• Rezultatul final poate să fie unul mult mai bun decât al unui proiect dezvoltat individual pentru că 

mai mulți ochi și mai multe păreri înseamnă diversificare și extragerea celei mai bune idei până la urmă. 

În acest scop în cadrul unei ore de dirigenție am ales o fotografie pe care va fi proiectată elevilor. 

  

După vizionarea fotografiei, elevilor li se va solicita să-și exprime propriile opinii legate de fotografia văzută 

(doar cine dorește își va împărtăși opinia), “Oare despre ce se vom vorbi la această oră?” fără să dăm răspuns 

la această întrebare vom viziona un filmuleț motivațional de pe youtube, intitulat Munca în echipă  

https://www.youtube.com/watch?v=sfxJCwQtq4o 

• După vizionarea filmului, elevilor li se solicită să își exprime propriile opinii legate de întrebarea: Dacă 

vă amintiți de episoada cu furnicile, era una care dirija. Care este opinia voastră: “Este nevoie de un 

lider în cadrul unei munci în echipe? Sacrifici ceva dacă ești volutari?”  

https://www.youtube.com/watch?v=sfxJCwQtq4o


 

 

“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

1258 
 
 

•  După discuție sarcina elevilor va fi să scrie bilețele pe care să ilustreze câteva avantaje ale muncii în 

echipă.  

• Ca ultimul pas, din aceste bilețele colorate, elevii vor trebui să realizeze ca și produs finit o floare pe 

care să o lipească pe un carton, floarea ilustrând ideea de unitate a clasei, oglinda muncii și motivației 

lor, și totodată rezultatul muncii în echipă a membrilor clasei de elevi. Putem să dăm și titlu ca ex. 

Împreună putem și reușim. Voluntariatul înseamnă să dăruiești o parte din tine. 

În cadrul orelor, ne confruntăm zilnic cu situații problematice diverse la care trebuie găsite soluții practice 

concrete. Deseori, munca în echipă dezvoltă și stimulează capacitatea de învățare a fiecărui copil, îi oferă idei 

noi, sugestii, indicii, întărindu-l în atingerea obiectivului de realizat. La finalul activității, elevii își vor oferi un 

feed-back în vederea evaluării atât a propriei activități, cât și pe cea a colegilor.  
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Familia ,temelia unei societăți 

Prof. Stan-Erimescu Marița 

Clubul Copiilor Caransebeș 

 

 ”Educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul in familie.Copilul trăieşte faptele părinţilor (care-i vor 

servi de model) şi mesajul din spatele frazelor care i se spun. (Eric Berne). 

Educaţia civică în învăţământ reprezintă o prioritate, în încercarea de modelare a personalităţii 

elevului în spiritul valorilor şi principiilor democratice care guvernează demersul societăţii 

 Demersul educativ, în acest sens, cultivă elevului o conduită conformă cu normele şi etica socială, în 

vederea aplicării şi respectării acestora; dezvoltă sentimentul responsabilităţii faţă de sine şi comunitate, 

precum şi ataşamentul, dragostea sau spiritul de sacrificiu faţă de semeni şi patrie.Aceste norme și principii ar 

trebui să se regăsească încă din primii ani de viață în cadrul fiecărei familii. 

Parintii aud tot mai des despre educatia timpurie a copilului, fară sa inteleagă pe deplin 

semnificatia si greutatea acestui concept. 

Definitia educatiei timpurii cuprinde un set de strategii educationale concepute special pentru 

copiii cu vârste de pana in 8 ani. 

 

În educaţie nu există reţete! Există experienţă acumulată, există idei şi teorii bazate pe noi cercetări, 

există practici confirmate în timp care şi-au demonstrat avantajele, există valori, principii, reguli, dar nu există 

reţete. Pentru că fiecare copil este unic, pentru că fiecare grup de copii este unic, pentru că fiecare cadru 

didactic este unic, pentru că fiecare familie este unică  

Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 

anumit grad de autonomie un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj 

dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea 

de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare. 

 Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia 

educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. Rolul familiei este 

important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de 

familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea 

copilului 

Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu cadrele didactice, deoarece şi unii şi alţii nu 

doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia.  Se întâmplă 

totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie 

tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, 

renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie . Între familie şi şcoală trebuie să 

existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce , şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Responsabilitatea educaţiei familiale trebuie asumată sub forma unui parteneriat consecvent între 

părţile implicate. Pentru şcoli, acest lucru prezintă atât o provocare, cât şi o ocazie de a reduce cheltuielile, 

reducând nevoia de intervenţii scumpe,şcolile dispun de ocazia fără precedent de a folosi instrumentele de 

comunicare digitală pentru a revoluţiona comunicarea dintre şcoală şi casă, precum şi abordările specifice 

http://adevarul.ro/educatie/scoala/de-nevoie-elevii-cursuri-educatie-civica-1_50acd4677c42d5a6638a61d8/index.html
javascript:void(false)
javascript:void(false)
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clasei inversate drept vector de transformare a învăţământul preşcolar cu ajutorul abordărilor superioare ale 

educaţiei familiale. 

Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială.  Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori politică, 

aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. Familia este un sistem dinamic, care 

cunoaște transformări permanente.  Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă elemente care 

îmbogățesc în permanență viața familială.  

Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale în 

primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și susține 

copilul din punct de vedere academic emoțional,  comportamental, social, financiar. 

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele despre 

natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației primite în 

familie. 

 Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 

moral, estetic ș.a. Ca prim factor educativ, familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observație, 

memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare in functie de modul in care părinții se implică 

în procesul de învățare. 

 Părinții trebuie să-i asigure copilului mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și 

ajute copilul din punct de vedere cognitiv. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind 

indicată substituirea copilului de la sarcinile școlare.  

Familia este prima școală a vieții ! 

Bibliografie 

1. A Băran – Pescaru, , Familia azi. O perspectiva sociopedagogicaEditura: Aramis 2004, 
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EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR – EXEMPLE DE 

BUNĂ PRACTICĂ 

          Tudoran Doinița 

       Hussain Monica 

         Grădinița „Floare albastră”, București 

 

„Sănătatea nu este numai o problemă individuală, ci privește întreaga societate. 

Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic .” 

Schopenhauer 

Educația pentru sănătate desemnează un ansamblu de acțiuni întreprinse de un subiect asupra unui 

obiect, în vederea menținerii stării de sănătate. 

Educația pentru sănătate este o activitate complexă, desfășurată cu scopul formării unor comportamente 

igienice, însușirii unor noțiuni specifice, găsirii unor modalități eficiente de protejare împotriva îmbolnăvirilor 

și de prevenire a unor comportamente de risc, formării unei culturi sanitare care să favorizeze adaptarea la 

mediu.  

 Educația pentru sănătate reprezintă calea cea mai scurtă prin care noțiunile ajung la copil ca reguli sau 

norme. 

Mircea Ștefan în „Lexicon pedagogic” definește educația pentru sănătate ca: „Ansamblul de activități 

pedagogice, care să-i deprindă pe copii/elevi să-și apere sănătatea și să-i pregătească pentru o viață sănătoasă”. 

Instituțiile de învățământ constituie mediul cel mai eficient pentru informarea și formarea copiilor, privind 

diferite aspecte ale sănătății. 

Literatura de specialitate a demonstrat faptul că cea mai potrivită vârstă pentru formarea deprinderilor 

igienice este cea preșcolară. 

Aceasta este perioada când se pun bazele comportamentului igienic, când copilul învață să respecte 

regulile de igienă personală, să fie îngrijit, să respecte un regim rațional de alimentație, să distingă 

comportamentele sănătoase de cele cu risc, să respecte un program de viață echilibrat. Copilul trebuie să 

înțeleagă de mic că sănătatea nu înseamnă doar absența bolii, ci un mod de comportare igienic. Climatul 

psihosocial, procesul de învățământ, cu toate componentele sale, asigură condițiile necesare, favorabile formării 

deprinderilor igienice și transformării acestora în obișnuințe. 

Activitatea de educație pentru sănătate prezintă o serie de caracteristici, și anume: se desfășoară după 

coordonatele pedagogiei generale, adică face apel la metodele, strategiile, principiile acesteia; are obiective și 

conținuturi specifice,  anumite conținuturi care aparțin altor categorii de activitate pot fi îmbogățite cu caracter 

educativ-sanitar; se raportează la particularitățile psihofizice ale vârstei. Activitatea de educație pentru sănătate 

se desfășoară în direcția atingerii unor finalități, în sensul producerii unor schimbări în personalitatea copilului. 

Prin activitățile de educație pentru sănătate în învățământul preșcolar ne propunem atingerea unor 

obiective complexe, bineînțeles ținând cont de particularitățile psihofizice ale vârstei preșcolare: 

- cunoașterea structurii și funcționării organismului uman; 

- formarea deprinderilor și obișnuințelor igienice necesare dezvoltării armonioase a organismului, 

menținerii și promovării sănătății acestuia (deprinderea de igienă individuală și colectivă, deprinderea de igienă 

dentară, de igienă a alimentației, de igienă a muncii); 

- cunoașterea noțiunilor legate de sănătate și boală; 

- stimularea interesului pentru sport și mișcare, ca modalitate de menținere a sănătății; 

- cultivarea interesului pentru problematica sănătății; 

- dezvoltarea atitudinii de ocrotire a mediului. 
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Pentru realizarea obiectivelor am introdus în planificările noastre anuale educația pentru sănătate și 

chiar am  inițiat un opțional cu tema: „Prietenii sănătății”.  

Un accent deosebit am pus de-a lungul anilor pe formarea la copii a deprinderilor igienico-sanitare. 

Acestea le-am format de la grupa mică/mijlocie,  le-am reluat, îmbogățit și perfecționat la grupa mare. Astfel 

copiii și-au format deprinderea spălatului pe mâini prin exerciții repetate, după ce-au fost informați asupra 

scopului și importanței acestui lucru, și asupra mijloacelor de realizare a activității (apă și săpun), după 

demonstrația mea a complexului de acțiuni sau mișcări. Totodată copiii au început să conștientizeze faptul că 

spălatul pe mâini este cea mai bună modalitate de a împiedica înmulțirea germenilor și contactarea unor boli 

infecțioase. 

 De aceea s-au obișnuit să o aplice înainte de se așeza la masă, după terminarea mesei, după fiecare 

utilizare a toaletei, după ce s-au întors de la joacă. Respectând etapele demonstrate și explicate de noi, copiii și-

au însușit treptat și alte deprinderi, precum: deprinderea de a folosi șervețelul, deprinderea de a se spăla pe față, 

deprinderea de a utiliza corect prosopul și de a-l așeza la locul său, deprinderea de a folosi corect tacâmurile, 

deprinderea de a se îmbrăca și dezbrăca, încălța și descălța, de a respecta programul zilnic, deprinderea de a 

întreține obiectele de îmbrăcăminte și încălțăminte, de a le așeza în ordine la dormitor, deprinderea de a executa 

exerciții fizice și jocuri de mișcare. 

Deprinderile repetate zilnic s-au transformat astfel în obișnuințe, care nu se mai execută sub îndemnul 

unui factor extern. Educația pentru sănătate am realizat-o în cadrul activităților comune și a celor alese, abordând 

conținuturile interdisciplinar, integrat. 

 Mijloacele de realizare a activității de educație pentru sănătate sunt: memorizarea, convorbirea, 

povestirea, lectura după imagini, jocul didactic, activități practice, jocurile de mișcare, jocurile de masă. În 

cadrul acestor activități putem exercita influențe educativ-sanitare pentru integrarea unor noțiuni cu caracter 

igienic. 

Activitățile de memorizare a unor poezii cu tematică sanitară contribuie pe lângă formarea deprinderii 

de a memora logic și conștient, pe lângă dezvoltarea vorbirii expresive, a recitării clare, expresive, la însușirea 

unui limbaj specific educației pentru sănătate și la formarea unor deprinderi igienico-sanitare. De exemplu, prin 

intermediul  poeziei „Prietenii”, de Dan Faur, copiii se familiarizează cu activitățile pe care trebuie să le 

desfășoare dimineața, cunosc modul de întrebuințare a apei, săpunului și a periuței de dinți pentru menținerea 

sănătății organismului. Cunoașterea importanței utilizării periuței de dinți pentru sănătatea dentară am realizat-

o prin învățarea de către copii a poeziei: „Periuța cea glumeață” de Sen Alexandru, integrată cu desen, pictură 

sau colaj. 

De asemenea pentru cunoașterea consecințelor nerespectării unor reguli de igienă am planificat poeziile: 

„Murdărica” și „Oglinda” de Virgil Carianopol.  

Cunoașterea importanței consumului de fructe și legume pentru menținerea sănătății organismului uman 

am realizat-o prin poezia:„Sănătate de la toate” de Ana Ciobanu, iar cultivarea interesului pentru activitățile de 

mișcare prin poezia: „Gimnastica de înviorare” de Ana Ruse. 

La grupa mare către sfârșitul anului școlar am planificat poezia: „Albumul sanitar al viitorului școlar”, 

care se poate învăța pe fragmente, și care este de fapt o consolidare a tuturor cunoștințelor de educație pentru 

sănătate a copiilor. Prin această poezie se urmăresc obiective prioritare ca: identificarea rolului odihnei și a 

activităților de mișcare, recunoașterea rolului activităților de igienă pentru călirea organismului, pentru 

respectarea regulilor de igienă (a mâinilor, a obiectelor de îmbrăcăminte), chiar și consolidarea cunoștințelor 

copiilor despre necesitatea respectării regulilor de circulație pentru apărarea vieții personale, a respectării unui 

program echilibrat de viață, consolidarea cunoștințelor copiilor despre noțiunile de sănătate și boală. 

Un mijloc de educație pentru sănătate cu mare impact în rândul copiilor este povestirea. Povestirea 

presupune audierea de către copii a unei povestiri  cu temă educativ-sanitară, reținerea momentelor principale 

ale acesteia, și fixarea acestora prin comentariile copiilor despre diferite reguli de igienă. Astfel la grupele mică 

și mijlocie am utilizat „Povestea unui nas năzdrăvan” de Aristide Bujoiu, în care copiii au cunoscut rolul  
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șervețelului de unică folosință și a respectării unor reguli elementare de igienă. Totodată cu această ocazie copiii 

și-au îmbogățit vocabularul cu numeroase cuvinte sau expresii noi, bineînțeles explicate la momentul oportun 

de noi, cum ar fi: a născoci, slută, a hohoti, a găsi leacul, desagă, a tămădui.  

O altă poveste cu mare impact în rândul copiilor de grupă mică sau mijlocie este „Maricica” de Luiza 

Vlădescu, în care se urmărește ca obiectiv prioritar familiarizarea preșcolarilor cu caracteristicile și rolul 

obiectelor de uz personal, dar și cu regulile de igienă. 

Un mijloc eficient de a determina copiii să se exprime prin intermediul imaginilor pe o temă legată de 

sănătate îl constituie lectura după imagini. Prin aceasta se urmărește familiarizarea copiilor cu diverse aspecte, 

îmbogățirea cunoștințelor acestora despre obiectele de uz personal, despre corpul omenesc, despre regulile 

igienico-sanitare, despre plantele medicinale, ș.a., dar și stimularea capacităților de analiză și sinteză, de 

generalizare, de a stabili relații între imagine și realitatea obiectivă, dezvoltarea vorbirii și a spiritului de 

observație În lectura după imagini „În baie”, activitatea am sprijinit-o pe o imagine care presupune realizarea 

unei analize de către copii, adică identificarea obiectelor și a activității pe care o desfășoară copilul, prezentarea 

caracteristicilor obiectelor din această încăpere, precizarea altor activități ce se realizează în baie. 

Analizând imaginea intitulată „Fetița spală rufele păpușii”, copiii denumesc activitatea desfășurată de 

fetiță, identifică obiectele pe care le utilizează și rolul acestora, precizează importanța activității. Întotdeauna 

pentru a stimula observarea imaginii, noi educatoarele trebuie să acordăm o atenție deosebită planului de idei, 

dar și întrebărilor orientative. 

De asemenea, convorbirea contribuie la realizarea obiectivelor educației pentru sănătate. Aceste 

activități se bazează pe cunoștințele acumulate anterior. Astfel noi întotdeauna am ținut cont ca înainte de a 

organiza activități de convorbire să realizăm în prealabil observarea obiectelor sau jocuri didactice despre 

acestea. De exemplu, înainte de convorbirea cu tema „Ce știm despre obiectele de uz personal”, am realizat 

observarea acestor obiecte și am desfășurat jocurile didactice „Ce se ascunde în săculeț?”, „Ce este și la ce 

folosește?”. Un alt exemplu utilizat la clasă, la grupele mari, este  convorbirea „Mierea, izvor de sănătate”, prin 

care am consolidat  cunoștințele despre modul de producere a mierii, am evidențiat importanța utilizării mierii 

pentru sănătatea omului, ea fiind produsul cel mai natural de pe piață. Bineînțeles că această convorbire  a avut 

loc după povestirea „Povestea mierii” de Zully Mustafa. 

Un alt mijloc eficient pentru exercitarea unor influențe educativ-sanitare este jocul cu cele trei tipuri: 

de creație (cu subiecte din viața cotidiană, din povești, basme, jocuri de construcții), de mișcare  și didactice. 

Aceste jocuri contribuie la formarea comportamentului igienic, în mod direct, și la dezvoltarea multilaterală, în 

mod indirect. De exemplu, în jocurile de mișcare se împletește obiectivul acestora, dezvoltarea fizică a 

copilului, cu atingerea unor obiective din sfera comportamental-igienică.  

În acest sens am desfășurat cu copiii de la grupele mari jocul de mișcare „Cursa sanitară”. Pe două 

măsuțe am pus două foi de hârtie și câte un creion, bineînțeles și câte un scăunel. Preșcolarii au fost așezați pe 

două rânduri în dreptul meselor, la aproximativ 3-4 metri. La semnalul educatoarei primii copii din cele două 

rânduri aleargă la mese. Educatoarea adresează o întrebare pentru amândoi, la care aceștia trebuie să răspundă 

printr-un desen. De îndată ce un copil a terminat desenul se întoarce la echipă, predă ștafeta atingîndu-l pe 

următorul copil din rând pe mână, care pleacă să realizeze următorul desen, bineînțeles după ce primește 

întrebarea educatoarei. Cel ce a predat ștafeta se așază la sfârșitul rândului. Exemplific câteva întrebări adresate 

copiilor: „Cu ce se spală mâinile?, „Cu ce se spală dinții?”, „Cu ce ne curățăm hainele?”, „Ce alimente conțin 

cele mai multe vitamine?”, „Ce facem cu fructele înainte de a le consuma?”, etc. În cazul în care unul dintre 

copii nu poate realiza un desen i se permite să imită acțiunea respectivă, cu condiția să fie cât mai aproape de 

adevăr. Echipa câștigătoare este stabilită de educatoare împreună cu copiii, în funcție de calitatea și numărul 

răspunsurilor corecte, (pentru care pe un panou amenajat anterior concursului s-au pus bulinele 

corespunzătoare), fiind declarată câștigătoare cea care a îndeplinit căt mai multe sarcini.  
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Jocurile de masă pe teme sanitare sunt de asemenea foarte atrăgătoare pentru copii. În acest scop am 

desfășurat cu copiii de grupă mică și mijlocie jocurile „Unde este locul meu?”, „Cu ce se potrivește?”, „Caută 

umbra potrivită!”, „Să refacem întregul!”, „Așa da, așa nu!”. 

Jocurile didactice contribuie la consolidarea, sistematizarea și îmbogățirea cunoștințelor igienice și la 

consolidarea unor deprinderi care vor fundamenta comportamentul igienic al copiilor. De exemplu jocul 

didactic „Ce face păpușa?” contribuie la consolidarea cunoștințelor copiilor de grupă mică privind părțile 

corpului omenesc și a deprinderii de a executa anumite acțiuni simple. Jocul didactic „Ghici ce este?” permite 

consolidarea cunoștințelor copiilor despre obiectele de toaletă și însușirea unor aspecte caracteristice ale 

acestora. 

Obiectivele și elementele tematicii educației pentru sănătate se îmbină armonios cu obiectivele și 

conținuturile celorlalte categorii de activitate. 

 De exemplu, tematica  activităților artistico-plastice poate fi îmbogățită cu subiecte destinate 

educației pentru sănătate, cum ar fi: „Periuța de dinți”,„Pasta de dinți”, „Săpunul”, „Decorăm prosopul”, 

„Pieptenele”, etc. 

În activitățile practic-gospodărești copiii au fost învățați să facă salate de fructe și de legume, după ce 

în prealabil le-au spălat foarte bine, au învățat să pună în borcane legume la conservat. 

Activitățile practice pot fi îmbogățite cu teme care au în vedere acțiuni de igienizare, acțiuni de 

confecționare și de mânuire a unor obiecte de igienă personală.   

În activitățile de educație fizică urmărim formarea și consolidarea unor deprinderi motrice, dar și 

cultivarea interesului copiilor pentru mișcare, subliniindu-se rolul acesteia pentru păstrarea sănătății. 

Desenul, modelajul, cântecele, teatrul de păpuși, dramatizările, plimbările, excursiile, mișcarea în aer 

liber, acțiuni de protejare a mediului, sunt mijloace care contribuie la educarea igienico-sanitară a preșcolarilor. 

Toate categoriile de activitate, jocurile și activitățile alese, activitățile extrașcolare oferă modalități de 

abordare a tematicii educației pentru sănătate. 

Aplicarea la mai multe generații de copii preșcolari a programelor de educație pentru sănătate, prin 

transmiterea sistematică de cunoștințe, însoțită de acțiuni destinate formării de deprinderi de viață sănătoasă a 

demonstrat că se poate ajunge la formarea unei atitudini responsabile față de propria persoană și față de mediu, 

la formarea de comportamente dezirabile la copii, determinându-i ca ulterior să facă alegeri de viață sănătoasă. 
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            O educaţie performantă, de calitate, nu se poate obţine fără un profesor competent care să îmbine cele 

trei feluri de comunicare: verbală, paraverbală şi nonverbală. Tonul calm, hotărât, înfăţişarea decentă, 

zâmbetul cald, ritmul vorbirii, intonaţia adecvate situaţiilor de predare- învăţare, tăcerile semnificative, toate 

invită la deschiderea către învăţătură a copilului. 

 Comunicarea presupune cunoaştere şi stimă de sine. Profesorul trebuie să deţină competenţe de 

specialitate în domeniul predat. Acestea, împletite cu încrederea în sine şi ataşamentul faţă de copii îl ajută la 

depăşirea oricărei situaţii- problemă şi conduc spre un învăţământ performant. 

            Dragostea pentru învăţăcei este esenţială în meseria de dascăl. Atitudinea profesorului îşi pune 

amprenta asupra relaţiilor în clasă, iar dacă acesta le arată elevilor săi dragoste, respect şi înţelegere, procesul 

didactic va fi mult simplificat. 

            Un profesor comunică bine cu elevii săi atunci când cunoaşte particularităţile de vârstă şi individuale 

ale acestora. Informaţiile se vor transmite pe înţelesul copiilor. Empatia îl ajută să pătrundă în lumea interioară 

a copiilor şi să privească lucrurile şi din perspectiva lor. Astfel, dificultăţile de învăţare, de adaptare la viaţa 

şcolară pot fi depăşite cu ajutorul unui plan de acţiune bine stabilit de către profesor.     

             Experienţa muncii didactice din grădiniţă a confirmat că dezvoltarea vorbirii, a limbajului în special, 

are loc sub influenţa educaţiei. Acest lucru se realizează cu optimă eficienţă în cadrul întregului program din 

grădiniţă, în procesul relaţiei copil – copil, copil – educatoare, pe baza experienţei cognitive căpătate. Sub 

influenţa cerinţelor crescânde ale comunicării, pe parcursul anilor de grădiniţă, copiii asimilează, îşi însuşesc 

forme de limbă privind dezvoltarea fonetică, vocabularul şi structura gramaticală. Formarea competenţelor de 

comunicare ocupă un loc prioritar în grădiniţă, capacitatea de a folosi limbajul fiind o achiziţie importantă pe 

care se bazează însuşirea altor abilităţi de maximă importanţă pentru activitatea desfăşurată în şcoală.  

            Activităţile organizate în grădiniţă şi îndeosebi cele de educare a limbajului, fac posibilă cultivarea 

limbajului oral, accentul punându-se pe comunicare, pe dialogul liber, pe formarea deprinderii de exprimare 

ordonată a gândirii şi de însuşire a structurilor gramaticale.  

           Abilităţile de limbaj, comunicarea atât verbală, cât şi nonverbală şi abilităţile de prescriere, scriere şi 

citire nu trebuiesc considerate abilităţi izolate şi predate separat. Ele sunt interdependente. Important este să 

oferim copiilor multiple posibilităţi de a exersa. Cadrul didactic trebuie să-i permită copilului să vorbească, să 

povestească, să-şi pună gândurile şi trăirile în vorbe; să-i permită copilului să iniţieze el însuşi relaţia verbală 

cu adultul şi nu doar să fie cel ce aşteaptă şi primeşte. 

          Stăpânirea unui vocabular bogat îi oferă preşcolarului posibilitatea de a se „mişca” cu uşurinţă în 

mediul înconjurător şi de a-şi experimenta propriile achiziţii de limbaj. În cadrul comunicării orale am acordat 

o atenţie deosebită îmbogăţirii vocabularului, înţelegerii semnificaţiei cuvintelor, structurii gramaticale orale 

corecte, dezvoltării vorbirii reproductive şi dialogului.    

 Jocurile oferă copiilor posibilităţi pentru exersarea unei pronunţii corecte şi clare. Modalitatea cea 

mai adecvată este exerciţiul prin jocuri antrenante, dintre acestea primul loc ocupându-l cele cu caracter 

imitativ ce includ onomatopee. De la un joc la altul  

onomatopeele pot fi schimbate, astfel încât sunetul a cărui pronunţare corectă o exersăm, să apară în 

silabe diferite şi să ocupe în cuvânt poziţii diferite. Prin intermediul jocurilor didactice preşcolarii au fost 

familiarizaţi cu relaţiile semantice dintre cuvinte, adică legăturile realizate pe baza sensului cuvintelor în 

raport cu forma.  



 

 

“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

1266 
 
 

Ţinând cont de faptul ca o limbă este cu atât mai bogată cu cât are mai multe sinonime, care-i 

permit o exprimare nuanţată şi elegantă,  am antrenat copiii în jocuri didactice ce au contribuit la 

îmbogăţirea lexicului acestora cu sinonime. În jocul didactic „Cum mai poţi spune?” preşcolarii, având la 

dispoziţie material corespunzător, au găsit sinonime ale unor cuvinte cu- noscute pe care le-au exersat 

apoi  în propoziţii: copac-pom; leu-ban-monedă; zăpadă-nea-omăt; pisică-mâţă;fruncte-poame; pădure-

codru; bold-ac; cameră- încăpere-odaie; plasă-sacoşă. Împărţiţi în două echipe, copiii şi-au adresat pe 

rând întrebări denumind obiectul desenat pe jetonul ales. De exemplu: „ Cum mai pot spune la copac?” 

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă echipei o recompensă.  

Deoarece preşcolarii îşi precizează mai uşor sensurile cuvintelor opuse ca înţeles, am desfăşurat cu ei 

jocuri cu antonime: „ Jocul contrariilor”, „Caută perechea”, „Găseşte cuvântul potrivit”. Prin acestea am 

urmărit aprofundarea sensului şi a semnificaţiilor unor cuvinte care denumesc obiecte, acţiuni aflate în raport 

de antonimie, găsirea antonimelor unor cuvinte, formularea unor propoziţii cu acestea. Copiii au fost stimulaţi 

în găsirea unor antonime cât mai variate, pornind de la aspecte concrete, de exemplu: plin-gol, tânăr-bătrân, 

slab-gras, lung-scurt, cald-rece, zi-noapte, curat-murdar, bun-rău, înalt-scund, curajos-fricos, vesel-trist, mare-

mic, lat- îngust, alb-negru, corect- incorect etc.  

  Jocurile de rol sunt jocuri de simulare în care copiii devin actori ai vieţii sociale, sunt jocuri ale 

replicilor după un scenariu propus, dar cu efecte lingvistice evidente din punct de vedere al dialogului între 

,,micii actori’’. Un aspect particular al jocurilor de rol este dramatizarea. Ea are un caracter activizant, 

preluând o parte din efectele spectaculoase ale scenei. Se poate organiza pe replici exacte, textuale, pe baza 

unor replici creatoare sau pe stimularea spontaneităţii ,,actorilor’’. Dispunem de texte care se pretează la 

interpretări ,,artistice’’ : ,,Ursul păcălit de vulpe’’, ,,Capra cu trei iezi’’, ,,Ridichea uriaşă’’, precum şi alte 

texte cu dialog asumat sauimprovizabil. 

               O altă modalitate folosită în scopul dezvoltării limbajului este convorbirea, în cadrul căreia bogăţia 

întrebărilor şi diversitatea răspunsurilor copiilor pun în evidenţă elementele semnificative ale creativităţii 

verbale manifestată la această vârstă. Convorbirile după imagini aduc o contribuţie însemnată la fixarea şi 

precizarea cunştinţelor copiilor, în activizarea vocabularului şi în formarea unei exprimări orale corecte şi 

coerente:”Cum avem grija de flori?” .Prin convorbiri se realizează verificarea cunoştinţelor, sistematizarea 

lor, perfecţionarea exprimării într-o formă gramaticală corectă . 

              Povestirea – Copilul poate dobândi informaţii din întâmplări veridice sau verosimile prezentate în 

povestiri, poveşti, basme sau balade. 

             La grupa mică se utilizează o povestire simplă, neîncărcată de comentarii, fără multe episoade. Treptat 

se trece la povestiri mai ample. Copilul trebuie să cunoască toate cuvintele şi expresiile folosite în povestire 

sau să i se explice cuvintele necunoscute pe parcursul povestirii,altfel existând riscul de a memora cuvinte al 

căror sens nu îl cunoaşte şi de a le atribui semnificaţii eronate. 

             Prin povestire se realizează îmbogăţirea vocabularului copiilor cu unele expresii literare, cu expresii 

din folclor.   

            Însuşirea unei vorbiri corecte, clare, expresive, constituie un aspect formativ, capacitate ce se 

realizează direct prin toate mijloacele de dezvoltare a vorbirii, prin toate activităţile şi ocaziile care implică o 

comunicare verbală. Trebuie învinse dificultăţile de vorbire ale unor copii şi stimulaţi în aceeaşi măsură, în 

aşa fel încât, la terminarea grădiniţei să beneficieze de un vocabular bogat, să reuşească să povestească 

coerent, să răspundă corect şi complet la întrebările puse. 

            Pentru a introduce copiii în tehnica exprimării corecte, efortul nostru, al educatoarelor, trebuie să fie 

suplimentat nu numai de cunoaşterea copiilor, a universului şi personalităţii lor, dar şi de pasiune pentru 

acceptarea noului, pentru a căuta şi pune la îndemâna lor cele mai bune exemple de învăţare conştientă a limbii. 

Însuşindu-şi limbajul,copilul este pregătit să înţeleagă şi să acumuleze treptat cunoştinţele referitoare la 

diferitele aspecte ale lumii înconjurătoare.Cuvântul devine un mijloc de cunoaştere şi asimilare de informaţii 

despre fenomenele vieţii sociale sau ale na-turii,despre relaţiile omului cu mediul social şi cu cel natural. 
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  Vârsta preşcolară impune copiilor dobândirea deprinderii de a-şi exprima impre- 

siile,dorinţele,gândurile pe care trebuie să le redea într-o formă inteligentă şi cursivă. 

 Acţiunea de cultivare a limbajului devine un sistem,cu conţinuturi bine coordo- nate,prin care se 

asigură activităţii din grădiniţă o mai mare eficienţă. 
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Studiile de specialitate arată ca aproape 5% din copiii de varsta școlară prezintă o parte din simptomele 

ADHD-ului, un procent suficient de mare încât să valideze necesitatea unei informari complete a tuturor 

părintilor  si cadrelor didactice despre conduita pe care ei înșiși trebuie să o adopte în lupta cu deficitul de atenție 

al minorilor pe care îi au în îngrijire. 

ADHD este denumirea pentru sindromul de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD  – Attention-

Deficit Hyperactivity Disorder), cunoscut și ca „boala secolului”. Cum se traduce acest lucru? Cei care suferă 

de această boală nu se pot concentra pe nimic, sunt mereu agitati si chiar agresivi. Fiind o boală relativ nouă, 

oamenii înca nu se pricep sa o recunoasca și nici nu stiu cum să se comporte fața de ea. Un copil care suferă de 

ADHD ar trebui dus mai întai la psiholog.  

Totuși, la noi in tară, acest caz e vazut ori ca „un moft” al copiilor leneși și neascultatori ori este ignorat 

complet. De aceea, hiperactivii ajung să fie stigmatizati atat de colegi, cat si de profesori. Din această cauză, 

este necesar să înveți să întelegi cauzele, manifestările și modalitățile de tratament ale acestei tulburări                                                                                                               

Cum se manifestă ADHD? 

Cauzele acestei boli încă nu au fost definite concret. În timp ce unii susțin că ține de alimentație (din 

cauza aditivilor din produse), alții sunt convinsi că poate fi tratată cu medicamente. Cine are dreptate? Poate 

toți, poate nimeni. 

Ceea ce a functionat, însă, a fost terapia. Copiii pot ajunge adulți perfect normali, prin terapie comportamentală, 

comunicare și întelegere. 

Cele trei simptome ale bolii sunt: deficitul de atenție, hiperactivitatea și impulsivitatea 

• Deficiența de atenție – copilul nu se poate concentra, nu poate respecta instrucțiuni, este neglijent si uituc si 

nu poate duce la bun sfârșit anumite sarcini. 

• Hiperactivitatea – nu poate sta locului o clipa, este foarte rapid si gălăgios, vorbește mult și nu tine seama de 

reguli. 

• Impulsivitatea – copilul se lasă condus de impulsuri, fară a-și analiza acțiunile; astfel, ajunge sa îi întrerupă 

pe ceilalți. 

ADHD poate să apară sub forma unui singur simptom sau in forme combinate. Aceste simptome pot, la fel de 

bine, să fie reacții normale ale unui copil. Nu are necesită îngrijorare dacă este vorba despre un  copil mai agitat. 

Nu trebuie să se confunde  neastâmpărul cu tulburarea,  dar  dacă  părintele si cadrul didactic observă un 

comportament exagerat, asupra căruia nu se poate interveni cu blândețe sau cu metode clasice care funcționează 

în cazul copiilor din învățământul de masă, atunci este se impune necesitatea unui control la psiholog. 

Tehnici de lucru 

Parinății, cadrele didactice și, în general, toți adulții care interacționează cu cei mici trebuie să înteleagă 

că, în cazul unei persoane cu ADHD, răbdarea și întelegerea sunt cele mai bune instrumente. 

Pentru copiii care sufera de ADHD, viața arată ca un joc video, în care trebuie să se miște cât mai rapid. Iar, pe 

lângă lipsa puterii  de concentrare, acești micuți au și dificultăți de memorare și viteze lente de procesare a 

informațiilor primite de la stimulii exteriori. 

http://www.itsybitsy.ro/diferenta-dintre-copilul-energic-si-cel-cu-deficienta-de-atentie/
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Există tehnici prin care se pot imbunătăți (sau macar calma) simptomele. Exercițiile trebuie prezentate sub 

forma unor jocuri.  

Jocul monedelor 

Este nevoie de o grămăjoară de monede de diferite valori, o planșă de carton si un cronometru (de la telefonul 

mobil). Alege cinci monede si așeaza-le intr-o secventa; nu foarte complicată. De exemplu: doua monede de 50 

de bani și trei de 10 bani. 

Roagă-l pe copil să fie atent la randul de monede. După ceva timp, acoperă-le. Cere-i să le aranjeze la fel si 

pornește cronometrul. Micuțul va copia secvența ta, dacă a fost atent și a memorat corect. 

După ce a terminat, notează cât timp i-a luat pentru a forma succesiunea si dacă a fost corectă sau nu. Pe masură 

ce jocul continuă, poți crește dificultatea secvențelor. Copilul se va concentra mai mult si iși va exersa memoria 

mai bine. 

Relaxarea si imaginația pozitivă 

Combină tehnici simple de relaxare (cum ar fi respirația profundă) cu imagini pozitive. Cu alte cuvinte, ajută-l 

să își imagineze, să exerseze mental, că sunt cuminți și atenți în clasa. Jocul de rol este potrivit in aceasta situație. 

Încet-încet, copilul își va dezvolta noi deprinderi. 

Alinierea creierului cu corpul 

Pentru această metodă,  poți pune copilul să stea așezat pe un scaun, fără să se miște. Cronometrează cât timp a 

rezistat. În timp, stăpânirea sa de sine va crește. 

Puzzle-ul din cuvinte încrucișate sau din imagini 

Cuvintele încrucisate îmbunătățesc abilitatea de a urmari secvente. Puzzle-ul în imagini dezvoltă atenția și 

concentrarea. Aici, pot fi folosite imagini asemănătoare (unde cel mic trebuie să descopere diferențele) sau 

imagini cu obiecte ascunse (care sa fie găsite de copil). 

Jocuri de memorare și concentrare 

Se folosesc cartonașe cu imagini sau secvențe auditive. 

În primul caz, copilul trebuie să se uite la un set de imagini timp de câteva secunde. Fiecare imagine are o 

pereche, dar cartonașele sunt amestecate. După ce sunt acoperite, copilul trebuie sa găsească perechile. 

Cronometreaza-i timpul 

In al doilea caz, ai nevoie de o claviatură sau un instrument care sa scoată sunete diferite. Apasă pe o clapă si 

roaga-l sa faca la fel. Apoi, apasă pe prima clapă si pe una noua. Copilul trebuie sa facă la fel. Astfel, cu fiecare 

incercare, se  creste numărul sunetului cu unul nou. Continuă până cănd copilul  greșește. Notează cât de lungă 

a fost secvența și mai încearcă 

Pericolele netratării 

Netratat corespunzător, ADHD are efecte negative asupra copiilor si familiilor acestora. Dacă tulburarea 

persista și la vârsta adultă, impactul pe termen lung asupra calitatii vieții este ingrijorător. 

Copiii cu ADHD riscă mai mult sa fie exmatriculați și, ca adulti suspendați din funcție. Au obiceiuri alimentare 

incorecte și tulburari de somn. Cu timpul, ajung să depindă de anumite stimulente (alcool, țigări, droguri). De 

asemenea, devin incapabili de a menține o relatie 
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RELAȚII SINTACTICE. MODALITĂȚI DE REALIZARE. ELEMENTE DE RELAȚIE  

(studiu de specialitate) 

UDRIȘTE ICA-EMILIA 

Liceul Teoretic Novaci, județul Gorj 

 

I. Tipuri de relații sintactice realizate în propoziţie şi în frază 

II. Modalități sau mijloace de realizare a relaţiilor sintactice 

 

 I. Realizarea oricărei comunicări presupune în mod necesar existenţa unor relaţii sau raporturi 

structurale care organizează discursul. Aceste relaţii au rolul de a „ordona gramatical componentele unui 

enunț”33, mesajul comunicării fiind determinat de contextul situațional al unităților lexicale, astfel încât aceleaşi 

cuvinte, încadrate în relaţii deosebite, pot conduce la mesaje diferite. 

 D. D. Draşoveanu considera relaţia sintactică obiectul de studiu al gramaticii, aceasta fiind înțeleasă ca 

o disciplină a sintagmaticii cuvântului, divizibilă într-o sintagmatică flexională (având ca obiect relaţia prin 

flective) şi o sintagmatică joncţională (relaţia prin conective). El defineşte relaţia sintactică ca „solidaritatea 

dintre un sens relaţional cu un relatem”34. Conţinutul relaţiei este sensul relaţional pe care D.D. Draşoveanu îl 

defineşte drept „sensul care pune în anumite antinomii alte două din planul vorbirii, nerelaţionale”35. Autorul 

consideră că în sintagma solzii la pești, termenii solzii şi peşti sunt „antinomizați” de către sensul relaţional la, 

dobândind statutul de obiect posedat, respectiv posesor. 

 O altă definiţie a relaţiei sintactice ne este oferită de I. Iordan şi V. Robu. Aceştia înteleg prin conceptul 

de relaţie sintactică „raportul sintagmatic în care sunt angajate două (ori mai multe) unităţi minimale 

componente ale structurii unui enunţ. Aceasta înseamnă că relaţie este sinonim cu raport şi se vorbeşte despre 

raporturi sau relaţii sintagmatice şi paradigmatice, despre raporturi sau relaţii sintactice”.36  

 Relațiile sintactice care organizează discursul sunt de mai multe tipuri, existând opinii teroretice diferite 

în ceea ce priveşte clasificarea acestora. 

 Astfel, pentru Mioara Avram37 raporturile sau relaţiile sintactice sunt de două feluri: de subordonare 

sau determinare şi de coordonare:. 

1. raportul de subordonare sau de determinare se realizează între termeni (părţi de propoziţie sau propoziţii) 

cu roluri sintactice diferite, dintre care un termen este determinat sau regent, iar celălalt determinant sau 

subordonat. M. Avram specifică faptul că raporturile de subordonare sunt numeroase, dar că unora dintre 

ele li se contestă uneori caracterul de subordonare, susținându-se autonomia unor raporturi cum sunt cel 

dintre subiect și predicat sau dintre subiectivă şi regentă şi cel apozitiv. General admise sunt: raportul 

atributiv, cel predicativ suplimentar şi cel completiv. 

2. raportul de coordonare există între termeni (părţi de propoziţie, propoziţii – principale sau secundare – sau 

părţi de propoziţie şi propoziţii secundare) care stau pe acelaşi plan, fără a depinde unul de celălalt. 

Asemenea raporturi sunt: cel copulativ, disjunctiv, adversativ şi concluziv.  

 Dumitru Irimia38 identifică, la rândul său, cinci tipuri de relaţii: 

1. relaţia de interdependenţă care are rol determinant în organizarea enunţurilor sintactice verbale şi nominale. 

În desfăşurarea acestei relaţii se generează cele două funcţii sintactice principale, centrale în structura 

 
33 ***Gramatica limbii române II. Enunțul, Tiraj nou, revizuit, București, Editura Academiei Române, 2008, p 15. 

34 D. D. Draşoveanu, Teze şi antiteze în sintaxa limbii române, Cluj, Ed. Clusium, 1997, p. 29. 

35 Ibidem, p. 79. 

36 I. Iordan, V. Robu, Limba română contemporană, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1978, p. 546. 

37 M. Avram, Gramatica pentru toţi, Bucureşti, Ed. Academiei R.S.R., 1986, p. 238-239. 

38 D. Irimia, Gramatica limbii române, Iaşi, Polirom, 2004, (ed. a II-a), p. 369-524. 



 

 

“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

1271 
 
 

enunţului: subiectul şi predicatul. În plan semantic, relaţia este de implicare reciprocă (sau inerentă) între 

subiect şi predicat, iar în planul expresiei, relaţia este de dependenţă reciprocă (bilaterală). 

2. relaţii de dependenţă: ele întregesc organizarea enunţului în planul expresiei şi împlinesc planul lui 

semantic global prin dezvoltarea unor funcţii sintactice a căror realizare concret-lexicală duce mai departe 

procesul de trecere a generalului în particular. În interiorul relaţiei de dependenţă, termenii sintagmei ocupă 

poziţii diferite: regent – termenul care impune celuilalt component din sintagmă un anumit comportament 

în planul expresiei, într-o relativă corespondenţă cu planul semantic, şi determinant – termenul care 

răspunde exigenţelor impuse de regent şi care devine purtătorul unei funcţii sintactice. La rândul lor, aceste 

relaţii de dependenţă se împart în: relaţii de dependenţă verbală (adjectivală); relaţii de dependenţă 

mediată; relaţii de dependenţă nominală; relaţii de dublă dependenţă. 

3. relaţii de coordonare: acestea sunt expresia sintactică a unor raporturi extralingvistice de „egalitate”. 

Termenii asociaţi prin relaţii de coordonare sunt situaţi pe acelaşi plan în organizarea enunţului sintactic; ei 

nu depind nici semantic, nici structural unul de celălalt. Spre deosebire de Gramatica limbii române II. 

Enunțul39 care distinge patru tipuri de coordonare – copulativă, disjunctivă, adversativă şi concluzivă –, 

Dumitru Irimia identifică şase tipuri: coordonare copulativă; coordonare disjunctivă; coordonare 

alternativă; coordonare adversativă; coordonare opozitivă; coordonare conclusivă. 

4. relaţia de apoziţie; 

5. relaţia de incidenţă; 

I. Iordan şi V. Robu40 consideră că varietatea relaţiilor în care pot intra unităţile componente ale unui 

enunţ se reduce la două tipuri fundamentale: realții structurale sau de solidaritate şi relații nonstructurale sau 

de nonsolidaritate. 

1. relaţiile nonstructurale sunt raporturi între unităţi nonsolidare, care nu se leagă în sintagme, nu constituie 

unităţi mai mari de formă şi de conţinut, ci rămân numai ca elemente componente ale enunţului. Astfel, în 

enunțul: Structura gramaticală a limbii române constituie obiectul de studiu al specialiştilor., unităţile: 

structura şi române, gramaticală şi române, gramaticală şi a limbii etc. nu formează sintagme, nu sunt 

solidare în planul expresiei şi al conţinutului. Deoarece aceste unităţi nu sunt relaţii structurale, ele nu 

formează obiectul de studiu al sintaxei. 

2. relaţiile structurale sunt însă variante ale solidarităţii sintagmatice de nondependenţă, interdependenţă şi 

dependenţă. 

Valeria Guţu Romalo, folosind procedeul omisiunii (substituţiei cu zero), distinge următoarele tipuri de 

relaţii fundamentale: relaţia de dependenţă, relaţia de coordonare, relaţia de echivalenţă și relaţia de repetare. 

La rândul ei, lucrarea Gramatica limbii române II. Enunțul41 propune următoarea clasificare a relațiilor 

sintactice:  

1. relații de dependență sau subordonare, caracterizate prin existența unui termen obligatoriu exprimat 

(regent) și a unui termen dependent, care poate fi omis. Relația de dependență se realizează ca relație 

de dependență bilaterală sau de interdependență (relația dintre subiect și predicat) și relație de 

dependență unilaterală ce presupune asocierea a doi, dintre care unul este obligatoriu regent, iar celălalt 

adjunct. 

2. relații de nondependență sau de coordonare; 

3. relații de echivalență sau apozitive. 

II. Raporturile sintactice se exprimă, în propoziţie şi frază prin diferite mijloace sau modalități realizate 

la nivel: 

➢ morfologic: flexiunea; 

 
39 ***Gramatica limbii române II. Enunțul, ed. cit., p. 22-23. 

40 I. Iordan,V. Robu, Op. cit., p. 553. 

41 ***Gramatica limbii române II. Enunțul, ed. cit., p. 16-24. 
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➢ sintactic: joncţiunea, juxtapunerea sau parataxa şi topica; 

➢ fonetic: intonaţia şi pauza, redate în scris prin mijloace grafice – semnele de punctuaţie. 

Flexiunea (schimbarea formei gramaticale a unui cuvânt) face posibile două fenomene sintactice: 

acordul (potrivirea formală a două părţi de propoziţie) şi recţiunea (impunerea de către termenul determinat a 

unei anumite forme determinantului). Dintre toate mijloacele de exprimare a raporturilor sintactice, flexiunea 

este caracteristică doar propoziţiei, celelalte fiind specifice atât propoziţiei, cât si frazei. În exprimarea unui 

raport oarecare, flexiunea poate constitui un mijloc unic (ex. Mă adresez profesorului. – cuvântul profesorului 

se află în raport de subordonare faţă de verb, modalitatea de realizare a raportului fiind flexiunea) sau un mijloc 

asociat, principal sau secundar, alături de juxtapunere, joncţiune, topică etc. 

Joncţiunea reprezintă „legătura realizată în cadrul propoziţiei sau al frazei prin cuvinte ajutătoare 

numite elemente de relaţie”42. În exemplul: Strada era centrală, dar liniștită., cuvântul dar îndeplineşte rolul 

de element de legătură între două propoziţii principale. La nivelul frazei, joncţiunea se realizează prin conjuncţii 

sau locuţiuni conjuncţionale, coordonatoare şi subordonatoare, pronume relative sau adverbe relative: ex. Tu te 

lauzi că Apusul înainte ţi s-a pus? (Mihai Eminescu, Scrisoarea III) – conjuncţia subordonatoare că leagă o 

propoziție subordonată de regenta ei.  

Juxtapunerea sau parataxa reprezintă simpla alăturare a termenilor unui raport, a două sau mai multe 

părţi de propoziţie de acelaşi fel ori a două sau mai multe propoziţii de acelaşi fel: ex. Vreme trece, vreme vine… 

(Mihai Eminescu, Glossă) – avem două propoziţii principale juxtapuse. 

Topica are în vedere situarea în comunicare a unităţilor (succesiunea poziţiilor sintactice în structura 

enunţului) între care se stabilesc relaţii directe: situarea termenului dependent faţă de cel regent, aşezarea 

diverşilor determinanţi, subordonaţi aceluiaşi regent. Anumite particularităţi de topică, de situare a 

componentelor în interiorul comunicării, pot însă servi ca indici relaţionali (pot indica faptul că un component 

satisface o anumită poziţie în organizarea enunţului, o anumită funcţie sintactică) sau ca indici modali43 

(indicând o ierarhie afectivă sau emfatică a termenilor: un component cu o poziţie secundară în structura 

enunţului poate constitui, într-un anumit context elementul nou sau important al informaţiei purtate de 

comunicare, calitate pusă în evidenţă prin plasarea lui într-un anumit punct al enunţului). Astfel, referindu-ne 

la topică, în propoziţia Am dat cartea elevului. nu este clar dacă am dat cartea care este a elevului sau am dat 

elevului cartea care este a altuia. Schimbându-se locul şi, în acelaşi timp, funcţia sintactică a cuvântului elevului, 

enunţul devine clar: Am dat elevului cartea. 

La organizarea comunicării participă, de asemenea, pauza – întreruperea, de durate diferite, a fluxului 

sonor care reprezintă comunicarea, actul de comunicare prin vorbire –, dar şi intonaţia – linia melodică proprie 

unei comunicări, rezultat al variaţiei ca înălţime şi intensitate a secvenţei fonice. 

Intonaţia şi pauza sunt în raport de dependenţă (selecţie)44: orice pauză impune o anumită caracteristică 

a liniei melodice a comunicării, dar nu orice variaţie a intonaţiei, nu orice modulaţie în linia melodică a unui 

enunţ presupune pauză. De exemplu, în fraza: Să ajung mai repede acasă am luat un taxi., accentul cade pe 

propoziţia subordonată (să ajung mai repede acasă), realizând între aceasta şi regentă o legatură foarte stransă 

care exclude folosirea pauzei în vorbire sau a virgulei în scris. 

III. Un rol important în organizarea internă a comunicării îl au şi elementele de relaţie: prepoziţii, 

conjuncţii, pronume, adjective pronominale şi adverbe relative. Caracteristica comună a acestora o constituie 

faptul că ,,prezenţa lor în comunicare implică obligatoriu ocurenţa a încă cel puţin doi termeni, care pot fi 

reprezenaţi prin cuvinte sau prin propoziţii”.45 

 
42 M. Avram, Op. cit., p. 239. 

43 V. Guţu Romalo, Sintaxa limbii române. Probleme şi interpretări, Bucureşti, EDP, 1973, p. 46. 

44 Ibidem, p. 52. 

45 Ibidem, p. 66. 
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Dumitru Irimia46 consideră prepoziţiile şi conjuncţiile „cuvinte” lipsite de conţinut şi autonomie 

lexicală, care fac parte din vocabularul limbii (nu şi din sistemul lexical) prin autonomia lor fonetică orientată 

de un tip specific de unitate semantică. 

Prin rolul lor în structura enunţului, prepoziţiile şi conjuncţiile aparţin sistemului gramatical al limbii. 

Alături de pronumele şi adverbele relative ele asigură desfăşurarea relaţiilor sintactice – condiţie esențială a 

unităţii structurale a enunţului.  

Prepoziţiile şi conjuncţiile se deosebesc de celelalte elemente de relaţie (pronume şi adverbe relative) 

prin invariabilitatea morfologică şi apartenenţa lor exclusiv la sistemul gramatical al limbii, în timp ce 

pronumele şi adverbele relative realizează, concomitent cu rolul de elemente de relaţie, şi funcţii sintactice 

proprii: ex. La steaua care-a răsărit / E-o cale atât de lungă. (Mihai Eminescu, La steaua). În acest exemplu, 

pronumele relativ care are funcţia sintactică de subiect fiind, în acelaşi timp, şi element de relaţie: leagă o 

propoziţie atributivă de regenta ei.  

Pronumele (adjectivele pronominale) şi adverbele relative indică prin prezenţa lor enunţuri cu o 

structură internă ce include cel puţin două nuclee verbale şi semnalează prezenţa relaţiilor de dependenţă. 

Prepoziţiile (locuţiunile prepoziţionale) intervin în realizarea relaţiilor de dependenţă la nivelul 

propoziţiei. Prezenţa unei prepoziţii este în mod obligatoriu coocurentă cu doi termeni. Cei doi termeni a căror 

relaţie este pusă în evidenţă de prepoziţie pot aparţine diverselor părţi de vorbire: ex. casa de lemn, vine de 

departe, cei de aici etc. Prepoziţiile nu pot stabili relaţii sintactice între propoziţii, însă ele pot preceda 

pronumele sau adverbele relative în stabilirea relaţiilor sintactice la nivelul frazei, prezenţa lor fiind în legătură 

cu funcţia sintactică a pronumelui (adverbului) relativ în propoziţia pe care acesta o introduce. De exemplu, în: 

N-am observat cu cine a plecat Tudor., cu cine are funcţia sintactică de complement sociativ în propoziţia 

subordonată (completivă directă). 

Conjuncţiile asigură realizarea relaţiilor sintactice în enunţuri cu dezvoltare superioară: propoziţia 

complexă şi fraza. Elementele de relaţie din clasa conjuncţiei pun în evidenţă două tipuri de raporturi: 

➢ raportul de coordonare: realizat prin conjuncţii coordonatoare (ex. şi, dar, iar, fie, sau, ori etc.) între 

termeni echivalenţi sintactic. Ex.: Ion si Ioana dansează la Teatrul de vară. (avem două subiecte 

coordonate prin conjuncţia copulativă şi); Ioana cântă şi dansează la Teatrul de vară. (avem două 

propoziţii principale coordonate prin şi copulativ). 

➢ raportul de subordonare sau de determinare: realizat prin conjuncţii şi locuţiuni subordonatoare (ex. că, 

să, dacă, din cauză că etc.) între termeni sintactici care ocupă poziţii diferite în cadrul frazei: un termen 

regent şi un termen dependent: Ex.: El n-a ştiut că Mihaela vine cu trenul. – termenul regent este: El n-a 

ştiut, iar cel dependent: că Mihaela vine cu trenul. 

Din acest punct de vedere, ,,conjuncţiile corespund, la nivelul frazei (rezultat al funcţiilor sintactice prin 

constituenţi propoziţionali) prepoziţiilor de la nivelul propoziţiei (în structura căreia se realizează funcţiile 

sintactice)”47. Ex.: A scris fără greşeli. / A scris fără să greşească. 

Pronumele, adjectivele pronominale şi adverbele relative indică prin prezenţa lor enunţuri cu o 

„structură internă incluzând cel puţin două nuclee verbale”48 şi semnalează, în acelaşi timp, prezenţa relaţiilor 

de dependenţă sau interdependenţă. Spre deosebire de conjuncţii şi de prepoziţii, ele participă cu statut de 

constituent la structura uneia dintre unităţiile a căror relaţie în enunţ o pun în evidenţă. Pronumele, adjectivele 

pronominale şi adverbele relative funcţionează ca „două nivele diferite ale structurii interne a enunţului în care 

apar: la un nivel superior, cu o structură complexă, reprezintă simpli indici ai relaţiei de dependenţă, iar la alt 

 
46 D. Irimia, Op. cit., p. 312. 

47 Ibidem, p. 321. 

48V. Guţu Romalo, Op. cit., p. 67.  
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nivel participă în calitate de constituent al uneia dintre structurile incluse în structura iniţială”.49 În exemplul A 

anunţat persoana care a venit., pronumele relativ care este la nivelul enunţului un indice al relaţiei de 

dependenţă, iar la nivelul propoziţiei subordonate / dependente un constituent cu funcţia sintactică de subiect. 
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Copilul și Motricitatea 

PROF.ANDRECA  MARIANA CARMEN 

Centrul  Școlar de Educație Incluzivă  VIȘEU DE SUS 

 

         Învățătorul trebuie să formeze tuturor copiilor capacitatea de a folosi cu inteligență 

instrumentele muncii intelectuale și gândirea, să facă un apel la resursele personalității și să știe să 

utilizeze toate aptitudinile și toate mijloacele  de exprimare pentru a le consolida.  

            Una dintre formele de manifestare a copilului este jocul. În mod obișnuit o asemenea 

activitate este izvorată din nevoia de acțiune, de mișcare, o modalitate de a-și consuma energia sau 

de a se distra într-un mod plăcut de a utiliza timpul.  

             Jocul reprezintă un ansamblu de acțiuni și de operațiuni care urmăresc obiective de pregătire 

intelectuală, tehnică, morală și fizică a copilului. Elementul de joc imprimă acesteia un caracter mai 

viu, mai atrăgător, aduce varietate și o stare de bună dispoziție functională de veselie și bucurie. 

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învățământ el dobândește funcții psiho-pedagogice 

asigurând participarea activă a elevului. Dar unde le-am găsi toate acestea, daca nu în cadrul orelor 

de îndeletniciri practice, abilitare manuală, terapii ocupaționale unde cea mai mare parte este 

dedicată mișcărilor transformând comportamentul copilului cu deficiențe cu întreaga sa personalitate. 

           Prin activitățile de îndeletniciri practice și abilitare manuală elevul deficient este implicat într-

un proces de învățare gradată prin care va aborda activități simple,plăcute, atractive și va dobândi o 

experiență bogată, vizuală,perceptivă,motrică.  

           Reeducarea psiho-motricității elevului deficient se supune unor reguli generale ce trebuie bine 

cunoscute, putem vorbi despre o terapie prin modificările pe care le provoaca, prin satisfacția de a 

învinge greutățile,  o victorie care se va întinde și asupra celorlalte activități școlare.  

                În organizarea psiho-motricității învățătorul trebuie să aibe în vedere câteva obiective 

generale călăuzitoare  în acțiunea sa recuperatorie ca :  

- Îmbogățirea cunoașterii realitatii prin contactul activ și direct al elevilor cu diverse materiale.  

- Activizarea întregii personalități în activități succesiv gradate în vederea maturizării psihice și 

motrice.  

- Realizarea terapiei motrice și mintale în limitele particularităților de care dispune fiecare copil.  

- Abilitarea manuală generală și a întregului organism în vederea consolidării în viitor a 

abilităților profesionale.  

 

         Iată câteva dintre metodele ce pot fi utilizate de către învățător, educator, logoped în 

procesul recuperării psiho-motorii în vederea realizării obiectivelor prezentate :  

1 . DESENUL – indicat cu prioritate la clasele mici , preferat de subiecti de  

                       toate vârstele. S-a constatat ca e deosebit de util și îndrăgit de  

                       elevi desenul pe bază de indigo. Acesta este necesar pentru a-și  
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                       controla singuri mișcările și apăsarea mâinii.  

2.  COLORAREA CU AJUTORUL URILOR SCOBITE (șabloane) – aceste uri sunt  

                         șabloane ce reprezintă diferite obiecte, persoane . Coordonarea 

                         simplă a celor două mâini nu se poate obține uneori nici chiar 

                         de elevii mari.  

                        
 

 

3. DECUPAREA CU FOARFECELE – această tehnică trebuie adoptată pentru a 

coordona mișcările celor două mâini. 

                   
 

 

 

4. ÎNDOIREA FOILOR DE HÂRTIE – scoate foarte repede la iveala eventualele 

                           Deficiențe ale simțului  de orientare spatială.  

Exemple : -îndoirea simplă a foii de hârtie de-a lungul unei axe ; 

                  -îndoirea in 4 a unei hârtii de forma pătrată de-a lungul a 2 axe 

                   mediane.  

                   Îndoirea imitând cutele burdufului de la acordeon.  

                   Împletirea a trei benzi de hârtie.  
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5. JOCURILE CU BILE – elevii învață treptat să le numere, să arunce în locuri                                        

                                       precise , aproape sau la distanță.  

 

 

6. EXERCIȚII CU CĂRȚILE DE JOC – pot fi un pretext pentru manipularea lor oferind   

                                       prilejul de a exersa supletea, finetea , rapiditatea gesturilor 

                                       în coordonarea mișcărilor celor două mâini.  

                                                        -  se pot învăța o serie întreagă de mișcări de cele 

                                       mai diverse tipuri. 

 
                                                           

 7. DIVERSE ÎMPLETITURI – metoda familiarizează elevii cu un număr însemnat de  

                                               material cu diverse procedee de lucru menite a   

                                               contribui  la terapia psiho-motrică a elevului deficient. 
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  8. EXERCIȚII CU PLASTILINA ( MODELAJ ) – prin exerciții scurte se pot cultiva 

                                                    flexibilitatea si coordonarea mișcărilor mâinilor. 

                                                                           se pot folosi hârtie, betisoare , elevul  

                                           putându-se distra confecționând obiecte valorificăndu-și  

                                           imaginația. 

         
 

                
 

          

9. TEHNICA PICTURII ȘI A DESENULUI LIBER – cu creioane colorate, acuarele 

                                              pe hârtie , sticla, ceramic, faianță.  

                                                              Oferă posibilitatea de a se  exprima. 
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10. ACTIVITAȚI DE EXPRESIE MOTRICĂ – se bazează pe folosirea de material  

                                                   plastic , lemn, material pentru broderii diverse și 

                                                   complexa activitate de pirogravat.  

 

          

             Prin metodele despre care am vorbit și altele și mai ales prin modul lor de utilizare trebuie să 

dovedim că se poate face din metoda noastră un mijloc de ai ajuta pe copii cu deficiențe în vederea 

obținerii unei eficiențe moderate sau maxime.  

                Indiferent de metoda sau metodele folosite trebuie să avem permanent în vedere elementul 

relaxării. Aceasta are menirea de a calma elevul și a-l face să accepte parcurgerea tuturor etapelor de 

lucru.  

               Relaxarea – este necesară pentru a permite crearea unor relații de natura specială între 

învățător, educator , psiholog și copil. Aplicarea acestor tehnici pare să ducă și la formarea 

sentimentului de încredere în copil, la dispariția reacțiilor de prestanță care stânjenesc educarea 

psiho-motorie. 

                 Scopul  tehnicilor prezentate mai sus nu este numai acela de a ameliora psiho-motricitate , 

ci de a acționa asupra întregii personalități a elevului în vederea recuperării lui totale. 
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Voluntariatul, o altă formă de educație 

Fuciu Diana Florentina 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov 

 

 

 Trăim într-o lume agitată în care tot ce este negativ se adună în jurul nostru, neștiind cum să mai 

răspundem acestor evenimente întunecate din viețile noastre. Atât în rândul copiii, cât și în cel al adulților, 

voluntariatul reprezintă o forma de educație prin care dobândim o altă gândire, relaxându-ne prin muncă, cu o 

bucurie aparte, ce poate fi justificată prin dorința de a face ceva care să ne înflorească sufletele. 

Educația reprezintă arta dezvoltării unei ființe umane încă din primii ani de viață. Aceasta  devine 

miraculoasă în momentul în care toată energia benefică ia forma dorită, cea a succesului. Dreptul la educație 

este unul dintre cele primordiale, copiii bucurându-se de avantajele acestuia în fiecare zi prin participarea la 

orele de curs și la diferite activități efectuate cu ajutorul cadrelor didactice. 

Pentru depașirea limitelor și deschiderea unor noi orizonturi, voluntariatul este o modalitate 

interesanta și complexă. Acesta prezintă foarte multe avantaje, precum: comunicarea cu cei din jur, este 

eficient atât pentru fizic cât și pentru suflet, te poate ajuta să avansezi îndeplinirea visurilor, aducând în viețile 

noastre bucurie și implinire. De asemenea, voluntariatul ocupă un loc important în ansamblul eduațional. 

Participând la aceste tipuri de activități, elevii se orientează spre o nouă cunoaștere culturală, aprofundând 

nivelul intelectual. Acestea contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, disciplinându-le acțiunile și 

extinzându-le orizontul cultural artistic.  

Tipurile de voluntariat sunt numeroase și le putem întâlni destul de des in zilele de azi. De pildă, cele 

mai intâlnite sunt legate de interacțiunile dintre elevi și depășirea fricilor prin diverse workshop-uri. 

Anxietatea și nivelul de stres scad ,cu ajutorul acestui demers, ce presupune un schimb de experienţă, de 

valori şi de competenţă între participanții la acțiunile de acest gen. Spirala relaţionară care se ţese voluntarilor 

atinge culmile succesului prin devotamentul acestora și prin experiențele trăite în cadrul respectiv.  

Trebuie să avem o atitudine pozitivă asupra vieții pentru a transmite acest lucru și copiilor, 

încurajându-i să participe la cât mai multe acțiuni de voluntariat, care să le coloreze pașii în viitoarele 

activități ce se vor desfășura în viitoarele cariere. 
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Fă să merite timpul tău... 

Profesor Olaru Alina Roxana 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov 

 

 

    În viziunea tinerilor, voluntariatul reprezintă o nouă cale spre un success garantat.Așa ar trebui să 

gândim toți cei trecuți de adolescență.  

“Omul este un suflet rațional care se slujește de un trup muritor și material” susține marele filozof 

Augustin - așa că, haideți să ne umplem a doua casă, sufletul, de trăiri și amintiri care ne ajută să aspirăm la 

un infinit de posibilități și reușite personale. 

Pentru dezvoltarea fiecărui individ, trebuie o muncă clară și care, pe viitor va da roade. Pe lângă 

activitățile desfășurate la școală, la serviciu, și în timpul nostru liber, ar trebui să acordăm o mare atenție 

asupra muncii de voluntariat. Acesta susține implicarea și alocarea resurselor de timp pentru o cauză cu care te 

identifici emoțional, în care crezi și pentru care ești dispus să acționezi. 

 Pentru că experienţa voluntariatului este, pe de o parte, o întâmplare de care îţi vei aminti cu drag 

mulţi ani de aici înainte, pe de altă parte, oportunitatea de a te bucuracă îți poți pune în practică propriile 

proiecte, ai ocazia de a-i sprijini pe cei din jurul tău, interacţionezi cu persoane cu care vei putea să dezbaţi 

teme de interes şi participi la evenimente importante. Pe lângă asta, colecţionezi amintiri, zâmbete şi clipe 

memorabile. 

  Tinerii din ziua de azi caută să ajute cât mai mult, deoarece binele este mereu răsplătit. Din cauza 

vremurilor în care trăim, uităm să avem grijă de noi și să facem ceea ce ne place. Astfel, putem alege să 

devenim voluntari. 

                 Totodată, participând la diferite acțiuni, înveți să îți învingi temerile, să depășești anxietatea, să îți 

dezvolți abilitățile de socializare și să îți faci prieteni noi, te dezvolţi într-un mediu neconvenţional, alături de 

oameni energici şi creativi, iţi îmbunătăţeşti aptitudinile, înveţi să analizezi într-un mod critic lucrurile, 

realitatea capătă alt sens.  

Nu putem să avem pretenţia ca lucrurile să se rezolve de la sine, sau că autorităţile să fie atât de 

eficiente încât să rezolve toate problemele lumii fără ajutor. Singurul mod de a te asigura că se lucrează la 

soluţii pentru cauza care te preocupă e să îţi sufleci mânecile şi să te implici personal. La finalul zilei, vei 

adormi cu gândul că ai contribuit la soluţionarea unei probleme care afectează mii de oamenii. Sunt sute de 

cauze sociale care merită timpul tău, fie că este vorba despre persoane care nu au adăpost, victime ale 

violenţei domestice sau persoane care sunt forţate să cerşească.  

Cu siguranță, voluntarii sunt o parte esenţială a mecanismului de corectare a acestor nedreptăţi.   
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Vocabulary and skills 

(Productive and receptive skills) 

prof. Ana Cristina Trăistaru,  

Liceul Tehnologic “Constantin Cantacuzino” Băicoi, Prahova 

 

It is well known that the ability to communicate in a language is also related to skills, which have 

been structured in two categories: receptive skills meaning listening and reading; and productive skills 

meaning speaking and writing. These skills are related to each other due to the mode of communication that 

can be oral or written and by the direction of communication that can be of receiving or producing a message.  

When teaching new vocabulary not only the order of skills is important, first the students hear the new 

item, then they try to repeat it, of course then they see it and last they try to reproduce it in writing.  

Taking this into consideration it is obvious the fact that all these skills are equally important and 

therefore they should be treated with the same importance. Peregoy and Boyle say (2001, p. 107) that all these 

four skills occur naturally together in the process of learning in all levels of study, although initially they were 

learnt separately. Also, Harmer (1991, p. 52) affirms that any of the skills cannot be used without another. He 

also makes the difference between active and passive vocabulary. The active one refers to the type of 

vocabulary that students were taught and they should be able to use it, and the passive refers to the words that 

students recognize when they see them but they will not be able to pronounce them.  

Stuart Webb (2008) affirms that there is a receptive vocabulary which represents the words that 

students recognize and understand when used in a certain context but they cannot produce it. This means that 

students recognize the words in a text they read but they are not able to use it in writing or speaking. On the 

other hand productive vocabulary represents the words that students understand and also are able to 

pronounce and use properly in speaking and writing. (2005)  

Each skill has its own need and importance and that is why we need to give them their proper place 

when we teach new vocabulary-lexis. Speaking is one of the skills that have a vital function when it comes to 

communication. All of us need to speak in order to express our ideas, feeling and opinions and therefore our 

students need to develop this in order to be able to participle active in class activities and not only. During a 

speaking activity our students have to develop a control over vocabulary, but also to be grammatically 

accurate. To be able to develop their vocabulary the teacher has to assure a repetition of key words, to 

paraphrase, to use gestures and also to mime in order to support the spoken words. It is also important to 

check the students understanding of the words that there were used and also to try to summarize the message. 

One technique that can be used is the role play; this is very efficient because students are a little more secure 

and try to participate in the activity. “Role cards can be designed to offer students opportunities to practice 

specific pieces of language (maybe grammatical points, functional areas, lexical groups, etc.” (Scrivener, 

2005, p.220). This type of activity is very good for weaker students too, because by having pieces of 

information they can make some simple exchanges. 

Writing is another important skill that students should master, this skill is mostly used in classes 

because students use it to copy the information written on the blackboard or in textbooks, but writing 

represents more than this. Writing is very important because learners have to write emails, memos and also 

letters, stories or to fill in forms or applications, and to be able to do these teachers must help students write 

on their own. Scrivener affirms that the role of writing changed in the recent decades so teachers must be 

careful when selecting work for students, so that it is useful in practice too. This type of activity helps students 

consolidate their comprehension of vocabulary and structure.  

Listening is another important skill students need to develop but unfortunately teachers do not give 

this skill its proper place thinking that it will develop automatically. A listening activity implies understanding 
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of the message that was transmitted. This can be done with the help of certain tasks and activities through 

which learners should demonstrate their comprehension. This skill is used mostly in student’s daily lives and 

is also a good way to enlarge their vocabulary. 

Reading is also a skill that does not only mean looking at a text and trying to read it aloud, it also 

means trying to understand the text and to be able to express some ideas related to the topic it brought up. 

When choosing a text to present to students, teachers must be aware of the student’s level of vocabulary in 

order to have a successful reading activity. The sentence length or the number of unfamiliar words can make 

this type of activity very difficult and unpleasant.  

As a comparison between listening and reading, the last one is less difficult because students have the 

text in front of them and can go back to the unknown piece of information and try to discover its meaning, 

while in a listening task this is no longer possible.  

We can say that all four skills are very important and also they are vocabulary – lexis related because 

they cannot function one without another.  
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Creșterea eficienței predării și învățării prin folosirea metodelor activ-participative 

Ceaușene Andreea Mirela 

Șc. Gim. Aviator Alexandru Șerbanescu Colonești -GPN Colonești 

 

Astăzi, când învăţământul trebuie să răspundă exigenţelor contemporaneităţii, la nivelul segmentului 

preşcolar se conturează dezvoltarea unei noi abordări educaţionale. Este vorba de o abordare care determină 

organizarea şi trăirea unor experienţe de învăţare ţinând seama de cerinţele viitorului şi de necesitatea 

producerii unor schimbări dorite în comportamentul copilului de astăzi, o abordare care încearcă o îmbinare 

suplă a ideilor pedagogiilor alternative moderne, cu ideile pedagogiei tradiţionale autohtone. 

Modernizarea procesului de învăţământ din grădiniţă implică mai multe componente: proiectarea 

didactică, tehnici şi instrumente de cunoaştere şi evaluare a copiilor, parteneriate educaţionale, activităţi 

extracurriculare, o metodologie didactică activă. 

Pentru creşterea calităţii procesului instructiv-educativ din grădiniţă, urmărim perfecţionarea 

metodelor tradiţionale, dar şi introducerea unor metode şi procedee educative. Metodele implică mult tact 

pedagogic din partea educatoarelor deoarece stilul didactic trebuie să-l adopte în funcţie de personalitatea 

copiilor. Regândirea educaţiei formale duce la schimbarea relaţiei cu copii promovând un dialog reciproc, 

constructiv. Proiectarea unui demers didactic, diferit de cel tradiţional dă posibilitatea fiecărei educatoare să-şi 

valorifice propria experienţă prin utilizarea unor metode moderne într-o abordare interdisciplinară. 

Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, operatorie, deci pe promovarea 

metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. 

Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calităţi şi disponibilităţi din 

partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, mobilizare, dorinţă de 

autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa de a accepta noul şi o mare 

flexibilitate în concepţii. Învăţământul preşcolar are un anumit specific, dacă ne gândim la vârsta celor ce-l 

urmează, ceea ce nu exclude utilizarea metodelor active-interactive. Felul în care educatoarea solicită 

întrebări, felul în care organizează activitatea de formare şi informare a copilului, prin accentul pe care-l pune 

pe dezvoltarea proceselor cognitive-aplicative, influenţează comportamentul activ şi creativ al copilului. Jocul 

de rol, experimentul, observaţia, jocul interactiv, portofoliul, metoda proiectului, sunt câteva din metodele 

interactive ce se pot utiliza cu succes în grădiniţă. 

      Jocul de rol, Experimentul, Observaţia, Jocul interactiv, Lotus, Portofoliul, Metoda proiectului, Mozaic, 

Ciorchinele, Metoda pălăriilor gânditoare, Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat, Cubul, Brainstorming, Metoda 

bulgărului de zăpadă, Metoda R.A.I .“Răspunde-Aruncă-Interoghează” sunt câteva din metodele interactive ce 

se pot utiliza cu succes în grădiniţă. 

Derivat etimologic din grecescul „methodos (odos-cale, drum, metha-spre), cuvântul metodă 

semnifică drumul, calea de urmat pentru atingerea unui scop, modul de căutare, de descoperire a adevărului 

sau „ drum care conduce la cunoaşterea  realităţii şi la transformarea acesteia pe baza cunoaşterii”,calea 

folosita de educatoare în a-i sprijini pe copii să descopere viaţa, natura, lucrurile, ştiinţa. În continuare, sunt 

prezentate câteva din noile metode şi tehnici interactive de grup, menite să contibuie la diversificarea 

metodologiei didactice existente, înscriindu-se în domeniul căutărilor şi preocupărilor creative de sporire a 

eficienţei muncii educatorului cu discipolii săi. 
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Expunerea:  – metoda care presupune comunicarea   orală a cunoştinţelor; informaţiile sunt adaptate 

în funcţie de motivaţia şi experienţa copiiilor. 

             Problematizarea  metodă de comunicare orală presupune găsirea unei soluţii la o întrebare sau o 

situaţie problemă. 

             Observaţia  metodă de explorare directă a realităţii ce presupune cunoaşterea unor obiecte , fenomene 

sau procese. 

           Experimentul  metodă de explorare directă a realităţii. 

           Jocul de rol constă în punerea elevilor în diferite roluri sociale, profesionale. 

Conversaţia euristică 

-de sistematizare a cunoştinţelor 

-de clarificare şi aprofundare 

-de verificare 

        Demonstraţia:  – o metodă de explorare indirectă a realităţii, utilizată pentru confirmarea unor adevăruri 

teoretice; poate fi utilizată în toate momentele lecţiei. 

        Brainstorming-ul: – (asaltul de idei)- stimulează   creativitatea,  urmăreşte obţinerea 

într-un timp scurt de la un grup mic  a unui număr mare de idei; (pune copilul 

în situaţia de a gândi , de a emite judecăţi şi  de a lucra în cadrul grupului). 

        Cubul: – metoda folosită în condiţiile în care se doreşte să se afle cat mai multe informaţii în legatură cu 

un ‘’eveniment’’. Are avantajul că se poate desfăşura individual, în perechi sau în grup. Ca mijloc de învăţare, 

educatoarea realizeaza un cub, iar pe fiecare faţă a cubului notează unul din cuvintele: descrie, compară, 

analizează, asociază, aplică, argumentează.. 

Turul galeriei 

Definiţie: tehnica de învăţare prin cooperare care stimulează gândirea, creativitatea şi învăţarea eficientă 

încurajând copiii să-şi exprime opiniile cu privire la soluţiile propuse de colegii lor. 

Obiective: elaborarea unui plan care să conducă la finalizarea unui produs ce constituie concepţia, opinia 

tuturor membrilor grupului. 

  Utilizarea metodelor active şi interactive în grădiniţă solicită o anumită adaptare. Dacă până acum 

educatoarea conducea activitatea în stil tradiţional, acum aplicând metode moderne interactive de grup, rolul 

educatoarei se schimbă. Ea devine coechipier, îi orientează pe copii să-şi caute informaţiile de care are nevoie, 

îi învaţă să dialogheze cu colegii, să aibă iniţiativă şi rapiditate în gândire şi acţiune, le stârneşte interesul 

pentru competiţii şi în ultimul rând îi  consiliază. 

Metodele implică mult tact din partea educatoarelor , deoarece trebuie să-şi adapteze stilul didactic în 

funcţie de tipul de copil: timid, pesimist, agresiv, acaparator, nerăbdător, pentru fiecare găsind gestul, mimica, 

interjecţia, întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, reţinerea, aprecierea, entuziasmul în concordanţă cu situaţia 

existentă. 

Am constatat că învăţarea prin cooperare este o modalitate eficientă de stimulare a comunicării şi 

învăţării active, facilitând acomodarea firească a copilului la sistemul de relaţii, norme, valori şi 

comportamente ale grupului din care face parte. 

În grup, apar idei mai multe şi mai bune,  copiii învaţă şi unul de la altul, nu doar de la educatoare, 

este încurajată contribuţia personală, intervine aprecierea diversităţii, se valorifică informaţiile colegilor în 

construirea cunoaşterii proprii. Învăţând în grup, se dezvoltă unele relaţii interpersonale mai bune:  



 

 

“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

1286 
 
 

Bibliografie: 

Crenguţa Oprea, Strategii didactice interactive,  Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2007. 

Breben S., Gognea E., Metode interactive de grup, Editura, Arves, 2007. 

Miron Ionescu, Educaţia şi dinamica ei, Editura, Tribuna învăţământului, Bucureşti, 1998. 

Ion Frăţilă, Tendinţe în evoluţia procesului de învăţământ, Revista, Învăţământul preşcolar, nr.2-3 1991. 

 



 

 

“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

1287 
 
 

Nevoile copilului cu cerinte educative speciale (C.E.S.) 

 
PROF.INV.PRESC.NICULA IONELA FLORENTINA 

                        G.P.P. „VOINICELUL” SLOBOZIA 

 

    Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială 

nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie 

de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o 

concepţie greşită despre ele.               

 Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilaţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi 

al mediului. 

Persoanele deficiente, la rândul lor au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor: unele îl consideră 

dezastru, iar altele un simplu inconvenient.  

     Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe propriu 

zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii.  

Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc informaţii despre 

lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurator şi învaţă să se 

orienteze în spaţiu şi timp. 

    Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt 

necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie 

de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa 

copilului. 

Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD jocurile 

trebuie să fie cât mai variate. 

Şcoala este de asemenea un mediu important de socializare. 

  Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile 

şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea individuală a 

acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. 

  Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia 

psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice 

care susţine efortul copilului în munca de invăţare; situaţie în care copilul sau tânarul poate fi considerat un 

colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între solicitările formulate de 

şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la învăţatură şi în plan 

comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare.. 

  Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, 

persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane sunt 

puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, care nu se 

preocupă de bunăstarea copilului. 

  Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, 

de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate, adaptate 

abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. De asemenea vor 

beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

  Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de 

informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de 

învăţare al copilului, dacă este facută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce 

si cum este necesar să fie învăţat. 

  Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie individuală şi 

de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social.. 
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Din experienţa personală putem afirma că profesorul poate folosi în procesul de predare-învăţare, evaluare 

diverse strategii şi intervenţii utile: 

Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 

 Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

 Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor; 

 Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale; 

 Încurajarea eforturilor; 

 Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; 

 Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie 

încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

 Crearea unui climat afectiv, confortabil; 

 Centrarea învăţarii pe activitatea practică; 

 Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; 

 Folosirea învăţării afective; 

 Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare; 

 Sprijinirea elevului să devină membru al unui grup; 

 Organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală (jocuri, 

excursii, activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de echipă); 

 Sprijin emoţional; 

 Folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere; 

 Instrucţiuni clare privind sarcinile şi elaborarea unor programe individuale de lucru; 

 Aşezarea în prima bancă a elevilor cu deficienţe de vedere, îmbunătaţirea calităţii iluminării, adecvarea 

materialelor didactice; 

 Poziţia profesorului să fie astfel ca fiecare elev să-l poată vedea, iar în dialogul profesor-elev profesorul să 

vorbească numai stând numai cu faţa spre elevi; 

 Stabilirea foarte clară a regulilor şi consecinţelor nerespectării lor în clasă şi aplicarea lor constantă; 

 Aşezarea copiilor cu hiperactivitate şi deficit de atenţie în primele banci, astfel încât să nu le distragă atenţia 

restul colectivului şi să fie aşezat în apropierea elevilor care sunt acceptaţi de colectiv ca modele pozitive; 

 Încurajarea oricărei tentative de comunicare, indiferent de natura ei; 

 Profesorul să fie ferm, consecvent, să folosească înţelegerea şi calmul ca modalitate de stingere a manifestării 

agresive a elevului; 

 Să fie comentată acţiunea elevului şi nu personalitatea lui; 

 Profesorul să aprecieze limita de suportabilitate a elevului (să nu-l jignească sau umilească); 

 Profesorul să folosească o mimică binevoitoare şi o atitudine deschisă (să nu încrucişeze braţele şi să nu 

încrunte privirea); 

 Orice activitate să fie bine planificată, organizată şi structurată; 

Profesorul să dea dovadă de consecvenţă şi corectitudine în evaluare; 

  Abordarea incluzivă susţine că scolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depaşească barierele 

din calea învaţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să 

reuşeasca acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a aborda măsuri 

practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării lor la 

educaţie. Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autoritaţile locale, părinţii şi reprezentanţii 

comunităţii.  

Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care elevii să poată discuta cu lejeritate despre dificultăţile pe 

care le pot întâlni şi să aiba curaj să ceară ajutor. 

Într-o abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate 

calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun 
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DIMENSIUNI PSIHOSOCIALE ALE VIOLENȚEI INTRAFAMILIALE 

Păduraru Gabriela-Nușa 

Grădinița cu Program Prelungit ”Letea” Bacău 

 

 
O abordare psihosociala a violentei domestice 

Familia constituie cea mai consistentă și mai funcțională formă de comunitate umană, care prin funcțiile sale 

extrem de importante contribuie la întărirea spiritului de solidaritate socială a membrilor societății. 

În mod evident, funcționalitatea unui grup familial depinde în cea mai mare măsura de funcționalitatea vieții 

sociale, pe care o poate influența la rândul său. Orice problemă mai importantă cu care se confruntă familia este 

dependența de problemele societății globale.  

Violența în cadrul familiei nu este altceva decât rezultatul unei violențe generalizate la scară socială, 

reproducand tendințele de creștere a agresiunilor în societate. 

Violența (intra)familială are un impact puternic asupra violenței sociale, amplificând posibilitatea de reacție 

agresivă a membrilor ei atunci când se află în diferite situații de criză ori de conflict. 

În prezent, amploarea violenței familiale constituie una din cele mai grave probleme sociale. Cu această  

problemă se confruntă toate societățile contemporane, fără excepție și țara noastră. 

Această formă largă de violență care se adaugă valului de agresiuni exercitatea în afara familiei și care 

contribuie astfel la generalizarea unui climat social dominat de anxietate, teama și conflict, cuprinde toate 

formele de agresiune care se exercită în cadrul căminului familial (maltratarea partenerei sau a partenerului de 

cuplu, violul marital, incestul, abuzul contra copiilor etc.). 

Modele teoretice care încercă să explice violenţa domestic: 

1. Modelul psihiatric – prezumă ca factori principali ai iniţierii violenţei: tulburări psihice 

şi emoţionale, personalitatea dizarmonică, consumul de alcool şi droguri. Este vorba de un 

potenţial psihoemoţional favorabil agresivităţii, generat de combinaţia dintre datele biogenetice, 

socializarea emoţională defectuoasă şi experienţele traumatizante de viaţă. 

2. Modelul ecologic – plasează violenţa domestică în interacţiunile şi evoluţiile din mediul 

familial. Acesta, la rândul lui, este puternic marcat de mediul comunitar. Conform acestui model copilul care 

nu se potriveşte cu aşteptările părinţilor şi familia supusă unor presiuni economice şi sociale, care nu are 

susţinerea comunităţii măresc riscul violenţei dintre soţi şi abuzul faţă de copii. 

3. Modelul patriarhal/ autoritar – evidenţiază că prin tradiţie bărbatul era considerat stăpânul casei, iar 

comportamentul discreţionar, inclusiv agresarea fizică a celorlalţi membri ai familie, era de la sine inţeles. 

Dar, autoritatea patriarhală operează, transparent sau mascat, şi în zilele noastre. 

4. Modelul situaţiei sociale – încriminează drept cauze hotăratoare ale violenţei domestice două seturi de 

variabile care împreună duc la violenţă: 

- presiunile structurale (venituri mici, şomaj, boală, etc.); 

- normele culturale transcrise în zicale cum ar fi „bătaia este ruptă din rai”. 

Adulţii şi precumpănitori copiii învaţă să fie agresivi din societate, în general, din mediul familial încărcat 

de violenţă, în particular. 

5. Modelul resurselor – prezumă că indivizii recurg la violenţă atunci când, dorind autoritatea şi dominaţia, 

nu au resurse oficiale (situaţie materială, prestigiu social) pentru a le obţine sau păstra. 

6. Modelul costurilor şi controlului social - enunţă în esenţă că fiinţele umane sunt înclinate 

să-i domine pe alţii dar ţin seama de costurile şi riscurile pe care şi le asumă. Când controlul social este precar, 

oamenii nu percep costuri personale în ai pune la punct pe ceilalţi prin forţă fizică. În teritoriul domestic sunt 

condiţii care contribuie la nefuncţionarea corespunzătoare a acestui control şi la facilitarea actelor de violenţă 

din partea bărbaţilor. Este vorba de : inegalitatea de putere fizică şi economică dintre soţi şi dintre părinţi şi 

copii; caracterul privat al familiei care determină reţinerea victimelor din a cere ajutor din afară şi stânjeneala 
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celor din afară de a interveni. Probabilitatea violenţei în familie scade când creşte numărul prietenilor şi a 

rudelor apropiate ce au legături intense cu familia. (după P.Iluţ (2005) pg. 157-158). 

Violenţa domestică între parteneri se poate manifesta prin: 

- abuz fizic – în orice formă, de la îmbrânceală şi palmă, la bătaie şi omucidere; 

- abuz sexual : viol marital, obligarea partenerei să se prostitueze; 

- abuz psihic şi emoţional – intimidări, ameninţări, înjurături, umilire continuă în faţa copiilor şi în public, 

afişarea ostentativă a armelor, şantajul, izolarea de familie şi prieteni, confiscarea sau 

distrugerea obiectelor personale ale victimei, alungarea din locuinţă, controlul corespondenţei şi a telefonului. 

- abuz economic – lipsirea de mijloace de subzistenţă, refuzul de a contribui la susţinerea familiei, 

impiedicarea femeii să meargă la serviciu, luarea cu forţa a banilor câştigaţi de femeie, lipsirea femeii de orice 

control asupra bugetului comun. 

Dat fiind faptul că fenomenul este tot mai vizibil în majoritatea societăților contemporane s-a apreciat că 

grupul familial s-a transformat dintr-un leagăn de securitate într-un leagăn al violenței. Această schimbare face 

din instituția familiei una dintre cele mai violente institutii sociale din ultimele decenii. 

Spre deosebire de alte situații, violența intrafamilială constituie un secret de grup foarte bine păzit și de cele 

mai multe ori mistificat datorită solidarității în păstrarea unei imagini sacre a familiei. 

Încă din copilărie începem să ne conștientizăm pe noi înșine ca ființă existentă în lume și ne formăm 

involuntar o imagine proprie în care sunt înscrise datele fizice și posibilitățile intelectuale.  

Paradoxal, prima imagine pe care ne-o formăm în conștiință este a celor din jur. Din clipa în care începem 

să ne reflectăm conștient pe noi înșine, în minte apare imediat comparația care este sursa tuturor fericirilor și 

nefericirilor imaginare. 

Prin autoobservare și prin impresiile exprimate de anturaj, ne formăm o imagine de sine, care va fi oglinda 

tipică pe care o purtăm de-a lungul întregii vieți și în care ne vedem în permanență pe noi înșine. 

În funcție de această imagine ne comparăm cu semenii și o facem conștient sau inconștient, ne identificăm 

locul printre ei și ne sesizăm cu amărăciune sau cu empfaza limitele. 

Coordonatele sociale au un rol esențial în imprimarea traiectoriei unui om. Dincolo de acestea, imaginea de 

sine devine mobilul psihologic care ne motivează aspirațiile și în funcție de care vom fi mobilizați sau 

demobilizați în atingerea țelurilor. 

Conținutul trăirilor afective nu este decât rezultatul permanentei confruntări dintre ceea ce vedem și ceea ce 

simțim în realitate, iar datorită ei putem trăi dezinvolți sau complexați afectiv. 

Acesta este motivul esențial cu ce impresie despre noi pornim în viață. Tot aici apare pregnant rolul 

părinților, al școlii, natura psihologică a anturajului în care ne dezvoltăm. Subaprecierea de către profesori, 

batjocorirea de  către colegi, utilizarea de către părinți a unor expresii frustrante, pot avea pentru temperamentele 

sensibile un efect dezastruos asupra motivației psihologice în viață. Imaginea de sine se cristalizează în copilărie 

și este influențată de tot ceea ce reprezintă educație și mediu de viață, însă ea se va definitiva pe parcursul vieții 

până la vârsta adolescenței prelungite, fără a se opri însă aici. 

Trăind în cadrul relației de cuplu într-o atmosferă stresantă, într-un mediu caracterizat de violență, cu 

aprecieri ostile și umilitoare, persoana va prelua la nivel inconștient toate aceste remarci, ajungând să le 

interiorizeze să reprecuteze negativ asupra imaginii de sine.  

Partenerul de cuplu cu comportament violent, instinctiv sau cu rea intenție va recurge la complexarea 

partenerei printr-o inoculare lentă a unei false imagini despre sine. 

Cu intenție sau fără intenție de jignire, expresiile formulate pot avea efecte nebănuite. Astfel, marcat de 

aceste aprecieri, individul va trăi într-o lume a îndoielii, a amărăciunii, a revoltei împotriva neputinței. El știe 

că valoarea proprie este modestă și, prin urmare, nu-și va fixa aspirații înalte, nu va lupta un loc de frunte în 

societate și în viața de familie, multumindu-se cu un loc modest în viață. 
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Încrederea în ceilalți și în forțele proprii, imaginea de sine, devine nesigură, fragilă, tulburată de cele mai 

mici disfuncții, incapabilă să facă față unor situații dificile, care ar cere rezolvarea unor probleme prin forțe 

proprii și prin implicarea celorlalți. 

La baza planurilor de viitor, a idealurilor de viață stau de fapt imaginea de sine, împreună cu imaginea despre 

lume. Cu imaginea de sine slabă, neîncrezător în forțele sale, cu o atitudine defensivă și cu mecanisme defensive, 

cel mai adesea imature sau nevrotice, individul este sortit eșecului. 

Asupra femeii victime, amprenta violenței suportate se concretizează în câteva trăsături mai mult sau mai 

puțin persistente, în funcție de durata relației și în același timp de fragilitatea ei psihică, dobândită în propria 

copilărie. 

S-a constatat că pot apărea în cazul femeii victime a violenței în familie, pierderea încrederii de sine, a valorii 

de sine și a sentimentului de control, sentimentul că înnebunește, neglijența personală, stres ridicat și frică, 

creșterea consumului de alcool și chiar a consumului de droguri.  

Mai mult, poate aparea comportamentul de deplasare a furiei asupra copiilor, devenind violentă cu ei, precum 

și tendința de suicid. 

După modalitatea de reflectare în conștiință a imaginii de sine, se disting trei categorii de indivizi: indivizi 

cu structuri temperamentale sensibile, care tind să-și subaprecieze posibilitățile reale; oamenii care își 

evaluează corect posibilitățile și cei care își supraevalueaza posibilitățile, insusându-și o imagine eronată. 

Imaginea de sine la subiecții reprezentați de femei victime ale violenței a reprezentat în cercetarea noastră 

un procent ridicat de 87,7%, o deteriorare în sens negativ, ceea ce ne conduce la afirmația că violența familială 

influențează în mod negativ perceperea imaginii de sine la femeile maltratate.  

Este nevoie de minimă înțelepciune pentru a putea pricepe propriul tău adevăr și nu al celor interesați într-

un sens sau altul să te defăimeze sau să te aduleze, însă este nevoie de multă forță și înțelepciune să poți rămâne 

tu însuți în mijlocul zarvei stârnite în jurul tău. 

De cele mai multe ori femeile aflate în situație de violență în sânul propriei familii se simt neînțelese, 

dezamăgite, trădate chiar de cel în care a avut cea mai multă încredere, fiindu-le astfel foarte greu să discearnă 

între adevăr sau minciună din partea partenerului. Ele ajung să creadă tot ceea ce afirmă partenerul, depreciindu-

se în proprii ochi. 

Să ajungă la o imagine de sine corectă nu va fi deloc ușor, deoarece nu va putea realiza aceasta fără un sprijin 

din partea unui specialist, ceea ce necesită de fapt timp îndelungat pentru a reconstrui o personalitate năruită de 

brutalitatea unui agresor. 

Violența în familie reprezintă o problemă socială cu consecințe grave atât pentru familia care trăiește în 

violență, cât și pentru comunitatea care nu intervine și nu empatizează cu suferința celuilalt. 

Ca și boala, se poate manifesta asemeni psihozelor cu momente de remisie și de acutizare. În faza de 

acutizare, ceea ce înseamnă o situație de criză, se găsesc valențele cele mai mari pentru schimbare. Aceasta 

schimbare poate apărea fie din interior, fie din exterior, printr-un sprijin social oferit de familia largită, colegi 

sau practicieni ai unor servicii de resort. 

Din păcate, nici mentalitatea, nici pregătirea profesionistilor, nu vin să aducă soluții reale pentru situațiile 

familiilor și femeilor victime ale violenței familiale. Criza este trăită de femeia victimă cu toate sentimentele 

specifice pierderii: negarea gravității a tot ceea ce se întamplă, depresia specifică pierderii siguranței, vinovația 

și sentimentul de responsabilitate pentru cele întâmplate, anxietate cu privire la situația prezentă și evoluția  

viitoare a lucrurilor, resentimente și furie față de agresor și față de alte persoane semnificative pentru victimă și 

de la care aceasta ar aștepta sprijin. 

Separarea reală de cel în preajma căruia existența reprezintă o permanentă amenințare cu moartea este 

singura soluție. Femeia trebuie însă ajutată să ia aceasta hotărâre, deoarece la un moment dat poate fi incapabilă 

sa ia decizii majore pentru ea și pentru copii ei. 

Ea trebuie să simtă solidaritatea umană în timpul crizei și trebuie ajutată să vadă realitatea, atât pe direcția 

separării, cât și pe direcția păstrării relației. 
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De cele mai multe ori, dificultatea majoră pentru o femeie o reprezintă lipsa unor mijloace de subzistență 

individuală. În această situație ele trebuie ajutate să ajungă într-un adapost și să-și găsească un loc de muncă. 

Integrarea socio-profesională este un pas important spre rezolvarea unei astfel de situații.  

Dar pentru ca aceste lucruri să se petreacă sunt necesare schimbări mari la nivelul viziunii comunitații asupra 

fenomenului de violență în familie. 

Comunitatea trebuie să înțeleagă prețul pe care îl plătește în prezent pentru aceste cazuri și să conștientizeze 

riscul trecerii acestor modele de relaționare în familie de la o generație la alta. 

Familiile în care se practică violența nu pot oferi un cadru propice de conviețuire și mai ales de creșterea 

copiilor. Crearea serviciilor de specialitate poate fi un model de educare a mentalității și presupune specialiști 

formați să intervină în aceste cazuri. Este vorba de polițiști, juriști, psihologi, asistenți sociali, psihiatrii, medici 

de familie, asistenți medicali. 

De sigur, toate acestea au un preț, dar puse în balanța cu pierderile suferite prin continuarea și agravarea 

fenomenelor de violență în familie, aceste prețuri apar ca neînsemnate. 

Serviciile și specialiștii trebuie să lucreze într-o rețea care să poată veni în ajutorul femeii victimă și a 

bărbatului agresor, în orice moment sau loc, cu maximă eficiență. 

Crearea serviciilor și dezvoltarea legislației, a reglementărilor legale, trebuie să stea la baza formării, ghidării 

și muncii profesioniștilor, pentru cunoașterea fenomenului, cu toate aspectele legate de cauze, implicații, 

consecințe și repercursiuni. 

Această cunoaștere trecere obligatoriu prin alcătuirea unor statistici privind amploarea fenomenului. Acest 

sistem necesită să fie creat și reprezintă o urgență în condițiile în care violența în familie rămâne încă un fenomen 

despre care nici măcar specialiștii sau politicienii nu dispun de o bună întelegere. 

CONCLUZII: 

1.      Copii trebuie integrati in grup pentru o mai buna relationare 

2.      Tatal abuziv decazut din drepturile parintesti 

3.      Sotia trebuie indrumata catre cabinetele de consiliere familiala pentru a-si pune ordine in idei si pentru 

a concluziona singura ce trebuie facut pentru a putea sa-si duca viata mai departe, 

Impreuna cu copii sai, in conditii optime, desigur in acelasi timp, sotul trebuie sa primeasca interdictie de a 

o mai vedea, pana la “limpezirea situatiei”. 
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***Codul  familiei 

***Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie 

***Hotararea nr.686/12 iulie 2005 pentru aprobarea strategiei nationale in domeniul prevenirii si 

combaterii fenomenului violentei in familie 
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SĂRITURA VERTICALĂ ÎNTRE GENETIC ȘI ANTRENAMENT 

 

                                                                                               PROF. GRĂDINARU LIVIU 

LICEUL CU PRORAM SPORTIV CETATE DEVA 

 

     Cei mai mulți oameni care sar foarte bine au dobândit această calitate în mod natural, dar acest lucru nu 

înseamnă că oamenii care nu sar bine din punct de vedere natural nu pot face acest lucru cu o pregătire 

corespunzătoare. 

      Nu oricine este capabil să adauge 30-40 de centimetri săriturii verticale, acest aspect  fiind doar  o realitate 

nefericită. Există studii care demonstrează că la anumite persoane un antrenament de calitate nu garantează o 

creștere a săriturii cu 15-20 de centimetri, dar se estimează că 90% dintre oameni pot depași acest prag al 

îmbunătățirii. 

      Referindu-ne la sportul de performanță, unde selecția este un factor primordial în atingerea performanțelor 

printr-un antrenament specific, majoritatea sportivilor pot să-și îmbunătățească săritura pe verticală cel puțin 

la un nivel decent. 

      Sportivii cu o săritură verticală naturala foarte bună, nu trebuie să antreneze în mod special aceasta 

calitate. La aceste persoane, în general antrenamentul specific nu dă rezultate deoarece nu se poate multiplica 

talentul natural. 

      Săritura verticală poate să fie îmbunătățita în mod semnificativ, dar lucrurile pe care trebuie sa le faca un 

sportiv pentru a o îmbunătăți sunt mult mai anevoioase decăt la un sportiv născut cu potențial natural superior.  

Abilitatea atletică este genetică? 

      Aceasta este o întrebare frecventă și nu este deloc plăcut să căutam răspunsuri. Caracteristicile genetice 

joacă un rol semnificativ în saltul vertical și abilitatea sportivă, în general.  

      Uităndu-ne la copii de 12 ani observăm că unii sunt atletici, iar unii nu sunt. Evident, diferitele lor 

înzestrări genetice fac diferența.Cei care sunt în mod natural înzestrați trebuie să admită că nu trebuie să 

lucreze la fel de mult ca ceilalți pentru abilitățile lor, iar cei care nu sunt înzestrati genetic trebuie să accepte 

că nu pot fi niciodată cei mai buni săritori sau sprinteri din lume. 

      Există o serie de trăsături fizice care contribuie la abilitatea sportivă și care sunt influențate de genetică.  

a) Tipul corpului 

      Un corp lung, subțire, cu membre lungi este excelent pentru sărituri și alergări. Deși cei mai înalți oameni 

nu sunt adesea cei mai atletici, oamenii tind să nu conștientizeze acest avantaj.  

      Atunci când un segment de corp mai lung este rotit cu aceeași viteză ca un segment mai scurt, capătul 

acelui segment acoperă mai multă distanță, ceea ce înseamnă că se generează mai multă viteză. Într-un salt 

sau un sprint, aceasta înseamnă că se obține o înălțime mai mare sau că este acoperită o suprafață mai mare. În 

ceea ce privește un corp subțire, este doar o chestiune de greutate. Cu cât greutatea este mai mică pe corpul 

sportivului (pe centimetru de înălțime) cu atât  sportivul este mai bun, cel puțin din punct de vedere fizic. 

Evident, fiind nevoie de masa musculară pentru a putea genera mișcări puternice. 

b) Forța 

     Unii oameni sunt foarte puternici în mod natural și devin și mai puternici prin antrenament specific. Acesta 

este motivul pentru care oamenii înalți nu sunt de obicei cei mai atletici. Puterea lor în raport cu greutatea 

corporală este, de obicei, mult mai scăzută și este mult mai dificil de a face îmbunătățiri în această zonă. 

      Când se combina înălțimea cu un nivel decent de forță, se pot obține sportivi precum LeBron James, Usain 

Bolt, Ivan Zaytsev, Robertlandy Simon. 

      Forța este o abilitate ușor antrenabilă. O persoană bine instruită poate deveni cu siguranță tot la fel de 

puternică, exact ca o persoană neinstruită, care este în mod natural a dobandit această abilitate, dar persoana 

înzestrată are un potențial mult mai mare dacă face antrenament specific de forță. 

c) Explozivitatea  



 

 

“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

1294 
 
 

      Explozivitatea poate fi definită ca viteza la care tensiunea musculară poate fi generată. Acest lucru este 

determinat de sistemul nervos și de tipul fibrelor musculare.  

       Unii oameni se nasc cu explozivitate mare, alții cu una scazută. Din nou, aceasta este o calitate 

antrenabilă, iar un sportiv neînzestrat genetic poate dezvolta un nivel ridicat de explozivitate prin 

îmbunătățirea sistemului nervos și schimbarea fibrelor musculare. 

 Cu toate acestea, din nou, persoana talentată are mai mult potențial daca beneficiază de un antrenament 

adecvat. Acesta este motivul pentru care aproape toți sprinterii de elită au caracteristici genetice din Africa de 

Vest. Explozivitatea necesară pentru sprinterii de elită nu este ceva care poate fi dezvoltat fără talent natural. 

 Capacitatea atletică este influențată în mod semnificativ de caracteristicile genetice.  

“Tavanul”(cerul) este mai înalt pentru cei înzestrați natural, iar nu oricine poate fi un sportiv de clasă 

mondială. Cu toate acestea, toată lumea este capabilă să fie flexibilă, coordonată, să dezvolte fortă și 

explozivitate în timp (cu ajutorul antrenamentului specific). Acest aspect conduce la ideea că fiecare individ 

poate face îmbunătățiri asupra abilităților cu care a fost înzestrat genetic, iar potențialul majoritații sportivilor 

este mai mare decât ceea ce mulți cred. 

         Se presupune că sportivul de 16-18 ani poate dezvolta o saritură verticală de cel puțin jumătate din 

înălțimea sa, cu o pregătire corespunzătoare.  
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ A ȘCOLARULUI MIC ÎN CADRUL ORELOR DE EDUCAȚIE 

CIVICĂ 

Ceaușescu Ana-Maria 

Școala Gimnazială Drăguțești, județul Gorj 

 
După cum susţin unii cercetători, a educa înseamnă a-i face pe copii să însuşească prin experienţă un 

sistem de valori prin intermediul căruia să se integreze moral în societate. Literatura de specialitate defineşte 

educaţia ecologică drept un proces care are scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii prin asigurarea 

cunoştinţelor, deprinderilor, motivaţiilor, valorilor şi angajamentelor necesare oamenilor pentru a administra 

eficient resursele naturale şi a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului. Dacă dorim ca 

seminţele educaţiei ecologice să dea roade, atunci publicul ţintă trebuie să fie în primul rînd copiii, pentru că 

„pomul cînd e mic se-ndreaptă” spune un vechi proverb românesc. De altminteri, deprinderea cea mai 

desăvîrşită este aceea care începe a se forma în anii tinereţii. Pe lîngă aceasta, copiii sunt un public important 

pentru educaţia de mediu, deoarece ei sunt gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor naturale, iar în 

unele cazuri, chiar pot influenţa radical atitudinile părinţilor şi ale altor membri ai comunităţii faţă de 

problemele ecologice.        

Educaţia ecologică  este un proces aflat la confluenţa dintre ştiinţele realiste (biologie, fizică, 

geografie, chimie, etc.) şi cele umaniste (legate de sistemele sociale: sociologie, psihologie, istorie, educație 

civică etc), în care ştiinţa se îmbină armonios cu arta, iar noţiunile teoretice sunt zadarnice dacă nu sunt 

strâns legate de activităţile practice.  

         Educatia ecologica studiază influenţa activităţilor umane asupra mediului înconjurător. În acest context, 

studiază în mediul natural şi cel artificial, vieţuitoarele, inclusiv omul şi contribuie la înţelegerea circuitului 

energiei şi materiei. Ea trebuie să îi ajute pe copii să înţeleagă influenţa comportamentului lor asupra calităţii 

mediului. Educatia ecologica se bazează pe cunoştinţe referitoare la sistemele sociale şi ecologice, dar are şi o 

componentă afectivă: domeniul responsabilităţii, sistemul de valori, atitudinile necesare construirii unei 

societăţi durabile, noțiuni pe care elevii mici le învață în cadrul orelor de educație civică.  

         Scopul Educației ecologice este de a crea atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător.  

Obiectivele educatiei de mediu în toată lumea sînt asemănătoare: îmbunătăţirea şi menţinerea calităţii 

mediului. Pe de o parte, educaţia de mediu înseamnă informarea şi sporirea cunoştinţelor elevilor despre 

mediul înconjurător. Elevii învaţă cum „funcţionează” pământul şi ce urmări poate avea degradarea mediului, 

conştientizând astfel care este rolul lor în crearea şi prevenirea problemelor de mediu. Pe de altă parte, 

educaţia de mediu sporeşte sensibilizarea opiniei publice faţă de protecţia mediului, ajutându-i pe elevi să-şi 

evalueze şi să-şi clarifice sentimentele faţă de mediu şi faţă de modul cum contribuie la rezolvarea 

problemelor acestuia. Apoi, educaţia de mediu este şi una practică, în sensul învăţării unor deprinderi de viaţă 

care ar reduce impactul negativ asupra mediului. Şi, în final, educaţia ecologică accentuează abilităţile de a 

acţiona ca cetăţean – de la elaborarea unui proiect până la influenţarea consiliilor locale sau a autorităţilor 

publice şi a instituţiilor internaţionale.  

Iata care ar fi o formulare mai succinta a obiectivelor educatiei ecologice 

• Cultivarea dragostei pentru Terra şi a tuturor elementelor care intră în componenţa ei: ape, plante, 

animale, etc;  

• Creşterea dorinţei de a ocroti, respecta şi proteja natura prin implicarea copiilor în activităţi cu 

caracter experimental şi demonstrativ ;  

• Dezvoltarea aptitudinilor de cercetare, explorare, investigare a mediului;  

• Cunoaşterea fiinţelor şi fenomenelor din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;  

• Îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din domeniul ecologic;  
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• Însuşirea unor norme de comportament necesare pentru a asigura echilibrul dintre sănătatea 

individului, a societăţii şi a mediului;  

• Cunoaşterea plantelor şi animalelor ocrotite de lege;  

• Cercetarea modalităţilor de reabilitare a stării mediului înconjurător prin  antrenarea elevilor în 

activităţi de îngrijire a spaţiilor verzi, de reciclarea a deşeurilor, de salubrizare a localităţilor etc.;  

• Conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică, lemnul, etc. (toate resursele 

naturale);  

• Formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele şi legile ecologice.  

Ce principii trebuie să urmaţi:  

• Abordarea mediul în totalitatea lui: natural şi artificial, tehnologic şi social, economic şi politic, 

cultural şi istoric, mural şi estetic. EE este un proces continuu, începând cu vârsta preşcolară şi 

continuând cu toate stadiile formale şi nonformale;  

• Explorarea problemele ecologice majore din perspectivă locală, regională, naţională, internaţională, 

astfel încât elevii să cunoască factorii de mediu si din alte regiuni geografice  

• Axarea pe problemele de mediu actuale şi potenţiale, luând în considerare evoluţia lor istorică;  

• În prevenirea şi rezolvarea problemelor de mediu, trebuie promovate valorile şi necesităţile locale, 

naţionale şi cele internaţionale ;  

• Descoperirea simptomele şi cauzele reale ale problemelor de mediu;  

• Promovarea învăţarii prin cooperare.  

               Contrar părerilor mai multor oameni, educaţia de mediu nu se leagă numai de obiectele ce ţin de 

ştiinţele naturii, ci se intersectează cu toate celelalte obiecte de studiu, inclusiv economia, arta limbajului, 

istoria, studiile sociale şi umanitare. Fie că lucraţi cu preşcolarii sau elevii din gimnaziu, din zone rurale sau 

urbane, în programele de educaţie a comunităţii sau în calitate de profesor, puteţi introduce educaţia de mediu 

în oricare din activităţile dumneavoastră. De asemenea, problemele ecologice pot fi abordate în cadrul orelor 

de educaţie civică şi consiliere (dirigenţie), dar nu fugitiv şi în treacăt, ci cu cea mai mare seriozitate.  

Fireşte că sporirea interesului faţă de problemele de mediu este îmbucurătoare, însă, cu toate acestea, 

mulţi oameni susţin că elevii de pretutindeni – în special din zonele urbane – pierd legătura cu lumea naturală. 

Copii de astăzi tot mai mult preferă să-şi petreacă timpul în faţa computerelor şi televizoarelor, decât în sânul 

naturii. În acest sens, profesorii şi-ar putea aduce elevii mai aproape de natură prin folosirea mediului drept o 

aulă studenţească.    

De exemplu, mulţi profesori din occident îşi ţin prelegerile în aer liber pentru a le stimula elevilor 

spiritul de creaţie, alţii folosesc mediul ca un laborator în care elevii îşi efectuează investigaţiile şi 

experimentele. La noi, cu părere de rău,  experienţele în aer liber deseori se reduc doar la câteva ieşiri în 

clasele primare, în loc să fie practicate de-a lungul întregii perioade de şcolarizare a elevilor. Desfăşurarea 

orelor ecologice în natură este o parte substanţială a unui program eficient de educaţie de mediu, pentru că 

nimic nu poate înlocui propriile experienţe care îi ajută pe elevi să-şi creeze o imagine obiectivă a realităţilor 

ce-i înconjoară.  

         Este important ca profesorii să sensibilizeze opinia publică faţă de problemele ecologice cu care se 

confruntă comunitatea. Mulţi dintre elevi şi familiile lor pot fi direct sau indirect responsabili pentru 

problemele de mediu pe care le investighează. De exemplu, unii dintre părinţii elevilor, probabil, lucrează la 

întreprinderile industriale care ar putea să polueze aerul şi apa. În localităţile rurale unii dintre ei s-ar putea să 

fie implicaţi în problema braconajului şi a tăierii excesive de copaci. Această situaţie nu trebuie să ne facă să 

evităm discuţiile despre problemele de mediu, dar trebuie să fim foarte atenţi atunci cînd „învinuim” pe cineva 

şi este necesar să găsim cea mai bună cale de a prezenta anumite probleme. 

               Unul dintre scopurile programelor de educaţie ecologică este de a-i ajuta pe elevi să-şi dezvolte 

capacitatea de a gândi, atât critic cât şi creativ. Un elev, care într-o bună zi ar putea face parte din consiliul 

local, trebuie să poată să cântărească bine opţiunile, să identifice alternativele, să comunice, să pună corect în 

discuţie problemele comunităţii, să analizeze sugestiile cetăţenilor şi să ia decizii. La fel şi un un elev care 
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într-o bună zi ar putea deveni proprietar de pământ, trebuie să ştie să-şi administreze corect resursele funciare. 

Cu alte cuvinte, un bun program de educaţie ecologică trebuie să-i facă pe elevi să se simtă cetăţeni care pot 

să se implice în rezolvarea unei probleme ce afectează mediul şi comunitatea. Educaţia de mediu cultivă şi un 

sistem de valori care poate influenţa opţiunile şi deciziile elevilor referitoare la toate aspectele vieţii lor, 

inclusiv problemele de mediu. 

             Educaţia ecologică nu constă numai în a face să se nască idei bune, adică prin cuvinte potrivite să se 

nască sentimente lăudabile. Nici ideile, nici sentimentele nu sunt îndeajuns, trebuie sa urmeze acţiunea. Se ştie 

că omul învaţă mai repede din greşelile proprii decât din cele ale semenilor, însă cînd e vorba de „reparat”, de 

suportat consecinţele greşelilor altora, lucrurile se inversează. Astfel, acţiunile de igienizare organizate cu 

participarea elevilor le insuflă acestora un fel de dispreţ faţă de cei care au produs mizeria pe care o adună şi 

implicit un dispreţ faţă de atitudinea pe care au avut-o aceştia faţă de mediul înconjurător. Ei suportă de fapt 

«pedeapsa» care ar trebui aplicată celor care au generat deşeurile. În aşa mod, este cert că elevii, participanţi 

la această acţiune, îşi vor revizui atitudinea şi comportamentul faţă de mediu şi faţă de cei care nu-i valorifică 

resursele. Copilul căruia îi rămâne imprimată această deprindere şi atitudine o va transpune în viaţă în măsura 

caracterului şi a anturajului său, dacă se face aprecierea necesară.  

 Modalitati si forme de realizare a educatiei ecologice 

    Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate: şcolară, extraşcolară, activităţi 

ştiinţifice, literare, artistice, plastice, sportive etc. Formele de realizare sunt diversificate: observaţii, 

experimente, povestiri ştiinţifice, desene, activităţi practice, plimbări, drumeţii, excursii, vizionări de 

diapozitive, jocuri de mişcare, distractive, orientări turistice, labirinturi ecologice, colecţii, expoziţii, 

spectacole, vizionări de emisiuni TV, expediţii, tabere, scenete ecologice, concursuri. Tematici care pot fi 

parcurse: „Să ocrotim natura”, „Poluarea în diferite anotimpuri”, „De ce?”, „Ştiaţi că ?”, „Ce se întâmplă iarna 

cu plantele?”, „Ce ştim despre pădure?” „Natura se trezeşte la viaţă”, „Vreau să ştiu”, „Locuitorii apelor în 

pericol”, „Un delfin ne povesteşte”, „Şoaptele pădurii”, „Priveşte-mă! Înţelege-mă! Apără-mă!”, „Copac 

tânăr, copac bătrân”, „Albinele, florile şi omul”, „Ce ne învaţă natura?”, „ Reclame ecologice”, „Apa 

izvoarelor”, „Cum să fie pedepsiţi cei care distrug natura?”, „Ce e bine, ce e rău”, „Curiozităţi din viata 

plantelor şi animalelor”, „S.O.S. natura...”, „Poluarea”, „Culorile şi sănătatea”, „ Natura, izvor de sănătate”, 

„Aspectul cartierului meu, satului meu”, „Curiozităţi ecologice”, „Pământul planeta vie”, „Măşti ecologice”, 

„Focul şi paza contra incendiilor”, „ Detectivii curăţeniei”, ”Voluntar pentru un sat curat”. 

              Educaţia în domeniul ocrotirii mediului şi  acţiunile ecologice  încep urmărindu-se prin reprezentări 

grafice, prin desene şi lucrări tehnologice, formarea noţiunilor de mediu social, natural şi familial.Treptat, 

copilul îşi lărgeşte orizontul cunoaşterii şi întrebările lui devin din ce în ce mai logice şi chiar problematice, 

ceea ce ne duce cu gândul la imensa capacitate de gândire a celor mici, la cunoscuta şi proverbiala  lor 

curiozitate. 

            În şcoală, noi, educatorii avem o şi mai mare posibilitate de aprofundare  

a cunoştintelor despre sol, apă, aer, vieţuitoare, lanţ trofic  etc., rolul acestor elemente în viaţa locuitorilor 

TERREI. 

             Oricât ne-am strădui, prin mijloace moderne, să ne formăm un mediu ambiant cât mai plăcut cu aer 

condiţionat-rece sau cald, lumina cât mai difuză şi muzica electronică în surdină, oricât i-am invidia pe cei ce 

trăiesc în oraşe ultra sofisticate, cu blocuri la care te uiţi  ca după avioane, cu sigurantă nu pot fi mai fericiţi ca 

noi. 

               Copiii au nevoie să "simtă"ceea ce le spui, trebuie scoşi în natură cât mai mult ,duşi în excursii şi 

drumeţii, la diverse acţiuni ecologice, pentru a-i ademeni să iubească mai mult natura decât calculatorul şi 

internetul. 

             Elevii trebuie să fie educaţi în vederea responsabilitaţii lor privind: 

          -protecţia mediului înconjurător; 

          -utilizarea raţională a resurselor naturale          
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          -progresul civilizaţiei umane; 

          -cooperarea şi colaborarea internaţională; 

          -resursele planetei şi intelegerea necesităţii protejării şi conservării acestora; 

          -cunoaşterea fenomenelor ce caracterizează actuala configuraţie a naturii; 

          -înţelegerea  aspectelor şi fenomenelor ce se pot desfăşura de-a lungul unui anotimp, an, deceniu; 

          -aspecte ce ţin strict de zona în care trăiesc, de schimbările ce au loc în permanenţă; 

 

               Este foarte important ca informaţiile despre problemele de mediu şi soluţiile lor să fie transmise într-

un mod cât mai interesant şi accesibil copiilor. În general, potrivit opiniei mai multor specialişti în domeniul 

educaţiei, orele ecologice vor fi cu atât mai eficiente, cu cât profesorii îi vor ajuta pe elevi să-şi evalueze 

aportul lor la rezolvarea unor probleme de mediu. Din aceste considerente ar fi bine ca acţiunile ecologice – 

fie că e vorba de salubrizarea unui izvor, fie că e vorba de plantarea unor copaci – să se desfăşoare ca o 

sărbătoare, astfel încât elevii să simtă că au contribuit şi ei cu ceva la protecţia mediului înconjurător, iar 

atunci cînd vor creşte mari să-şi îndrume proprii copii să sădească un arbore, să lichideze o gunoişte 

neautorizată, să cureţe o fântână etc. În cazul în care comunitatea nu va aprecia la justa valoare eforturile 

copiilor de a îmbunătăţi şi menţine calitatea mediului în care trăim, ar trebui aplicate nişte amenzi 

administrative, ceea ce ar atinge poporul nostru exact acolo unde-l doare cel mai mult – la buzunar. De altfel, 

după cum susţin mai mulţi ecologişti, înăsprirea sancţiunilor pentru încălcarea normelor ecologice ar fi unul 

dintre instrumentele principale în optimizarea procesului de educaţie şi sensibilizare faţă de problemele de 

mediu.  

             În cadrul orelor de Educație civica, orele dedicate educației ecologice sunt foarte importante, 

urmarind să dezvolte copiilor dragostea față de mediul înconjurător, îi învață să colaboreze, să se implice activ 

în acțiuni de voluntariat gen ”Let´s do it, Romania!”, le dezvoltă un sistem de valori care poate influenţa 

opţiunile şi deciziile elevilor referitoare la toate aspectele vieţii lor. 
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        Drepturile copilului -  preocuparea societatii pentru un viitor mai bun 

 

Petrescu Nicoleta Gabriela 

LiceulTehnologic„Virgil Madgearu” 

 

 

         Există pretutindeni copii lipsiţi de căldura şi dragostea căminului, copii maltrataţi şi neglijaţi, copii care 

muncesc din greu pentru a supravieţui - într-un cuvânt ,,copii fără copilarie.’’ 

Plasarea copilului în centrul preocupărilor unei societăţi trebuie să constituie o proprietate a tuturor factorilor 

implicaţi şi responsabili cu protecţia lui. 

         Dacă vom înţelege copilul ca o persoană care are nevoie de respect, de dragoste, îndrumare şi sprijin, 

vom putea vorbi de o reală respectare a drepturilor lui şi de asigurarea unei protecţii corespunzătoare. 

        Convenţia Drepturilor Copilului, atrage încă de la început, atenţia asupra vulnerabilităţii copiilor care au 

nevoie de condiţii speciale de îngrijire şi protectie, punând un accent deosebit pe responsabilitatea familiei. 

        Astăzi se manifestă o atenţie crescută faţă de copiii abuzaţi şi neglijaţi chiar în casele lor şi de propria lor 

familie. În România, preocuparea pentru problema copilului abuzat şi neglijat este  relativ recentă.Conform 

Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile Copilului, este dreptul fiecărui copil să fie protejat împotriva 

oricarei forme de abuz. Rareori copiii abuzaţi au şansa de a cere ajutor, fiind lăsaţi să se apere singuri. De 

aceea, este extrem de important ca autorităţile şi serviciile sociale să se implice în identificarea şi 

monitorizarea copiilor abuzaţi, neglijaţi şi acolo unde este necesar, să intervină pentru protejarea lor. În lipsa 

acestei implicari, abuzul poate avea consecinţe dezastruoase asupra copilului. 

       Pentru a respecta drepturile copilului nu e de ajuns să semnezi documente internaţionale, ci trebuie să 

ştii şi să înţelegi nevoile copilului şi efectul pe timp îndelungat al satisfacerii sau al neglijării lor. Toate 

drepturile copilului nu sunt altceva decât nevoi înţelese şi recunoscute de către societăţi preocupate de 

un viitor mai bun" ( A. Muntean - Raport, p.31). 

        Deşi România a fost printre primele state ce a ratificat Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, 

situaţia privind abuzul copilului este confuză, cazul legislativ lipseşte, şi nu este definită clar noţiunea de 

abuz, nici chiar în rândul specialiştilor. Din păcate, în şcoli, în instituţii, în familie, sunt prezente toate formele 

de abuz ( fizic, emoţional, sexual). 

         Tema copilului şi a copilariei a devenit, în special dupa adoptarea Conventiei Natiunilor Unite cu privire 

la Drepturile Copilului, o prezenţă constantă atât în discursul politic actual, cât şi   

în abordările ştiinţifice, culturale, educaţionale - la nivel internaţional, regional şi naţional.  

         S-au constituit aliante internaţionale, ale organismelor non-guvernamentale, care presează guvernele să 

respecte drepturile copilului. Cu ajutorul mijloacelor de comunicare în masă, opinia publică de masă este 

sensibilizată în legatură cu situaţia dramatică a copiilor din diverse colţuri ale lumii.  

     Ultimul deceniu al secolului trecut a fost asumat de reprezentanţii statelor şi guvernelor prezenţi la summit-

ul internaţional pentru copii, din septembrie 1990 , ca "deceniu al copilului". Cu aceasta ocazie s-a adoptat 

,,Declaraţia Internaţională cu privire la Supravieţuirea, Protecţia  şi Dezvoltarea Copilului ‘’.   

         În România, au fost create instituţii specializate la nivel naţional şi local menite să monitorizeze 

implementarea şi respectarea drepturilor copilului. S-au dezvoltat programe de parteneriat stat-organisme 

private - naţionale şi internaţionale - în acest scop, al ameliorării protecţiei copilului şi copilăriei. Prin 

intermediul cooperării internationale, în special ţările subdezvoltate şi în curs de dezvoltare, printre care şi 

România, beneficiază de asistenţă tehnico-ştiinţifică şi financiară în domeniul implementarii şi protecţiei 

drepturilor copilului.  

     Şi totuşi....cât de conştienţi sunt copiii de zbuciumul omenirii de a le garanta drepturile? 

Începând chiar cu o vârsta fragedă, de la care poate conştientiză anumite lucruri, fiecare copil trebuie să îşi 

cunoască drepturile, trebuie să fie informat, pentru a se evita eventuale situaţii de abuz, într-un cadru extins fie 
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spus: încălcarea drepturilor copilului. Experienta ne arata ca cei mici sunt de multe ori mult prea conştienţi de 

responsabilităţile pe care le au şi prea puţin de drepturile lor. 

*Dreptul la sănătate - un copil are dreptul la un stil de viaţă sănătos, care să îi permită o dezvoltare 

armonioasă. Acesta trebuie să beneficieze de un mediu adecvat- un spaţiu de locuit, hrana necesară precum şi 

haine specifice fiecărui anotimp. 

*Dreptul la educaţie - fiecare copil are dreptul să beneficieze atât de o educaţie informală, care vine din partea 

familiei, cât şi de o educaţie acordată într-un cadru formal (grădiniţă, şcoală). 

*Dreptul la opinie - fiecare copil are dreptul de a-şi exprima opinia şi de a-i fi tratate cu seriozitate toate 

problemele cu care se confruntă. Nu sunt puţine la număr situaţiile în care o problemă, vazută prin ochii unui 

adult este lipsită de importanţă, iar privită din perspectiva unui copil, este o adevarată tragedie. 

*Dreptul de a nu fi discriminat - un copil are dreptul de a fi acceptat şi respectat de către cei din jur şi de a nu 

fi discriminat, fie că este vorba despre discriminarea de gen, naţionalitate, etnie, religie, cultură şi 

discriminarea privind orientarea sexuală (în rândul adolescentilor). 

*Dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de abuz, violenţă, exploatare - fiecare copil are dreptul de a 

fi protejat de către părinţi sau de către alţi reprezentanţi legali, de a nu fi supus abuzului (emoţional, fizic, prin 

neglijare, sexual) sau actelor de violenţă, precum şi formelor de exploatare (cerşetorie, exploatare prin muncă, 

exploatare sexuală etc). 

       20 noiembrie este, din păcate , o zi în care ne amintim ca drepturile copiilor încă sunt încălcate, uneori 

chiar de către părinţi. Copiilor încă le este încălcat dreptul de a se dezvolta normal şi de a avea o copilarie 

fericită, iar atât timp cât există copii supuşi abuzului, trebuie să existe şi semnale de alarmă asupra acestui 

fenomen.. În fiecare zi descoperi mai mult decât ţi-ai imagina şi cu fiecare copil abuzat cu care intri în contact 

realizezi că există toate şansele ca răul făcut copilului de azi să se răsfrângă asupra copiilor de mâine. Efectul 

de domino se aplică întocmai....Nu este un lucru care să ne bucure, ci dimpotriva, ne îngrijorează. Credem că 

este important să oferim explicaţii copiilor, şi nu doar lor, ce înseamnă, cu exemple concrete, încălcarea 

drepturilor copilului. 

        În cadrul şcolii copiii trebuie învăţaţi şi încurajaţi să  rămână la fel de sinceri, de deschisi, de dornici de a 

se lăsa ajutaţi şi de a discuta despre problemele cu care se confruntă, indiferent de natura lor! Este important 

să cunoască faptul ca au drepturi,  că există o lege care îi protejează şi că au responsabilitatea la rândul lor să 

acţioneze/reacţioneze în virtutea lor.  

      Adulţii trebuie atenţionaţi să fie deschişi la problemele copiilor, să le ia opiniile în serios, insuflându-le 

respectul pentru ei şi pentru ceilalţi, transformâdu-i în adulţi responsabili, capabili de decizii înţelepte. 

  

      Pedeapsa corporală  - un tabu în educaţia copilului , încălcarea dreptului de a fi protejat  

     O temă controversată, mult discutată atât de mass-media cât şi în toate subiectele legate de educaţia 

copilului este cea a pedepsei corporale.       

       Opiniile părinţilor vis-a-vis de disciplină şi pedeapsă par să nu depindă de clasele sociale sau de grupul 

cultural de apartenenţă. O mare parte din atitudinea noastră este influenţăta de propria experienţă de copil. 

Problemele pe care le acuză majoritatea părinţilor ţin de dificultatea pe care o întâmpina în a-şi aminti cum era 

când a fost copil.  

       Este mult mai simplu să reacţionezi la ceea ce a făcut copilul tău decât să încerci să înţelegi semificaţia 

actelor sale .Este cu mult mai uşor să te comporţi ca un părinte ce "îşi acordă un timp de gândire" înainte de a 

lua o atitudine faţă de copilul aflat în culpă - dacă la rândul tău ai fost un copil cu astfel de părinţi - deşi foarte 

mulţi părinţi depun un efort conştient de a face din copiii lor ceea ce proprii părinţi nu au făcut pentru ei, în 

copilarie. Uneori aceasta dorinţă se traduce prin hotarârea de a nu aplica o "corecţie fizică", pentru ca aceasta îţi 

readuce în minte spaima pe care tu însuţi ai trăit-o.  

         Alţi părinţi gândesc: "n-a fost nici o nenorocire că am luat câte o bataie,  din  când  în  când".  Adevăratul 

sens al acestei afirmaţii este că, în calitate de adulţi, nu putem accepta că părinţii noştri n-au fost perfecţiunea 
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întruchipată. A accepta imperfecţiunea propriilor părinţi şi a conştientiza în acelasi timp calităţile pentru care îi 

iubim şi îi admirăm reprezintă o cale mai uşoară pentru noi de a deveni părinţi ce "gândesc", conştienţi de 

propriile imperfecţiuni. Acest lucru ne va îngădui să-i permitem copilului să ne contrazică, atunci când greşim.  

      Bataia regulată  reprezintă un mod de a folosi forţa de adult pentru a înspaimânta şi a obliga un copil să se 

supună. Copilul nu poate învaţa prin bătaie; cum să înţeleagă  de ce anumite comportamente  sunt cerute. El 

poate înţelege, dar să nu le manifeste. Doar  înţelegând motivul pentru care îi sunt cerute anumite 

comportamente şi motivul pentru care nu are  voie să se comporte de o anumită manieră poate ajunge la  

autodisciplină, care poate fi  însuşită. Când batem un copil, adulţi fiind, înseamnă că am încetat să gândim.Pur 

si simplu comportamentul lor ne deranjează sau ne jenează. Chiar când suntem obligaţi să corectăm rapid o 

atitudine, abia apoi având timp de reflecţie, încercarea de a explica, de a face apel la raţiune va răsplăti 

eforturile pe care le depunem, chiar dacă durează mai mult.  

      Uneori copiii care sunt bătuţi cu regularitate se transformă în fiinţe dependente,  subordonate; ei par să se 

aştepte mereu să fie loviţi şi sunt victime sigure ale sâcâielilor provocate de ceilalţi copii sau de adulţi. Ţipetele 

sau măsurile extreme ca ameninţarea că nu-i vom mai iubi şi  nu vom mai avea încredere în ei au acelaşi impact 

devastator asupra copiilor.  

        Copiii sunt cea mai mare resursă umană a oricarei culturi. Modul în care sunt crescuţi contribuie la 

fomarea concepţiei fundamentale despre ei însişi.  

       Educaţia părinţilor în ceea ce priveşte comunicarea cu copilul este un element esenţial în viaţa de familie şi 

ca în societatea noastră contemporană este necesară o asemenea intervenţie. Infomarea şi educarea 

părinţilor  pot preveni multe conflicte în viaţa de familie şi pot contribui la  

respectarea drepturilor copilului.  

        Părinţii ,de  multe ori, nu pot accepta copilul lor aşa cum este el,  doresc să fie numai "copil de 10" fapt ce 

duce de multe ori la un copil stresat, plin de retineri, complexe, chinuit ,situaţie care  exclude încrederea, 

siguranţa şi de multe ori pacea din familia, fiind în călcate fără a conştientiza multe din drepturile copilului, 

inclusiv dreptul la joacă. 

       Metodele de cunoaştere pot ajuta eficient la descoperirea situaţiilor conflictuale şi pot veni prin rezultatul 

lor în ajutorul copilului mic care nu este vinovat din cauza că: părinţii sunt concentraţi asupra carierei, sunt 

preocupaţi mai mult de telenovele şi vicii decât de propriul copil, doresc de la copilul lor imposibilul.  Multe  

dintre mame gândesc astfel: "copilul meu să realizeze ceea ce eu nu am reuşit să realizez", "aş vrea să-mi 

găsesc fericirea în el", altele văd în copilul lor un "ajutor" în singuratatea lor, fiind divorţate.  

      Părerile  sus menţionate oglindesc autocompătimirea mamelor şi tocmai de aceea când copilul lor ajunge 

într-o colectivitate, le creează surprize, chiar probleme. Atunci ele se simt înşelate, părăsite, sau unele se simt 

ruşinate de atitudinea copilului lor.  

     În prezent societatea noastră poate fi caracterizată prin lipsă de încredere şi necredinţă. Nu credem în 

politicieni, în instituţiile financiare, în vecini, în educatori.  

      Situaţia economică a ţării, a lumii, sărăcia, scăderea nivelului de trai şi creşterea  şomajului a schimbat  şi 

viaţa familiei, implicit şi viaţa copilului. Goana nesfârşită după binele material distrage atenţia de la educaţia, 

creşterea corectă a copiilor. Ei pot deveni în foarte multe cazuri victime ale mediului în care trăiesc şi nu de 

rareori devin victime în propriile familia. Părinţii nu cunosc şi nu respectă drepturile copiilor, iar în familii 

domină "legea" intimităţii.  

      În aceste situaţii instituţiile sociale trebuie să intervină  şi să ia parte în sprijinirea familiei la creşterea  şi 

educarea copiilor, numai ca acest sprijin nu poate fi realizat decât cu o colaborare eficientă cu instituţiile 

şcolare.  

    Motivul ar fi, că adesea cadrele didactice sesisează prima dată problemele socio-umane, la copiii de 3 ani, 

veniţi prima dată într-o instituţie de educaţie unde câteva ore nu sunt cu părinţii.  

      Aceste probleme pot fi descoperite cu uşurinţă, mai ales în jocul liber a copiilor când se joacă "de a familia" 

sau la desenele lor, apar deseori pete imense de negru, la copiii care bâlbâie din cauza unor agresiuni a 
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părinţilor sau alte probleme asemănătoare. Educatorul este  primul "străin" care poate identifica neregulile care 

pot intra în competenţa asistenţei sociale.  

      Instituţia şcolară, care, în virtutea misiunii sale, cultivă cu grijă statornicia , dezvoltă judecata, promovează 

simţul valorilor, pregăteşte pentru viaţa profesională  şi generând relaţii de prietenie între copii de firi şi condiţii 

diferite, favorizează spiritul de bună înţelegere. Pe lânga acestea, ea constituie un centru la a cărui activitate şi 

dezvoltare trebuie să participe familiile.  

      Prin pregătirea psiho-pedagogică cadrul didactic poate efectua o serie de teste psiho-pedagogice de 

cunoaştere a copiilor cu probleme, chiar şi a părinţilor şi poate într-o fază foarte mică prevenii sau corecta 

problemele. 

      Părinţii care au luat participat la diferite întâlniri organizate cu scopul de a afla drepturile fundamentale ale 

copiilor, au conştientizat cu uşurinţă existenţa anumitor nereguli în creşterea şi educarea copiilor. Discutţile cu 

părinţii şi exerciţiile rezolvate la aceste întâlniri au ajutat la  asumarea responsabilităţii faţă de creşterea, 

îngrijirea şi educarea propiilor copii, îndeplinirea îndatoririlor părinteşti, la rezolvarea situaţiilor dificile apărute 

pe parcursul educaţiei.  

       O astfel de intevenţie  oferă posibilitatea părinţilor de a reflecta asupra relaţiei  cu propriul copil, motivarea 

părintelui de a face cât mai bună relaţia, iar acest lucru se poate realiza numai respectând copilul şi drepturile 

sale.  

       Este necesară şi extrem de importantă organizarea unor programe educative părinţilor pentru a preveni 

relele tratamente şi oferirea de sprijin pentru acei părinţi care se confruntă cu probleme în educaţia copiilor.  

 

    "  Iubirea este necesară, deoarece pentru fiecare dintre noi nu este suficient faptul de a exista. Un 

copil  poate să traiască fericit numai atunci când ştie că este iubit. Numai atunci devine complet el însăşi. "                                                                                         

(Luigi Verdi)  
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LE BÉNÉVOLAT EN FRANCE 

                                               Bondoc Mihaela, Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti 

                                               Toma Elisabeta Cristina, Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti 

 

Le bénévolat est une forme particulière, structurée et organisée, d’engagement des citoyens, qui consiste à 

consacrer du temps, sans contrepartie financière, au fonctionnement d’une organisation. Le bénévolat occupe 

une place très importante dans la société parce qu’il permet la réalisation d’activités non marchandes 

répondant à un besoin réel et qui ne seraient le plus souvent pas assurées autrement. L’engagement bénévole 

contribue de ce fait à répondre à de multiples besoins dans le secteur social et caritatif, des loisirs, du sport, de 

la culture et de la jeunesse, de la santé et l’aide aux malades et de l’environnement ou encore de la solidarité 

internationale et de l’insertion.  

A ce titre, le bénévolat joue un double rôle. D’une part, en répondant à une demande « sociale » non-

marchande, il permet de  fournir des activités ou des prestations gratuites pour les usagers-citoyens, 

notamment par le biais de délégations de service public à des organismes associatifs. D’autre part, à travers 

ces activités ou prestations, l’action bénévole peut également permettre de révéler de nouvelles demandes 

sociales insatisfaites.  

Le secteur associatif est de loin le plus concerné. En 2019, la France comptait 16 millions de bénévoles de 

plus de 18 ans. Néanmoins, cette population demeure mal connue : jusqu’aux années 1990, on ne disposait pas 

de données précises, et les enquêtes demeurent rares. En outre, elle est profondément hétérogène et recouvre 

des réalités fort différentes, ce qui pose un problème de définition : faut-il comptabiliser les personnes qui 

n’exercent une activité bénévole que quelques heures par an ? La solidarité informelle, par exemple familiale, 

amène-t-elle à repenser les contours du bénévolat ? Comment faire en sorte que le bénévolat renforce la 

solidarité, et soit source de lien social tout en préservant sa dimension spontanée ? Pour répondre à ces 

questions, il est nécessaire de connaître les profils et les motivations des individus qui s’engagent dans des 

activités bénévoles, mais aussi les contraintes auxquelles ils sont soumis. La problématique de la 

diversification des bénévoles – certaines catégories sociales étant peu impliquées – et de leur reconnaissance, 

matérielle et symbolique, s’ajoute au défi de leur montée en compétence et de leur professionnalisation qui 

rendent parfois poreuse la frontière entre leur engagement et le monde du travail.  

En 2010, 32 % des Français de plus de 18 ans étaient engagés dans une activité bénévole dans le domaine 

sportif, humanitaire, économique, écologique, culturel ou social. Ce nombre, qui ne cesse de croître depuis 20 

ans, place la France dans la moyenne européenne et concerne des situations extrêmement diverses (degré 

d’implication des individus, taille des associations concernées, domaines d’intervention, etc.).  

En faisant de 2011 l’année du bénévolat et du volontariat, l’Union européenne visait précisément à encourager 

l’engagement des citoyens, mais aussi à favoriser l’intégration professionnelle des jeunes. De manière 

générale, le bénévolat permet de concilier intérêts individuels et intérêts collectifs. Il est cependant confronté 

aux défis de l’individualisme et du vieillissement de la population, lesquels tendent à modifier les besoins des 

bénévoles comme des bénéficiaires de leurs actions. Le bénévolat s’inscrit également dans un contexte 

d’évolution du monde du travail et des modalités d’action des pouvoirs publics, qui invitent à questionner les 

conditions de son exercice. Dès lors, comment promouvoir l’engagement bénévole et comment soutenir les 

nouvelles formes de bénévolat adaptées aux mutations économiques et sociétales, sans risquer de trop 

l’encadrer ou de trop l’institutionnaliser ?  
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LA FRANCE SE SITUE DANS LA MOYENNE EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENGAGEMENT 

BÉNÉVOLE  

Les grandes tendances du bénévolat, en France comme en Europe, s’expliquent à la fois par les cultures et 

traditions nationales et par l’évolution plus récente du contexte socioéconomique. Principales caractéristiques 

de l’engagement bénévole en Europe Selon l’Eurobaromètre, en 2019, dans l’Union européenne, 30 % des 

individus de plus de 15 ans déclaraient pratiquer une ou plusieurs activité(s) bénévole(s) dans une association, 

un parti politique, un syndicat ou un autre type d’organisme similaire. Les secteurs sportif (34 %), culturel ou 

éducatif (22 %) et social ou humanitaire (17 %) étaient les plus concernés. Venaient ensuite l’engagement 

religieux (16 %) et syndical (13 %).  

Des écarts nationaux significatifs 

C’est dans les pays du Nord de l’Europe et en Autriche que l’engagement bénévole est le plus fréquent : 54 % 

des personnes interrogées aux Pays-Bas, 52 % au Danemark et en Suède, 47 % en Autriche, 44 % en 

Finlande. Les pays du Sud de l’Europe comme l’Espagne (22 %), le Portugal (14 %) ou la Grèce (13 %) 

figurent en queue de classement.  

Taux de bénévolat en 2019 chez les individus de 15 ans et plus 

 En 2019, selon l’Eurobaromètre, la France se classait 10e sur 27 avec 37 % de bénévoles parmi les plus de 15 

ans. La même année, d’après une étude coordonnée par la DREES, ce taux était de 32 % chez les plus de 18 

ans, soit 16 millions de personnes. On compte par ailleurs, en France, 213 000 “volontaires”. Ces derniers 

bénéficient, en contrepartie de leur implication, d’une indemnité financière et/ou d’une couverture sociale qui 

s’expliquent par la diversité des contextes socioculturels. Le premier constat qu’on peut tirer de ces données 

est que, dans le monde occidental – surtout en Europe - un taux de bénévolat important correspond à des 

dépenses sociales élevées par habitant. On peut faire l’hypothèse que la valorisation de la solidarité dans les 

politiques publiques crée une dynamique au sein du monde associatif, mais aussi que les dépenses sociales 

contribuent à l’existence des associations. Mais ce constat doit être manié avec précaution : dans d’autres 

situations nationales où les dépenses publiques sont plus faibles, l’entraide et la solidarité (notamment 

familiale) sont vraisemblablement tout aussi importantes mais plus informelles et moins institutionnalisées. 

Par ailleurs, il est possible que des taux élevés de dépenses sociales et de bénévolat soient eux-mêmes liés à 

d’autres dimensions des sociétés concernées, notamment culturelles. Ainsi, plusieurs modèles culturels se 

dégagent.  

Dans les pays anglo-saxons, scandinaves et germaniques, le développement précoce et étendu du bénévolat 

s’expliquerait par l’attachement au rôle des corps intermédiaires entre l’individu et l’État, une tradition de 

forte décentralisation et – dans le cas des Pays Bas – la nécessité pour la population de parvenir à vivre 

ensemble sur un petit territoire aux fortes contraintes. Dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-

Unis, l’expression “give back to community” signifie que chacun est responsable de sa communauté locale, 

religieuse et même nationale, et lui est redevable. Certains sociologues, et en premier lieu Max Weber, relient 

cet impératif de solidarité à l’éthique protestante du travail, laquelle encourage chacun à développer ses 

propres talents. C’est également l’esprit qui animera les grandes fondations philanthropiques américaines au 

XXe siècle. 

En France, le bénévole type est un cadre quadragénaire, diplômé du supérieur et membre d’une association 

sportive. Une manière de cerner les contours du bénévolat en France est de se tourner vers les quelque 1 350 

000 associations présentes dans le pays. Si leur répartition sectorielle est difficile à établir, les associations 

françaises les plus nombreuses concernaient, en 2005, les secteurs sportif, culturel, de loisirs et de défense des 

droits. 
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 Répartition des associations en France en 2005 selon leur activité: sport 24,1 % , culture 18,6 % , loisirs 17,8 

% , défense des droits et des causes 15,5 %,  action sociale, santé 11,3 %,  éducation, formation, insertion 4,1 

%,  humanitaire 3,7 %,  défense des intérêts économiques 3,7 %, autres 1,3 %. 

Les observateurs estiment que, de 1999 à 2019, le nombre total de bénévoles dans les associations a augmenté 

de 23 %. Celles qui, en 2019, comptabilisaient le plus gros volume d’activité bénévole étaient les associations 

sportives (29 %), culturelles (16 %), d’action sociale (13 %) et de loisirs (12 %). L’engagement bénévole dans 

les associations représentait l’équivalent de 935 000 emplois à plein temps et, au sein des associations, celles 

n’employant aucun salarié étaient largement majoritaires (928 000 contre 172 000). Toutes les classes d’âge 

sont concernées par le bénévolat, bien que les 45-54 ans semblent les plus actifs. On peut supposer qu’il existe 

un effet de génération : la nouvelle et la prochaine générations de seniors constituent un “vivier” potentiel de 

bénévoles pour les années à venir – ce n’est pas le cas des personnes appartenant au “quatrième âge”.  

Le bénévolat en France par classe d’âge et par  catégorie socioprofessionnelle en 2010 (en %) 

Une différence entre les générations peut être relevée dans les responsabilités exercées, puisqu’en 2010,  57 % 

des présidents d’association avaient plus de 55 ans et seulement 7 % moins de 35 ans. De plus, l’engagement 

bénévole associatif est largement corrélé à la catégorie socioprofessionnelle, au revenu, au diplôme et à l’âge 

de fin d’études : les cadres moyens et supérieurs s’engagent plus que les ouvriers et comptaient en 2019 pour 

42 % des présidents d’association, contre 6 % pour les ouvriers. Pour la population active, la participation à 

des activités bénévoles ne semble donc pas corrélée au temps disponible en dehors du travail ; peut-être l’est-

elle davantage au capital social et aux types de compétences mobilisables dans les activités bénévoles.  

Si les femmes s’engagent presque autant que les hommes (en 2010, 35,5 % des hommes faisaient du 

bénévolat contre 28,5 % des femmes), elles ne le font pas dans les mêmes domaines et n’occupent par les 

mêmes positions lorsqu’elles sont membres du bureau d’une association : 57 % des secrétaires associatifs sont 

des femmes, contre 31 % des présidents et 42 % des trésoriers. Ce sont surtout les organisations œuvrant dans 

le social, l’humanitaire et la santé qui ont une présidente, alors que les associations sportives ou de chasse et 

de pêche sont presque toutes dirigées par des hommes.  

Le bénévolat en France en 2010 en fonction de la catégorie socioprofessionnelle et du revenu: cadres 52%,  

ouvriers 33%,  chômeurs 23% retraités 37%,  étudiants 40%. 

PROPOSITIONS:  

Encourager le bénévolat par des actions plus particulièrement ciblées sur deux publics, grâce à :  

• la mise en place d’ateliers d’information et de sensibilisation pour les jeunes retraités lors de la liquidation 

de leurs droits à la retraite ;  

• des actions de sensibilisation sur les bénéfices du bénévolat auprès des jeunes. Définir, au niveau européen, 

les conditions pour rendre les engagements bénévoles éligibles à l’obtention de crédits universitaires (ECTS).  

Impliquer Pôle emploi dans la valorisation des activités bénévoles :  

• dans le cadre du Projet personnalisé d’accès à l’emploi et des ateliers CV, valoriser les activités bénévoles 

pour l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi en promouvant les compétences transférables ;  

• sensibiliser les employeurs publics et privés aux avantages découlant de l’exercice, par les candidats au 

recrutement, d’activités bénévoles (implication, autonomie, travail en équipe, etc.);  accompagner les 

associations dans la clarification des rôles respectifs des bénévoles et des salariés (formations, chartes, partage 

d’expériences); valoriser le mécénat de compétences, en communiquant sur ses avantages pour l’employeur 

comme pour le salarié : développement des compétences et de la motivation, découverte de nouvelles 
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organisations et de nouveaux besoins, forme particulière de mécénat ouvrant aux réductions fiscales 

existantes. 

 

CONCLUSIONS 

Le bénévolat reste majoritairement fondé sur des valeurs de partage, de solidarité et de lien social. L’équilibre 

entre l’engagement libre et choisi et les exigences croissantes auxquelles il est confronté est fragile. Toute 

action publique visant à l’accompagner doit veiller à éviter deux écueils : l’absence de valorisation, au motif 

qu’il s’agirait d’une démarche seulement individuelle, d’une part, la tendance à une trop grande formalisation 

et à l’institutionnalisation des pratiques bénévoles, d’autre part. Les innombrables bénéfices que retire la 

collectivité de l’implication des bénévoles justifient la recherche de ce nouvel équilibre. 
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Metodele educației moral-civice 

   Prof. Sim Viorel 

   Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă  Șimleu Silvaniei,jud.Salaj 

 

      Educația morală este o componentă a educației prin care se realizează formarea și dezvoltarea conștiinței 

și a conduitei morale, formarea profilului moral al personalității, elaborarea comportamentului social-moral. 

Ceea ce ne face să devenim buni este, după unii, natura, după alţii deprinderea, după alţii învăţătura” spunea 

Aristotel. Dar e aproape evident că virtutea etică nu e o dispoziție naturală inflexibilă, ci e ceva modelabil, 

ceva ce depinde de noi. 

 

„Pe copil să-l ții în strune 

De vrei om la toți să placă 

Nu-l lăsa orice să spună, 

Nu-l lăsa orice să facă, 

Nu-l lăsa după plăcere, 

Unde vrea el să se ducă, 

Din același lemn se face, 

Și icoană și măciucă.” 

Esența educației morale constă în „crearea unui cadru adecvat interiorizării componentelor moralei sociale în 

structura personalității morale a copilului, elaborarea și stabilizarea, pe această bază, a profilului moral al 

acestuia în concordanță cu imperativele societății noastre”. 

Ce trebuie pentru a forma judecata  unui elev? Să-l faci mai întâi să raționeze cu privire la ceea ce îl 

interesează personal. Dacă spiritul sau s-a lărgit, trebuie să-l aplicăm la lucruri mai mari. Să-i înfățișăm în 

acest scop tabloul legilor și al obiceiurilor diferitelor popoare, să-l statornicim judecător al înțelepciunii și 

nebuniei acestor obiceiuri și acestor legi și, în fine, să-l facem să apese perfecțiunea sau imperfecțiunea 

acestora în balanța celei mai mari fericiri și a celui mai mare interes al republicii. Meditând asupra principiului 

utilității naționale, copilul va câștiga idei sănătoase și generale despre morală. Spiritul său, de altminteri 

exersat asupra acestor lucruri mari, va fi mai capabil de orice fel de studii.” 

Trăim într-o lume în care este important să redescoperim ideea de toleranţă şi respect mai mult ca oricând. 

Copiii, care sunt educaţi şi protejaţi de violenţă, sunt familiarizaţi de mici cu acţiunile contra terorismului, 

violenţei în general, a căror victime sunt oameni şi copii nevinovaţi. Ei sunt convinşi că trebuie făcut totul 

pentru a preveni comportamentele violente şi, în special, că  fiecare instituţie de educaţie, să fie un loc de 

securitate. Sensibilizarea pe care o putem face  în școală faţă de ameninţarea pe care o reprezintă violenta, 

urâtul pentru societate este informarea despre efectele agresivității, mitinguri împotriva violenței, împotriva 

rasismului,  expoziţii de desene cu mesaje antiteroriste, povestiri în care se inserează mai complex efectele 

violenţei). Micile conflicte dintre copii, ca şi abaterile de la normele de conduită, vor fi valorificate moral 

conform schemei: A. Ce e bine?   B. Ce e rău?Pentru a ajunge un om liber, responsabil, care să poată gândi, să 

reflecte, este necesar ca, încă de mic, copilul să fie educat în spiritul marilor valori ale civilizaţiei umane, 

împotriva violenţii şi a intoleranţei de toate feluril. Educaţia vârstelor mici este considerată temelia 

personalităţii fiecărui individ, de aceea, educaţia trebuie să răspundă în primul rând, nevoilor individuale şi să 

realizeze echilibrul între acestea şi dezvoltarea democratică a societăţii. 
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Sarcinile educaţiei morale se realizează printr-un ansamblu de metode şi procedee, care integrate într-un tot, 

constituie strategia educaţiei în spiritul moralei, care conduce la construirea conştientă a personalităţii moral – 

civice în concordanţă cu imperativele societăţii democratice. Să analizăm principalele metode şi procedee 

folosite în acest scop. 

Explicaţia morală. Cu ajutorul explicaţiei morale dezvăluim conţinutul unei cerinţe, al unei norme şi reguli 

morale. Explicaţia îndeplineşte două funcţii: una informativă (conștientizarea sensului unei cerinte)  şi alta 

stimulativă (constă in motivarea cerinței, în declanșarea stărilor afective, stimulative, prin forța limbajului). 

Convorbirea etică. Este un dialog între profesor şi elevi prin care se urmăreşte clarificarea cunoştinţelor 

morale şi declanşarea de stări afective corespunzătoare. Avantajul dialogului constă în antrenarea elevilor la 

analiza (dezbaterea) faptelor morale, în valorificarea experienţei de viaţă a acestora. Convorbirea etică 

îndeplineşte multiple funcţii: de informare, de sensibilizare, de întărire şi de corectare. 

Povestirea morală. Constă în relatarea, prezentarea într-o formă atractivă a unor întâmplări şi fapte reale sau 

imaginare cu semnificaţii morale, cu scopul de a-i ajuta pe copii să desprindă concluzii, învăţăminte cu privire 

la propria lor comportare. Se foloseşte cu precădere la clasele mici. 

Exemplul se bazează pe intuirea (sau imaginarea) unor modele ce întruchipează fapte sau acţiuni morale. 

Eficienţa exemplului depinde de calitatea modelului, de ceea ce ilustrează el şi de modul cum este perceput şi 

reflectat acest model.  Există numeroase proverbe, maxime, expresii celebre care evidenţiază rolul deosebit al 

exemplului în procesul educaţiei. Treptat se elaborează criterii tot mai SOlide care permit elevului să 

diferenţieze exemplele pozitive de cele negative. În funcţie de sursa modelului distingem: 

• exemple directe oferite de persoane din apropierea copilului: părinţi, profesori, colegi etc.; 

• exemple indirecte prezentate prin descrierea unor fapte, acţiuni morale, exercitate de o persoană reală 

sau imaginară (exemple de cinste, modestie, de patriotism etc. întâlnite la personaje literare). 

Exemplele pot fi pozitive sau negative (atât intre copii, în mediul apropiat, cât și dintre educatori). Exemplele 

negative nu vor fi declarate indezirabile ci vor fi arătate urmările in cazul unui comportament negative, pentru 

ca elevii sa ia singuri decizia ca nu vor sa urmeze un astfel de comportament. 

Analiza de caz. Caracteristica acestei metode constă în aceea că se permite elevilor (studenţilor) o confruntare 

directă cu o situaţie reală, luată drept “exemplu” tipic, reprezentativ pentru o stare de lucruri mai generală, pe 

care aceştia urmează să o analizeze sub toate aspectele pentru a ajunge la înţelegerea cât mai complexă a 

problemei date. 

Cazul poate fi pozitiv, negativ sau contradictoriu. De asemenea, analiza şi discutarea cazului (a 

comportamentului altuia) impune raportarea la sine; prin comparaţie, pe baza mecanismului acceptare – 

respingere, se retuşează şi se consolidează unele elemente ale propriei conduite morale. 

Exerciţiul moral. Exerciţiul constă în executarea sistematică şi repetată a unor fapte şi acţiuni, în condiţii 

relativ identice, cu scopul formării de-prinderilor şi obişnuinţelor de comportare morală, al constituirii şi 

fixării trăsăturilor volitive şi de caracter, a conduitei morale, a relaţiilor morale practice. 

Metoda exerciţiului moral presupune două momente principale: 
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• formularea cerinţelor şi 

• exersarea propriu-zisă. 

Cerinţele prescriu modul în care se va desfăşura activitatea şi condiţiile ce vor trebui respectate. Cele mai 

importante forme prin care se pot formula cerinţele sunt: 

• ordinul – o formă de exprimare categorică a unei sarcini; 

• dispoziţia – o formă de ordin, mai atenuată, însoţită de explicaţii şi argumente, privind necesitatea 

îndeplinirii obligaţiilor; 

• îndemnul şi sugestia – forme indirecte de formulare a cerinţelor, ce se bazează pe anumite calităţi ale 

elevilor (simţul datoriei, al onoarei, al cinstei ş.a.). În acest fel contribuim la transformarea cerinţelor 

externe într-un mobil intern al conduitei; 

• rugămintea – prin care solicităm cu căldură îndeplinirea benevolă a unor sarcini. Relaţia amicală între 

profesor şi elevi se exprimă în acest caz în folosirea unor expresii ca: vă rog, fiţi amabil etc. din care 

rezultă că şi profesorul este pătruns de dorinţa sinceră ca elevii să se comporte în mod corespunzător. 

Alte forme de exprimare a cerinţelor sunt: stimularea unei activităţi prin promiterea unei recompense, iniţierea 

de întreceri între elevi, utilizarea perspectivelor, încurajarea, entuziasmarea, cultivarea tradiţiilor, interdicţia ca 

formă negativă de formulare a cerinţelor. 

Exersarea propriu-zisă constă în îndeplinirea consecventă şi sistematică a cerinţelor formulate în vederea 

formării conduitei morale a elevilor. 

Metode de apreciere a cunoştinţelor şi conduitei moral-civice 

Aprecierea se realizează mai ales prin aprobare şi dezaprobare. Aceste modalităţi de apreciere se folosesc nu 

numai la sfârşitul activităţii, ci şi înaintea începerii şi pe parcursul desfăşurării ei. Ele reprezintă  un gen de 

asistenţă continuă şi reglatoare, având rol de convingere, încurajare, temperare, prevenire. Aprobarea 

(recompensa) este forma aprecierii favorabile. Ea constă în acceptarea şi recunoaşterea rezultatelor 

comportării morale a elevilor, confirmarea concordanţei lor cu exigenţele stabilite. Pe plan  psihologic 

aprobarea re-prezintă o întărire pozitivă, declanşează stări afective stenice, care stimulează şi intensifică 

menţinerea în continuare a aceleaşi conduite morale, contribuie la consolidarea rezultatelor obţinute, la fixarea 

în structura morală a personalităţii. Aprobarea se realizează prin mai multe procedee: 

• Acordul (acceptarea), prin care ne manifestăm mulţumirea faţă de modul în care au fost respectate 

cerinţele. El poate fi exprimat printr-un  zâmbet, un gest, o privire, sau cu ajutorul unei expresii 

“bine”,  “sunt mulţumit”,  “aţi procedat bine” etc. 

• Lauda, ca formă a aprecierii verbale, se poate realiza între patru ochi sau în faţa colectivului. 

• Evidenţierea constă în sublinierea îndeplinirii exemplare a unor cerinţe. Se poate face în faţa clasei, pe 

şcoală (la staţia de amplificare), în consiliul profesoral, în faţa părinţilor. 

• Recompensa este o formă premială care se acordă pentru rezultate  ce depăşesc nivelul de exigenţe 

obişnuit. Ea poate fi materială (cărţi, rechizite, material sportiv) şi spirituală (diplome, distincţii, 

evidenţierea la panoul de onoare). 

• Dezaprobarea reprezintă forma negativă a întăririi, de respingere a unor fapte şi manifestări ce vin în 

contradicţie cu anumite cerinţe morale. Exprimând nemulţumirea educatorului faţă de modul de 

îndeplinire a cerinţelor, dezaprobarea declanşează trăiri afective negative (ruşine, culpabilitate, 

sentimentul vinovăţiei, disconfort moral), care îi determină pe elevi să evite repetarea greşelilor 
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respective sau a altora similare. Procedeele prin care se realizează dezaprobarea sunt foarte variate: 

Dezacordul prin care se exprimă nemulţumirea faţă de modul în care au fost respectate cerinţele. El se 

poate realiza printr-un gest, o privire, sau cu ajutorul limbajului; 

• Observaţia se referă la un aspect concret al conduitei. Se face individual sau în faţa colectivului. 

• Admonestarea este o formă drastică ce se aplică pentru greşelile repetate în atitudine şi comportare. 

• Avertismentul reprezintă exprimarea indignării faţă de îndeplinirea deficitară a unei sarcini (cerinţe) şi 

prevenirea elevului că va fi pedepsit dacă va mai proceda la fel. Este un ultimatum care se adresează 

pe un ton sever. 

• Pedeapsa cea mai înaltă formă a dezaprobării. Ea poate consta în: scăderea notei la purtare, mutarea 

disciplinară într-un alt colectiv (o altă clasă) sau alte măsuri prevăzute în regulamentul şcolar. 

Bibliografie: 

1. C.A Helvetius, D. Diderot – Texte pedagogice alese, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1964. 

2.Mihăila Lizetta , psiholog, Școala părinților-articol revista Itsy-Bitsy. 

3. Cristea Sorin, Dragu Anca,  Psihologie și pedagogie școlară, Ovidius University Press, Constanța, 2003. 
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EDUCAȚIA MORAL - CIVICĂ LA ȘCOLARII MICI 

 

Prof. înv.primar  KYSILKA ILEANA 

Colegiul Național Bănățean Timișoara 

 

 

Moralitatea, componentă fundamentală a personalității umane, se manifestă în relațiile individului cu 

ceilalți, devenind premisa indispensabilă functionării acestora și rezultat al tuturor influențelor și acțiunilor ce 

se exercită asupra omului de la cea mai fragedă vârstă. 

Locul educaţiei civice în învățământul primar (la clasa a III-a şi clasa a IV-a) este justificat de nevoia 

de a-i iniţia pe şcolarii mici în practicarea unui comportament civic într-o societate democratică - un 

comportament activ, responsabil, liber, reflexiv. Educaţia civică urmăreşte formarea unui set de competenţe 

necesare şi suficiente pentru a face din copil un bun cetăţean. Dar cine şi, mai ales, cum trebuie să se realizeze 

această educaţie? 

Introdusă între obiectele de studiu la câţiva ani după evenimentele din decembrie 1989, educaţia 

civică îşi descoperă, treptat, identitatea. Pornind de la o tematică pe care discuţiile cu clasa o extind în mod 

inevitabil şi necesar, această disciplină îşi găseşte locul în spaţiul vast şi complex al raporturilor dintre individ 

şi comunitatea socială. 

Formăm comportamentul civic al elevilor oferindu-le în permanenţă ca exemplu, în primul rând,  

propriul comportament.  Atitudinile şi faptele de zi cu zi trebuie să se constituie într-o conduită pozitivă, pe 

care micul şcolar o va recepta ca atare. Astfel, elevii vor dobândi capacitatea de a selecta, din noianul de fapte 

sau acţiuni, pe cele demne de urmat, conştientizând, treptat, valoarea acestui tip de comportament. Prin 

urmare, cunoştinţele de educaţie civică vor fi asimilate în mod firesc şi vor întregi aportul la formarea unor 

deprinderi şi priceperi, cu ajutorul cărora elevul de vârstă primară devine capabil să se adapteze cu succes 

cerinţelor şi normelor pe care societatea le impune. 

Educaţia civică înseamnă educaţia persoanei pentru a trăi alături de ceilalţi în societate, ceea ce 

include comportamentul politicos, normele de igienă, de circulaţie publică, de pază contra incendiilor, etc. în 

sens restrâns, educaţia civică înseamnă dobândirea de către elevi a cunoştinţelor şi competenţelor necesare 

unui cetăţean pentru participarea la viaţa publică. Educaţia civică nu înseamnă moralizare ieftină, inocularea 

de valori şi norme de pe poziţia de superioritate a adultului. Copiii judecă moral în mod personal, fiecare în 

felul său, în funcţie de repere independente de un discurs exterior lor. Dacă elevul nu este ajutat să progreseze 

în judecata morală şi să ajungă pe aceeaşi lungime de undă cu adulţii care îi cer să se poarte frumos, discursul 

exterior moralizant nu are cum să-şi facă efectul. Educaţia civică nu trebuie să promoveze prejudecăţi, clişee, 

stereotipuri, ci să sprijine dezvoltarea unei gândiri deschise şi flexibile. Deoarece educaţia pentru democraţie 

este un proces lung şi complicat, este bine ca o acţiune în acest sens să înceapă devreme. Elevii mici nu sunt 

izolaţi de lumea în care trăiesc, cu atât mai puţin de viaţa ,,cetăţenească”.  Ei sunt implicaţi în viaţa socială 

prin familiile lor, prin grupurile de joacă şi de învăţătură, prin relaţii specifice pe care le au cu diferite 

instituţii. 

La vârsta de 8 – 10 ani este foarte important ca temele şi strategiile de lucru în cadrul educaţiei civice 

să fie alese ţinând cont de experienţa socială a elevilor şi de posibilităţile existente în această perioadă de 

resemnificare prin integrare a cunoştinţelor dobândite de elevi la alte discipline. Şcolii, ca sistem social şi 

educaţional îi este permis să reproducă în mic atmosfera democratică şi să contribuie la dezvoltarea 

comportamentelor democratice. 

 Pentru a răspunde corect, trebuie să privim educaţia civică dintr-o dublă perspectivă: aceea a 

educatorilor şi a viitorilor cetăţeni .Cei dintâi sunt chemaţi să aplice metode, mijloace, procedee didactice 

pentru însuşirea de către copil a unui sistem de cunoştinţe cu privire la structura, cauzalitatea şi 

funcţionalitatea grupurilor şi instituţiilor sociale: comportamente, coduri de norme, legi şi, totodată, să cultive 
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şi să stimuleze formarea trăsăturilor de personalitate necesare omului pentru a se integra creator în structurile 

vieţii sociale, contribuind la buna funcţionare şi evoluţia acestora . 

 Textele inspirate din viaţa de familie contribuie la dezvoltarea concepţiei despre sine şi despre 

semeni. Prin valorificarea valenţelor formative ale mesajelor acestor lecturi, copilul conştientizează 

necesitatea unei implicări active în viaţa de familie, deprinde obişnuinţa de a se gospodări şi,  în acelaşi timp, 

realizează faptul că, pe lângă drepturile de care se bucură în cadrul familiei, îi revin şi o serie de îndatoriri. 

Textele referitoare la activitatea educativă contribuie la formarea unor atitudini corespunzătoare faţă 

de şcoală, faţă de colegi şi prieteni, ajutându-l pe copil să se integreze cu uşurinţă cerinţelor impuse de 

colectivitate. Elevii dobândesc capacitatea de a asculta şi de a se face ascultaţi, de a-şi face cunoscute propriile 

opinii, acceptând, totodată, părerile celorlalţi.  În mod evident, valoarea acestor lecţii este dată de eficacitatea 

lor, de măsura în care ajută elevii să-şi însuşească convingerile morale prin efortul lor propriu. Depinde de 

dascăl, în cea mai mare măsură, dacă obiectivele urmărite prin lecţiile de educaţie civică sunt atinse;iar 

aceasta se realizează numai folosind metodele adecvate, în funcţie de conţinutul ce urmează a fi parcurs. 

Orice cadru didactic este conştient de faptul că metodele de predare nu devin eficiente prin ele însele, 

ci sunt puse în valoare de inteligenţa şi priceperea fiecăruia. Alegerea metodei de lucru se face ţinând cont de 

avantajele şi importanţa folosirii ei, privite atât din punctul de vedere al elevului, cât şi din cel al învăţătorului 

. 

 Metodele cele mai intens folosite în ultimul timp sunt cele numite interactive, fără însă a le da la o 

parte pe cele tradiţionale, deoarece pe acestea din urmă se bazează, de fapt, metodele moderne. De ce 

metodele interactive dau rezultate? Pentru că au la bază cooperarea dintre elevi în timpul lecţiei. Ei trebuie să 

relaţioneze unii cu ceilalţi, astfel încât responsabilitatea individuală să devină presupoziţia majoră a 

succesului. Nu se poate vorbi de o abordare strictă a metodelor interactive la lecţii, pentru că cel mai adesea 

ele fuzionează cu cele active. Munca pe echipe, spre exemplu, se poate folosi mai întâi ca element în cadrul 

unei strategii active, pentru ca, mai apoi, să devină metodă integrată unei strategii de tip interactiv. Există o 

diversitate de metode interactive : ”Studiul de caz” , ”Jocul de rol” , ”Mozaicul” „Reţeaua discuţiilor”. Iată 

câteva metode care se pretează cel mai bine disciplinei educaţie civică: 

  Prin  activizare se urmăreşte realizarea unei învăţări şi formări active şi interactive, în care elevul 

învaţă să se implice efectiv, intens, profund şi deplin, cu toate dimensiunile personalităţii sale – intelectuală, 

fizică şi afectiv – voliţională Activizarea nu neglijează dimensiunea socială a activităţii elevilor ,implicarea 

acestora putându-se realiza în cadrul tuturor formelor de organizare a activităţii lor – frontală, de grup, 

individuală, forme care, în funcţie de contextul educaţional, pot declanşa, susţine şi amplifica eforturile 

individuale şi de grup ale elevilor şi chiar eforturile întregii clase, în realizarea predării/învăţării/evaluării. 

 O lecţie/activitate didactică activă „este activitatea prin care elevul este stimulat să reflecteze, să se 

implice conştient şi motivat în procesul de învăţare”, reprezintă activitatea elevilor în construirea cunoaşterii, 

desfăşurată sub îndrumarea profesorului, care devine un fel de mediator. 

Practic vorbind, activizarea trebuie percepută ca un efort de reconsiderare – transformare a posturii pe 

care o deţine elevul în procesul de învăţământ – din obiect al educaţiei (aşa cum era în învăţământul 

tradiţional), el devine obiect şi subiect al educaţiei, un co-participant activ la propria formare şi devenire. 

 A activiza elevii înseamnă a determina mobilizarea şi angajarea intensivă a propriei lor individualităţi, 

a tuturor capacităţilor lor reflexive, psihice, cognitive, motrice, afective şi volitive de care aceştia dispun, 

precum şi a creativităţii lor, în vederea realizării unei instruiri şi formări eficiente,care să contribuie 

semnificativ la dezvoltarea tuturor dimensiunilor personalităţii acestora. 

 Discuţia în grup este utilizată fie cu scopul asigurării şi asimilării optime a cunoştinţelor, fie pentru a 

găsi modalităţi de soluţionare a unor probleme ivite la un moment dat. Dintre modalităţile prin care 

învăţătorul promovează dialogul în colectivul clasei, tipică este aceea în care se face apel la întregul colectiv 

de a colabora la bunul mers al activităţii de învăţare. Promovarea discuţiilor de grup în procesul de predare –

învăţare îi antrenează pe elevi în observarea şi analiza materialului intuitiv, în comentarea unor răspunsuri 
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bune sau rele, îi lasă să se completeze reciproc, să vină cu  aspecte noi, interesante. Dascălul, prin această 

metodă, se identifică cu grupul, devine un membru component al lui, practicând o discuţie discretă, dând 

grupului sentimentul participării directe la activitate. 

Învăţarea prin descoperire  constituie o modalitate de lucru prin care elevii sunt puşi în situaţia de a 

descoperi adevărul printr-o activitate proprie de reconstruire a drumului elaborării cunoştinţelor, presupune 

activităţi independente (individuale sau colective), investigaţii proprii, personale, implicare profundă şi 

eforturi intense. Ei îşi îmbogăţesc cunoştinţele, le clasifică, le ordonează şi le integrează în sistemul anterior. 

Aceasta contribuie la  dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere a elevilor, a unei motivaţii superioare şi le 

dezvoltă importante trăsături morale: spirit de ordine, perseverenţă . În clasele primare,  descoperirea va viza 

în special inventarierea unor date despre plante şi animale în mediul lor de viaţă.  Ex: în lecţiile „Noi şi 

vieţuitoarele” , ”Corpul meu”. Pedagogia descoperirii pleacă de la premisa că instruirea prin descoperire 

reprezintă o orientare strategică pentru un învăţământ activ şi interactiv.  

 O altă metodă de activizare care implică foarte bine şi interactivitatea este învăţarea  prin cooperare. 

Aceasta presupune interacţiuni verbale nemijlocite între elevi, graţie cărora se vor dezvolta competenţe 

intelectuale şi sociale. Elevii învaţă în acest mod nu unii alături de alţii, ci unii în relaţie cu alţii. Interacţiunile 

şi confruntările dintre membrii grupului permit informaţiei să circule în interiorul grupului şi să fie ulterior 

transmisă de către grup.  

Există mai multe strategii de formare a grupurilor. Alegem distribuirea stratificată, în care împărţirea  elevilor 

se face după cel puţin o caracteristică (interese, stil de învăţare). 

 Jocul didactic constituie o admirabilă modalitate de a-i face pe elevi să participe activ la procesul de 

învăţare . Elevul se găseşte, astfel, în situaţia de actor, de protagonist, şi nu de spectatoR, ,ceea ce corespunde 

foarte bine dinamismului gândirii, imaginaţiei şi vieţii lui afective. La lecţiile de educaţie civică sunt indicate 

a se folosi jocurile de rol, activități care solicită elevilor să interpreteze şi să exerseze comportamente, îi 

implică profund în instruire şi îi activizează din toate punctele de vedere: cognitiv, afectiv şi psihomotor. 

Elevii devin actori autentici în situaţii simulate, dezvoltându-şi fantezia, curajul de a acţiona liber, spiritul 

activ, critic şi creativ.  

Simţul civic este şi va fi mereu în raport de condiţionare cu libertatea. Numai o comunitate conştientă 

de ceea ce ar putea pierde îşi poate preţui şi cultiva sistematic valorile trăind într-un exerciţiu necontenit al 

libertăţii. 
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EXEMPLU DE BUNE PRACTICI ÎN COMUNITATE 

PROGRAM DE VOLUNTARIAT 

„FII SUSTENABIL” 

PROF. PRALIA DORU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU„ MOINEȘTI  

 

MOTTO „ÎNVĂȚĂM PENTRU A CONVIEȚUI” 

 

MOTIVAȚIE PERSONALĂ 

Profesorii au un impact mare asupra educației elevilor și vor putea să îi conecteze la cele mai 

inovatoare abordări ale noii educații: formarea abilităților de viață și educația pentru dezvoltarea durabilă 

NEVOIA PROIECTULUI 

Ultimele evenimente produse la nivel mondial ne-au demonstrat că trebuie să avem un comportament 

sustenabil față de planetă. În acest context este foarte important să educăm elevii în acest sens. 

BENEFICIARI  

Elevi din ciclul primar și gimanzial. 

DESCRIERE PROIECT 

Activități desfășurate cu voluntari: 

1.Dezvoltarea, în rândul copiilor, tinerilor, dar și al cetățenilor adulți, a cadrului de competențe (cunoștințe, 

abilități, atitudini) necesare implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. 

2.Sesiuni informative (video/practice) în cadrul cărora elevii vor fi conectați cu termenul de sustenabilitate și 

implicit dezvoltare durabilă pentru ca în timp acțiunile lor să fie mai sănătoase și mai de durată pentru ei și în 

egală măsură pentru planetă. 

3.Realizarea de activități educative, teoretice și practice, într-un cadru organizat cu caracter de dezvoltare 

durabilă/sustenabilitate.  

4.Numărul elevilor și voluntarilor implicați în proiect , rezultatele vizibile în urma activităților și perioada de 

desfășurare a activităților vor fi parte din proiect în vederea realizării obiectivelor SMART. 

PLANUL ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE 

Va cuprinde activitatile concrete care se vor desfășura pentru realizarea proiectului, organizate intr-un 

plan detaliat pe luni/zile cu detaliile fiecarei activități care va include obligatoriu și responsabilii și voluntarii 

pentru desfășurarea în condiții optime și de siguranță a activității. Responabilii se vor asigura de transmiterea 

corectă a informațiilor către beneficiari. 

 

*Exemplu de activitate: 

Sesiune informare: Dezvoltare durabilă; 

Detalii: Informarea elevilor cu conceptul de dezvoltare durabilă șo cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă 

(ODD) ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-

ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015; 

Durata: 10 -30mai 202; 

Responsabili/voluntari: Cadre didactice și părinți; 

BUGETUL PROIECTULUI 

Se va completa cu bugetul necesar pentru desfășurarea activităților în funcție de activitățile propuse. 

Acesta poate fi din fonduri extrabugetare, sponsorizări sau donații. 

REZULTATE ESTIMATE 

Adoptarea unui stil de viață sustenabil nu implică măsuri radicale, ci chibzuință asupra deciziilor pe 

care le luăm. Sustenabilitatea în viața de zi cu zi trebuie încurajată ori de câte ori avem ocazia.  Elevii vor fi 
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încurajați să desfășoare activități sustenabile dar masurarea îndeplinirii obiectivelor se poate face doar în timp 

și nu pe termen scurt. 

Sustenabilitatea în viața de zi cu zi trebuie privită ca un beneficiu pentru individ și planetă.Trăitul 

sustenabil este în fapt o filosofie de viață ce contribuie la sănătatea elevilor, a comunității și implicit a 

planetei. Acțiunile sustenabile pe care le desfășurăm în prezent vor cântări foarte mult în viitor.Trebuie să fim 

conștienți că astfel de activități și proiecte sunt necesare la nivelul comunității școlare pentru a educa elevii 

într-o direcție cât mai sustenabilă, de la o vârstă cât mai fragedă, care la rândul lor vor transmite informațiile 

în rândul familei, prietenilor și cunoscuților.  

Voluntariatul trebuie promovat cât mai mult prin astfel de acțiuni deoarece este parte din această 

educație sustenabilă și pe viitor rezultatele pot fi extraordinare prin implicarea a cât mai mulți voluntari în 

astfel de acțiuni și activități concrete de dezvoltare durabilă la nivelul comunității. 

La finalul programului fiecare participant va reuși să cunoască Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și 

măsurile concrete pe care le poate lua în viața de zi cu zi , dar mai ales în cadrul școlii pentru o dezvoltare 

durabilă astfel încât conștientizarea necesității sustenabilității să fie una destul de ridicată. 
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Studiu privind influenţa şcolii în educarea creativităţii elevilor 

 

Sprîncenea Gabriel 

 Liceul Tehnologic Vedea  

 
  De-a lungul timpului, cele mai importante inovaţii în diferite domenii au fost posibile datorită nevoii omului 

de a crea ceva nou. În acest sens, creativitatea joacă un rol esenţial. Dezvoltarea capacităţii de a fi creativ, este 

esenţială pentru supravieţuire, fiecare din noi având o mare nevoie de noutate. În acest sens, şcoala trebuie să 

aibă un rol primordial în formarea tinerilor capabili să-şi folosească întregul potenţial creativ de care dispun în 

activitatea productivă viitoare. Creativitatea este o condiţie a eficienţei atât în procesul de învăţământ cât şi în 

muncă. Pentru ca un adult să devină creativ este necesar un antrenament încă din copilărie dobândit în şcoală. 

Şcoala rămâne principalul instrument pe care societatea îl foloseşte pentru cultivarea şi valorificarea 

creativităţii la membrii ei tineri, de vârstă şcolară. În acest sens, modernizarea sistemică a învăţământului, în 

lumina unei pedagogii a creativităţii se impune cu necesitate. Benefică ar fi şi introducerea unui curs aplicativ 

de creativitate ca disciplină de studiu, având caracter: interdisciplinar (ca metodologie, material faptic şi 

aplicaţii), paradisciplinar (ca plasare în programa şcolară, alături de celelalte discipline de studiu) şi 

supradisciplinar (ca realizare şi finalitate). Pentru a pregăti viitori specialişti, potenţiali creatori, profesorul 

care ar preda acest curs sau oricare altă disciplină şcolară, este esenţial să fie creativ, să fie un factor 

stimulator al comportamentului creativ al elevilor prin stimularea dorinţei şi a curiozităţii de a descoperi 

soluţii noi de rezolvare a unor probleme. El trebuie să evite utilizarea unor fraze de genul "cine ştie răspunsul 

corect", "nu mi se pare logic", "poţi să demonstrezi" şi să nu sancţioneze îndrăzneala unora de a pune întrebări 

incomode. Trebuie să accepte întrebările neuzuale, să respecte ideile inedite, să sublinieze valorile ideilor pe 

care le emit elevii şi să ofere oportunităţi de exprimare sau de lucru în absenţa unor evaluări imediate. Având 

în vedere tendinţa unora de a simplifica lucrurile printr-o primă impresie asupra unui lucru, ce blochează 

imaginaţia, profesorul ar trebui să-i înveţe pe elevi să aplice strategia de gândire “saper vedere” adică “să ştii 

cum să vezi“ aşa cum o numea Leonardo Da Vinci. Pentru a şti cât mai multe despre o problemă, o situaţie, 

acesta considera că este necesar să începi prin a o reconstrui şi a o privi din mai multe unghiuri. Pentru ca 

elevii să aplice o astfel de strategie, profesorul va trebui să creeze situaţiile educative favorabile dezvoltării 

abilităţii acestora de a genera cât mai multe soluţii cu privire la o problemă dată şi a capacităţii de modificare 

rapidă a fluxului ideativ în scopul găsirii unor utilizări noi. Pentru a sprijini performanţele creative ale elevilor 

săi, profesorul va alege situaţiile educaţionale adecvate profilului intelectual al acestora şi îi va ajuta să-şi 

descopere „intersecţia” dintre potenţialul creativ şi profilul intelectual, locul unde este cel mai probabil să se 

manifeste capacităţile creatoare. Conform modelelor psihologice propuse de J.S. Renzulli şi T.M. Amabile, 

potenţialul creativ este rezultatul intersecţiei a trei grupe de factori psiho-comportamentali: aptitudinile pentru 

disciplină (cunoştinţe şi priceperi de gândire ştiinţifică), aptitudinile de gândire creativă, respectiv interesele şi 

motivaţia intrinsecă (perseverenţă, angajare în sarcină). Cei trei factori interacţionează specific în 

personalitatea unui elev în cazul unei activităţi creative, la o disciplină şcolară şi reprezintă disponibilităţi 

înnăscute pentru fiecare elev, dar în permanentă dezvoltare prin învăţare creativă într-un mediu educaţional 

favorabil. Pentru a stimula profilul creativ (aptitudinal) al unui elev este necesar să identificăm condiţiile 

(situaţii educative, medii de învăţare) în care el poate fi produs, adică să găsim răspunsurile la următoarele 

întrebări: Ce capacităţi intelectuale folosesc elevii în anumite situaţii de învăţare? Prin ce mijloace pedagogice 

pot fi activate? Ce combinaţie a acestor capacităţi asigură eficienţa în rezolvarea unor sarcini de învăţare? În 

ce „termeni” trebuie să creăm mediul de învăţare favorabil unui elev? Termeni precum „situaţii de învăţare”, 

„mijloace”, „medii”, „condiţii” sugerează de fapt „interfaţa intelectuală” pe care şcoala este chemată să o 

creeze, între ceea ce un elev „este” într-un cadru educaţional aleatoriu şi ceea ce el „ar putea fi” în condiţii 

favorabile deliberat create. Astfel înţelegem profilul intelectual al unui elev (în raport cu o anumită disciplină 

şcolară) ca o variabilă dispusă la interfaţa dintre potenţialul creativ şi manifestările acestuia. În plan didactic, 



 

 

“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 
1317 

 
 

această variabilă corespunde unor situaţii de învăţare care prezintă o anumită configuraţie a condiţiilor 

intelectuale favorabilă manifestării acestor disponibilităţi. Elevul „ar putea deveni” creativ dacă se crează 

mediul educaţional favorabil, prin atmosfera instaurată în clasă, prin atitudinea deschisă şi receptivă a 

profesorului faţă de valorile creativităţii acestuia, printr-o relaţie profesor-elev autentic democratică şi de 

cooperare şi în primul rând prin aplicarea unor strategii creative, stimulativ-participative. Cum poate fi 

caracterizat un elev care a devenit creativ? În primul rând, prin: fluiditate (verbală, de idei, asociativă, 

expresivă), flexibilitate (spontană, de adaptare, de redefinire), originalitate în gândire şi capacitate de 

elaborare. La toate acestea se mai adaugă atitudinea condiţionând randamentul (uşurinţa, rapiditatea 

proceselor gândirii) şi câteva trăsături de personalitate specifice (grad mare de interes şi implicare într-o 

problemă, disponibilitatea de a folosi tehnici ce stimulează gândirea creativă, concentrarea şi mobilitatea 

atenţiei, perseverenţa, tenacitatea, răbdarea, devotamentul, standardul ridicat pentru propria muncă, încredere 

în forţele proprii, receptivitatea faţă de autocritică şi critică, toleranţa la ambiguitate, optimismul, entuziasmul 

etc). Un elev care a devenit creativ prin educaţie va deveni un adult capabil să-şi folosească întregul potenţial 

creativ de care dispune în tot ceea ce face. De aceea educarea creativităţii trebuie să devină un imperativ, să 

fie o prioritate. Pentru a demonstra influenţa factorului şcoală în educarea creativităţii la elevi s-a făcut o 

cercetare pe un număr de 50 de elevi din clasa a XI-a.şi a XII-a. Cercetarea s-a desfăşurat pe parcursul a trei 

săptămâni. În prima săptămână, elevilor li s-a aplicat iniţial un chestionar cu privire la gradul de aplicare a 

strategiei de gândire „saper vedere”. Apoi elevii împărţiţi în grupe de câte cinci, au avut de abordat diferite 

probleme tehnice din mai multe unghiuri şi de găsit mai multe soluţii alternative de rezolvare. S-au făcut 

comentarii şi aprecieri pe marginea acestora. În a doua săptămână, au avut de selectat soluţia optimă din mai 

multe soluţii posibile, având la dispoziţie şi material didactic modern. S-au pus în discuţie soluţiile alese de 

către elevi fiind apreciate cele mai valoroase contribuţii. În ultima săptămână, s-a aplicat un al doilea 

chestionar cu privire la gradul de influenţă a factorului şcoală în educarea creativităţii elevilor. În urma 

aplicării primului chestionar s-a constatat că puţini elevi ştiu să aplice strategia de gândire „saper vedere”, 

majoritatea fiind obişnuiţi să studieze o problemă tehnică dintr-un anumit unghi. La cel de-al doilea 

chestionar, s-a ajuns la concluzia că elevii care au constituit eşantionul cercetării, au dovedit o mare 

flexibilitate mintală în a găsi soluţii diverse, pentru soluţionarea problemelor date, prin cooperare cu ceilalţi 

colegi şi prin discuţiile libere cu profesorul. Majoritatea grupelor de elevi au intuit soluţia optimă. Câţiva elevi 

au dovedit originalitate în selectarea soluţiilor. Au fost de asemenea identificate câteva condiţii ce dezvoltă 

creativitatea elevilor precum: autoînvăţarea; acordarea unei largi libertăţi individuale de selecţie şi decizie, 

dreptul la eşec precum şi susţinerea lui pentru a-l depăşi, urmărirea şi aprecierea soluţiilor valoroase şi 

implicit încurajarea demersurilor creative. Condiţiile enumerate mai sus sunt o parte din cele necesare 

manifestării capacităţilor creative ale elevilor. Ele în ansamblu, trebuie să asigure un mediu educaţional care 

să favorizeze formarea unui comportament creator. Doar un profesor cu reale capacităţi creative poate face 

acest lucru şi poate ajuta elevul să devină creativ prin educaţie. 
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Studiu privind modificarea comportamentului elevilor prin implicarea în activităţi şi proiecte 

 

Sprîncenea Daniel 

 Liceul Teoretic ,,Ion Barbu” Pitești  

 
   Acest studiu are la bază ideea existenţei unei corelaţii între manifestările violente ale elevilor şi implicarea 

acestora la activităţi extracurriculare. Deşi situaţiile de violenţă în familie sunt tot mai des întâlnite şi în mod 

cert influenţează negativ comportamentul copilului, se porneşte de la ideea de acţiune a factorilor educativi în 

scopul corijării prin educaţie.  

I.MOTIVAŢIA CERCETĂRII  

Problema manifestărilor violente în mediul şcolar rămâne o temă de cercetare actuală deoarece creează 

dificultăţi reale în asigurarea unui climat favorabil învăţării în şcoală. Acest studiu are la bază ideea 

existenţei unei corelaţii între manifestările violente ale elevilor şi implicarea acestora la activităţi 

extracurriculare. Cu alte cuvinte, chiar dacă factorii familiali au influenţat în mod negativ comportamentul 

elevului, acesta poate fi corijat prin educaţie (prin participarea la activităţi extracurriculare, proiecte , etc).  

II. OBIECTIVELE ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII 

1. Obiectivele cercetării:  Evaluarea autocontrolului respectiv a nivelului de agresivitate a elevilor; 

Identificarea frecvenţei de manifestare a violenţei fizice şi verbale la elevi; Analizarea principalelor 

modalităţi de intervenţie a factorilor educativi care  influenţează pozitiv comportamentul elevului;  

Selectarea unor alternative la manifestările agresive propuse de către elevi 

 2. Ipoteză de lucru : Am pornit de la ideea că există o corelaţie între manifestările violente ale elevilor şi 

intervenţia activă a factorilor educativi. Mai exact, am urmărit să vedem ce modalităţi de acţiune sunt mai 

eficiente în reducerea manifestărilor violente ale elevilor.  

3. Descrierea cercetării a) Descrierea eşantionului: La acest studiu au participat elevi din clasele a IX-XII 

din cadrul liceului nostru, provenind atât din mediul urban cât şi din cel rural. In selectarea eşantionului s-a 

avut în vedere numărul de clase de liceu. Eşantionul a cuprins un număr de 120 de subiecţi, câte 30 de 

elevi pe fiecare nivel de studiu. b) Descrierea procedurii de investigare: Pentru realizarea studiului am 

utilizat ca instrumente de lucru două chestionare. Primul chestionar a avut ca scop autoevaluarea frecvenţei 

cu care elevii manifestă acte de violenţă verbală şi fizică, identificarea situaţiior în care elevii devin 

violenţi, persoanele faţă de care sunt agresivi, capacitatea de autocontrol în anumite situaţii stresante sau 

tensionate şi găsirea unor alternative la manifestările violente. Chestionarul cuprinde 21 de itemi cu 

întrebări care evidenţiază aspectele bipolare sau extreme ale comportamentului: de la ceartă la stăpânirea 

propriilor reacţii şi realizarea autocontrolului. În cotarea răspunsurilor se acordă câte 1 punct pentru fiecare 

DA la întrebările 1 – 10 şi câte 1 punct pentru fiecare NU la întrebările 11 – 21. Cu cât punctajul obţinut se 

apropie de cifra 21, cu atât nestăpânirea, lipsa maturităţii emoţionale respectiv nivelul de agresivitate 

elevului este mai ridicat. Invers, cu cât punctajul se apropie de cifra 1, cu atât nivelul de agresivitate este 

mai scăzut. Astfel, scorurile cuprinse între 21-10 indică o agresivitate accentuată, intre 9-5 indica o 

agresivitate medie şi între 4-0 o agresivitate scăzută şi foarte scăzută. Al doilea chestionar a avut drept 

scop evaluarea gradul de implicare a elevilor în diferite proiecte educative şi activităţi extra-curriculare.       

III. REZULTATELE CERCETĂRII 

 În cadrul cercetării s-a avut în vedere în primul rând gradul de implicare a elevilor în diferite proiecte 

educative şi activităţi extra-curriculare. S-a constatat că 80% din elevii chestionaţi se implică cel puţin o 

dată pe săptămână în activităţi extraşcolare şi cele mai preferate activităţi ale elevilor implică mişcare 

(sport, vizite, excursii, etc) şi muzică. Din analiza corelaţională între nivelul de agresivitate şi practicarea 

de sporturi (precum fotbalul, baschetul, boxul, etc), procentul mare de participanţi la astfel de activităţi 

indică faptul că activităţile sportive sunt extrem de preferate de către elevi. S-a observat că elevii sunt 

extrem de motivaţi intrinsec, participând la activităţile extraşcolare cu mare plăcere. Un alt aspect 
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investigat a fost frecvenţa manifestărilor de sau indirectă: calomnii), şi 53% dintre aceştia manifestă 

agresivitate fizică (ex.: directă: lovirea unui coleg sau indirectă: lovirea unui substituit al victimei). 

Persoanele cele mai frecvent agresate (verbal sau fizic) de elevi sunt prietenii şi colegii, fapt explicat prin: 

timpul relativ mare petrecut împreună, particularităţile de vârstă, şi o comunicare mai permisivă decât cu 

adulţii. Puncte tari constatate în urma prelucrării şi interpretării datelor: - motivaţia intrinsecă a elevilor 

pentru participarea la activităţile agresivitate verbală şi fizică a elevilor. Din rezultatele obţinute a reieşit că 

un procent mare (82%) dintre elevii chestionaţi manifestă agresivitate verbală (ex.: directă: injurii, 

ameninţări extraşcolare, care îi ajută să fie mai relaxaţi şi astfel să fie mai puţin violenţi Puncte slabe în 

urma prelucrării şi interpretării datelor: - frecvenţa zilnică a manifestărilor violente a elevilor - un procent 

semnificativ din subiecţii chestionaţi au un potenţial agresiv ridicat - relaţionarea deficitară a elevilor cu 

alte persoane datorită tendinţei de a reacţiona violent Scopul principal al implicării elevilor în proiecte şi 

activităţi extracurriculare este acela de dezvoltare a abilităţilor de interacţiune pozitivă ale elevilor, în 

vederea scăderii frecvenţei de manifestare a comportamentelor violente. În acest mod, elevii pot ajunge să 

înţeleagă care este este mecanismul care stă în spatele comportamentelor violente şi cum se poate ajunge la 

autocontrol, cum poate deveni astfel şcoala un spaţiu prietenos.  
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EDUCAŢIE PENTRU VOLUNTARIAT 

                                                                                                                       Prof. Bărbosu Eugenia 

                                                                                                                 Şcoala  Gimnazială  Gura Padinii 

                                                                                                           

           Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi.Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând căaceasta reprezintă munca 

neplătită a unor oameni, voluntariatuleste ceva mult mai profund. 

          Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectând lumea în mijlocul căreia 

trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate 

deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce priveșteresursele materiale. 

Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim 

să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

           Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii,oportunități de a cunoaște oameni noi și de 

a lega tot felul derelații cu aceștia. 

 Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fimvoluntari și în perioada copilăriei, adolescenței și la 

vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de posibilitățile, disponibilitatea 

fiecăruia și voință. 

            Copiii obișnuiți sădăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște 

satisfacția pe care un astfel de gest oaduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă 

posibilă răsplată. 

             Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se implice în activităti de protecție a mediului, pot efectua 

activităti propriu zise sau de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei 

planete sănătoase.Un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul social. 

Este necesară activarea sentimentului de empatie fată de semenii noștri și încurajarea 

tinerilor și a copiilor incă din grădinită să se implice în activităti destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. 

            Totodată , în urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, 

atât de necesar pentru asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății. 

În ţara noastră, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt implicate 

în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra 

evoluției societății. 

             Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată 

cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. 

Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la 

asigurarea unei lumi mai bune. 
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ZECE JOCURI PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ  

A COPILULUI PREŞCOLAR 

NECULOIU IOANA CLAUDIA 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 34, Brașov 

 

 

Dezvoltarea personală a copilului preşcolar este unul dintre obiectivele principale ale curriculum-ului la acest 

nivel şi totodată unul dintre obiectivele principale ale fiecărui dascăl în raport cu grupa de preşcolari pe care o 

conduce. 

Exerciţiile de dezvoltare personală au un impact pozitiv atât asupra copilului cât şi asupra educatoarei care are 

posibilitatea de a cunoaşte mai bine copiii, de a observa anumite  limite şi valori ale copiilor, de a dezvolta 

trăsături de personalitate. Aceste exerciţii au ca scop dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi 

intercunoaştere, dezvoltarea empatiei, a asertivităţii, a capacităţii de cooperare şi de comunicare. 

Exerciţiile se pot desfăşura în momente ca “Întâlnirea de dimineaţă” sau în cadrul activităţilor de dezvoltare 

personală (ADE), sau în orice alt moment din programul zilnic al grădiniţei pe care educatoarea îl consideră 

benefic şi necesar dezvoltării personale a preşcolarului. 

Cele 10 exerciţii de dezvoltare personală sunt doar o mică parte din exerciţiile existente în cărţiile de 

specialitate, ele însa pot fii modele pentru cadrele didactice care pot creea propriile exerciţii care să contribuie 

la dezvoltarea personală a copiilor lor de la grupă: 

 

1. “Exerciţiul numelui”- copiii sunt aşezaţi în picioare în cerc. Educatoarea ţine în mâna o minge. Acesta se 

prezintă şi aruncă mingea unui copil care la rândul lui se va prezenta si va preciza starea de spirit pe care o 

simte şi apoi aruncă mingea unui alt coleg, s.a.m.d 

2. “Înşiruirea în ordinea prenumelor”– copiii primesc câte un sticker cu numele lor inscripţionat pe el. 

Sarcina dată de educatoare este să se aranjeze în ordine alfabetică, fără a spune nimic, având voie să arate 

însa cu degetul, astfel încăt să se aranjeze în ordinea corectă. 

3. “Gaseşte-ţi sora şi fratele”– copiii extrag dintr-un saculeţ biletele pe care sunt reprezentate perechi de 

animale (ex: 2 peşti, 2 canguri, doi urşi, etc). La semnal copiii, care au fost împraştiaţi în toate colţurile 

grupei, deschid biletelele şi mimeaza animalele respective fără a se folosi de voce. Fiecare trebuia să îşi 

găsească perechea. Animalele de acelaşi fel se grupeaza. 

4. ‘Completează chipul’ - dezvoltă prin joc imaginaţia şi creativitatea. Copiii vor completa chipul dat cu 

trăsături proprii. 

5. ‘Ghici cine este!’ – copiii primesc cartonaşe şi creioane. Educatoarea cere copiilor să scrie pe cartonaş un 

animal care considera că îl descrie cel mai bine. Educatoarea strânge biletele şi le prezintă pe rând 

grupului, cerând copiilor din grup să descopere identitatea celui care s-a identificat cu acel animal. Cel 

care a scris biletelul nu trebuie sa spună nimic.  

6. ‘ Blind-fold-game’– Copiii au fost grupaţi în perechi, unul în pereche a fost legat la ochi. Pe jos au fost 

aranjate câteva obstacole. Cel care nu era legat la ochi trebuia să îşi conduca partenerul nevazător printre 

obstacole fără să le atingă. Apoi se schimbă rolurile. 

7. ‘Baloane vesele şi triste’- copiii împreuna cu educatoarea umflă 6 baloane pe care vor desena stări 

emoţionale : bucurie, tristeţe, încruntare, furie, mirare, plictiseală. Copiii vor prinde baloanele care vor fi 

aruncate în aer şi vor exprima pe rând stările reprezentate pe baloane. 

8. ‘Jocul statuilor’- copiii sunt împarţiţi în două grupuri: grupul sculptorilor şi grupul statuilor. Educatoarea 

explică copiilor termenul de sculptor şi statuie. Statuile se plimba prin sala de grupă, la semnalul 

consilierului, aceştea se opresc şi raman în forma în care au fost surprinse de semnal. Fiecare sculptor îşi 
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alge o statuie pe care o modelează. Statuia trebuie să îşi relaxeze corpul pentru a lua forma dorită de 

sculptor. Rolurile se schimba apoi. 

9. “Eşarfa relaţională” – se creează ideea unei scheme a comunicării în care un copil este receptorul, 

celalalt copil este emiţatorul, iar canalul de legatură este reprezentat de eşarfa la capetele căreia se afla cei 

doi copii. Relaţia este exemplificată: “ Andrei – îi vorbeşte – Ralucăi”. 

10. “Cine este vinovat?” – se dau copiilor mai multe situaţii problemă. Copiii vor fi solicitaţi să descrie 

conflictul iar apoi să exerseze modalitati de comunicare asertivă care să împiedice situaţia ivită. 

1. Doi copiii se ceartă de la o jucarie. Trag de ea şi aceasta se strica. 

2. Un copil plânge cu jucaria în mână 

3. Cel fără jucarie îl împinge pe celalalt, iar acesta cade şi plange. 

4. Doi copii trag de o jucarie, nici unul nu cedează şi izbucnesc amândoi în plâns. 

 

Bibliografie: 

1. Cucu-Ciuhan Geanina, Psihologia şcolarului mic: dezvoltare normală, psihopatologie şi psihoterapie, 

Editura SYLVI Bucureşti, 2000  

2. Geldard David, Geldard Kathryn, Counselling children. A practical introduction, Sage Publications, 

2008  

3. Geldard David, Geldard Kathryn, Working with children in groups. A hanbook for counselors, 

educators and community workers, Sage Publications, 2001. 

4. Golu Florinda, Carmen Ionita, Aplicatii practice al psihologiei copilului, Editura SPER, Bucuresti, 2009  

5. Mitrofan Iolanda,  Cursa cu obstacole a dezvoltării umane , Editura Polirom, Iasi, 2003  

6. Mitrofan Iolanda (coord), Psihopatologia, psihotrapia si consilierea copilului (abordare exprentiala), 

Editura Sper, Bucuresti, 2001  

 

 

 

 

 

 



 

 

“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 
1323 

 
 

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A EXPRESIVITATII SI CREATIVITATII PRIN INTERMEDIUL 

POVESTILOR 

Florica Bianca Nicoleta 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 34, Brașov 

 

O sarcină de bază a educației intelectuale este dezvoltarea limbajului. Dezvoltarea și îmbogățirea 

limbajului constituie o preocupare perrmanentă a educatoarelor , întrucat el constituie principala cale de 

comunicare cu cei din jur și de cunoaștere a realității. 

Limbajul este produsul și suportul dezvoltării gândirii , fundamentul dezvoltării intelectuale. 

Structurile gândirii devin din ce în ce mai rafinate o dată cu dezvoltarea limbajului , între gândire și limbaj 

existând o interdependență condiționată genetic. Realizarea comunicării verbale este posibilă prin intermediul 

limbajului datorită existenței unui vocabular pasiv , a unui vocabular de utilizare și a unui vocabular 

operațional. 

La intrarea în grădiniță , copiii de trei ani , deși din punct de vedere cronologic sunt omogeni , 

din punct de vedere al dezvoltării ontogenetice sunt personalității distincte , că și din punct de vedere al 

dezvoltării limbajului. Aceste diferențe se constată și sunt vizibile încă din primele săptămâni și se evidențiază 

prin gradul diferit de dezvoltare anatomo-fiziologică a aparatului fonator , prin volumul limbajului , prin 

structura lexicului , prin nivelul exprimării gramaticale și literare. 

Am căutat să realizez dezvoltarea vorbirii copiilor prin intermediul mai multor activități , printre 

care un loc important îl ocupă povestirile , poeziile , ghicitorile , proverbele etc.  

În desfășurarea activității am constatat că atunci când am utilizat povestirea chiar într-un timp 

mai scurt , dar lor le-a plăcut în mod deosebit , chiar fără a se fi trecut la repovestire , copiii rețîn nu numai 

personajele , dar și aspecte din mediul înconjurător , dacă acestea se aseamănă cu mediul cunoscut lor din alte 

povestiri ori de la alte activități. 

Pentru obținerea unor rezultate deosebite am stabilit colaborarea cu părinții , rugându-i să mă 

ajute în activitatea de dezvoltare a vorbirii: astfel am convenit cu ei să-i îndemne pe copii să le repovestească 

ceea ce a învățat la grădiniță , să le pună aceleași întrebări pe care le formulez și eu în cadrul activităților. 

Întrebările , notate pe hârtie și multiplicate , au fost date părinților. Totodată i-am rugat pe părinți să-și 

îndrepte atenția spre modul în care ei povestesc: dacă au cursivitate, în reproducere, dacă au întreruperi ( adică 

nu-și amintesc momente din cursul întâmplărilor). 

Datele relatate de părinți , că și observațiile mele au fost consemnate în caietul copilului. 

Procedeul respectiv m-a ajutat și în prezentarea situației fiecărui copil și în recomandările pe care le-am 

întocmit pentru școală. 

Din datele culese de la activitățile desfășurate în grădiniță și din cele prezentate de părinți am 

reușit să evaluez modul în care s-a dezvoltat vorbirea și posibilitatea comunicării copiilor cu cei din jur. 

Constatând că la intrarea în școală copiii manifestă carențe în comunicarea orală deși posedă un 

volum mare de cunoștințe și algoritmul desfășurării metodelor fonetice, analitico-sintetice au oferit forme noi, 

accesibile, ce ușurează în mod real trecerea la perioada preabecedara. Mi-am propus să aprofundez problema 

comunicării, în sensul identificării celor mai potrivite modalități de dezvoltare a exprimării orale și , în mod 

special, de stimulare a creativității și expresivității acesteia. 

Pentru această am experimentat mai mulți ani rolul povestirii și, în special, a celei create de copii. 

Am ales povestirea creată deoarece permite atât dezvoltarea capacităților intelectuale, cât și 

exprimarea independenței în vorbire, făcând apel în mod real la reprezentările copiilor, activizand vocabularul 

pasiv, operațional, dezvoltând în același timp creativitatea și imaginația acestora. 

Pe lângă faptul că este un exercițiu eficient de educare a limbajului, povestirea este și o metodă 

de deblocare psihică a copiilor, în special a celor timizi. Sursă principala de alimentare a acestor povestiri a 
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constituit-o , de dată această , lumea mirifică a poeziei despre viețuitoare , a cântecelor și, nu în ultimul rând, 

lumea poveștilor care au legănat copilul de 3-6 ani. 

Primele activități, ce implicau povestiri ale copiilor le-am abordat din semestrul doi la grupa 

mijlocie , când copiii trebuiau să repovestească cu sprijin verbal și intuitiv o poveste ascultată , deprinzandu-i 

încă de la acest nivel să închege într-o formă simplă o scurtă narațiune, adaptându-și vorbirea conform acțiunii 

personajelor; această reprezintă , în final , un exercițiu de exprimare cursivă , coerentă și expresivă. Începând 

cu grupa mare , repovestirile au îmbrăcat forme mai ample , mai complexe , ce evidențiază că prescolarul 

poate să stăpânească limbajul că instrument de informare , comunicare și exprimare. Acum este momentul 

când copiii pot fi orientați să sesizeze că povestirea are introducere , desfășurare și încheiere. Putem spune că 

la grupa mare se face cu adevărat debutul în povestirea creată de copii , începând cu povestirea după un șir de 

ilustrații , urmând cea după modelul educatoarei , cu început dat , după un plan de idei , folosind că motiv o 

jucărie. 

Toate aceste tipuri de povestiri le-am planificat în mod gradual , propunând imagini atractive și 

sugestive , cu subiecte ușor de abordat. Atmosfera în care s-a desfășurat această formă de activitate – 

toleranță, libertatea în exprimare, tactul educatoarei, încurajarea exprimării personale- au contribuit în mod 

real la expunerea gândurilor , părerilor , trăirilor afective ale copiilor , ajutându-i pe aceștia să verbalizeze 

adecvat ceea ce vor să comunice celorlalți , etapă care confirmă debutul în actul individual de creație. 

Deoarece grupa pregătitoare hotărăște gradul de maturizare psihoafectiva a copilului pentru școală , este de 

datoria educatoarei să-și regandesca și să-și operationeze obiectivele comunicării de așa manieră încât 

stategiile abordate să conducă la accelerarea procesului de activizare a funcțiilor mentale constructive și 

creative ale copiilor. În acest sens am redus mult aria povestirilor educatoarei , în favoarea povestirilor create 

de copii din imaginație investigând și alte domenii de cunoaștere. 

Deoarece mi-am propus să găsesc și alte modalități de a determina copiii să comunice , am 

încercat să diversific gama povestirilor create de copii. Pentru această am cântărit bine momentul planificării 

povestirii , apreciind experiență cognitivă acumulată , în așa fel încât să permită elaborarea de „ producții 

verbale” originale , cu participare numerică sporită. Astfel , am organizat activități integrate – povestire creată 

cu modelaj , povestire cu  pictură sau desen – participând mai întâi copiii care au dovedit iscusința în folosirea 

limbii și mai apoi copiii timizi , cu exprimare săracă , deficitară. 

Recomand aceste tipuri de povestiri tuturor educatoarelor care au preocupare în acest sens , cu 

încredere că povestirea constituie un mijloc foarte eficace de exprimare liberă , un bun exercițiu de 

valorificare în mod activ a cunoștințelor , a abilităților manuale și intelectuale , ajutând în mod real copilul să-

și netezească calea pentru a stăpâni resursele limbii și a utiliza corect mijloacele lingvistice strict necesare 

comunicării în școală, în viață. 

În cadrul activităților de educare a limbajului prin metodă conexiunilor interdisciplinare se aduce 

contribuție esențială la precizarea , îmbogatirea și nuanţarea vocabularului copiilor printr-o serie de cuvinte şi 

expresii noi , precum şi la formarea unor trăsaturi morale pozitive. De exeplu , prin lectură povestirii „ 

Căprioară” de Emil Gârleanu s-a realizat îmbogatirea şi precizarea sensului unor metafore cum ar fi : „ ochi 

indureraţi” , „ființă fragedă”, „fugă fulgerătoare” , „inima întunecată” , „ zbieret adânc”, „sfâșietor” , „ botul 

mic” , „catifelat și umed” , „mușchiul gros , cald că o blană” , cuvinte care , în mare parte, au intrat în 

vocabularul activ al copiilor. Toate cuvintele şi expresiile de mai sus au fost explicate pe întelesul copiilor , 

făcând apel la cunoștințe de la alte discipline. De exemplu, pentru expresia „fugă fulgerătoare” , copiii şi-au 

imaginat o ploaie cu fulgere , comparând fugă căprioarei cu viteză fulgerului. Chiar în încheierea acestei 

activități , copiii au început să folosească expresiile și metaforele din povestire , încadrându-le în diferite 

contexte. După câtva timp de la ascultarea acestei povestiri , un număr tot mai mare de copii au manifestat 

schimbări în comportamentul lor faţa de colegi , față de educatoare și faţa de parinţi , devenind mai sensibili , 

mai atenţi şi grijulii cu persoanele din jur şi interesaţi să folosească cât mai multe cuvinte – insuşiri în vorbire 
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, la momentul potrivit. De exemplu : „ Mama mea este o ființă fragedă , plăpândă , gingaşă”; „ Când sunt 

bolnav , mama este tristă , mâhnita , amarata” , „ Eu , când sunt supărat , am inima îndurerată”. 

Pentru consolidarea cunostinţelor însuşite prin această modalitate , am realizat cu preșcolarii 

interpretarea unor fragmente din povestirea menționată , pe acelea care ni s-au părut încărcate de stări 

emoționale profunde și semnificative reguli morale necesare. În această situație am ales pentru interpretare 

tocmai acei copii care dovedeau deseori că încalca regulile de bună cuviință. Că atare , aceștia au interpretat 

rolul căprioarei și al iedului. După această , pentru a stabili profunzimea sentimentului pe care trebuiau să-l 

exprime, am cerut să-mi explice fiecare ceea ce a simțit interpretând rolul respectiv. 

Procedând astfel, am constatat că preșcolarii s-au deprins să realizeze singuri corelații 

interdisciplinare , pătrunzând în esență faptelor , totodată , au exersat acordul între subiect și predicat , au 

înteles relația dintre obiect și însusirile sale , dobândind valoroase informații , cunoștințe , precum și o 

experiență importantă. 

Întotdeauna înainte de aîncepe noul an şcolar am studiat cu atenţie basmele , poveștile şi 

povestirile prevăzute în programa , apoi mi-am făcut o schemă de lucru astfel încât să aleg pentru fiecare 

activitate procedeele cele mai eficace , în funcție de obiectivul urmărit la grupa respectivă , de plasarea în timp 

a povestirii , de numărul de activități rezervat repovestirii copiilor în cadrul activităților comune. 

La abordarea practica a activitatii cu grupa , consider ca trebuie parcursi anumiti pasi , pe care , 

schematic , îi prezint in continuare : 

1. Copiii trebuie sa posede cunostintele si reprezentarile necesare intelegerii povestii , prin :  

- utilizarea continutului altor activitati obligatorii; 

- planificarea in activitatile libere a temelor de observare. 

De exemplu , pregatirea grupei mijlocii pentru înţelegerea povestirii „ Ciripel cel lacom” , de 

Luiza Vladescu , a fost asigurata prin observarea pasarilor calatoare , odata cu cunoaşterea semnelor 

caracteristice anotimpului toamna. 

2. Se stabilesc procedeele de introducere în activitate , metodele de desfaşurare şi procedeele de 

încheiere a acesteia , prin organizarea de conversaţii dupa ilustraţii pentru reamintirea unor date despre 

personaje. 

De exemplu , la grupa mica , pentru a le trezi copiilor interesul si a le capta atenţia , am realizat 

frecvent introducerea în activitate prin prezentarea ilustrata a unui personaj care urma sa figureze în povestire 

, ale carui chip şi descriere copiii le cunoşteau anterior. Astfel , pentru povestirea „Nicuşor cel mofturos” , am 

prezentat un baiat- papuşa , numit mai dinainte Nicusor. Le-am explicat copiilor termenul de „ mofturos” , aşa 

încat perceperea si însuşirea titlului povestirii sa nu mai puna probleme dificile. 

La grupa mijlocie şi mare , la predarea povestirii „ Coliba iepuraşului” am organizat o 

conversaţie dupa un tablou ce reprezenta o colibă din gheată şi una din piatră. 

La grupa mare , pentru povestirea „Mama lui Fanuţ” , am utilizat o planşa ce reprezenta mama 

îmbraţişandu-şi fiul ce îi aduce ghiocei. Totodata , am organizat şi o conversaţie libera despre ziua de 8 Martie  

3.Pentru ca încheierea activitatii sa asigure fixarea continutului povestirii se aleg procedeele de 

încheiere ţinandu-se cont de materialul povestit in activitatea de predare , varsta copiilor , nivelul de 

dezvoltare al grupei , numarul de activitati ce se mai organizeaza ulterior pe aceeasi temă , felul acestor 

activitati , precum si materialul ce urmeaza a fi folosit. 

De exemplu , activitatile de predare a povestirilor „Nicuşor cel mofturos” , „ Paţaniile lui 

Fulgusor” – grupa mica , „Turtiţa” , „ Punguţa cu doi bani” , „ Capra cu trei iezi” – grupa mijlocie , „ Alba ca 

Zapada” , „ Cenuşareasa” – grupa mare si pregatitoare le-am încheiat cu prezentarea si discutarea ilustratiilor 

ce reprezentau principalele episoade ale povestirii. 

4.Se foloseşte conversatia libera in legatura cu tema , alternand variantele acesteia : 

- prin reproducerea unor fragmente din poveste , pentru a trece spre repovestire libera ; 
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- prin repovestire – pe baza de tablouri 

  - pe baza planului verbal 

-prin teatru de masa  

In concluzie , folosind procedeele mentionate , am reuşit sa verific posibilitatea copiilor de a 

folosi limbajul oral si , totodata , sa constat ca , pentru dezvoltarea vorbirii este nevoie sa punem mai multe 

întrebari care sa activeze gandirea. 

Literatura pentru copii , ofera micilor ascultatori si cititori un mod limpede, simplu de organizare 

compoziţională şi prezentare a subiectului.  

Limbajul abordat este curat , ingrijit , cu un lexic adecvat capacitatii de retinere si intelegere, cu 

fraze scurte.    

La abordarea practică a activitățîi cu grupa , consider că trebuie parcurși anumiți pași , pe care , 

schematic , îi prezint în continuare : 

1. Copiii trebuie să posede cunoștințele și reprezentările necesare înțelegerii poveștii , prin : 

- utilizarea conținutului altor activități obligatorii; 

- planificarea în activitățile libere a temelor de observare. 

De exemplu , pregătirea grupei mijlocii pentru înţelegerea povestirii „ Ciripel cel lacom” , de 

Luiza Vlădescu , a fost asigurată prin observarea păsărilor călătoare , odată cu cunoaşterea semnelor 

caracteristice anotimpului toamna. 

2. Se stabilesc procedeele de introducere în activitate , metodele de desfaşurare şi procedeele de 

încheiere a acesteia , prin organizarea de conversaţîi după ilustraţîi pentru reamintirea unor date despre 

personaje. 

De exemplu , la grupa mică , pentru a le trezi copiilor interesul și a le capta atenţia , am realizat 

frecvent introducerea în activitate prin prezentarea ilustrată a unui personaj care urmă să figureze în povestire 

, ale cărui chip şi descriere copiii le cunoşteau anterior. Astfel , pentru povestirea „Nicuşor cel mofturos” , am 

prezentat un băiat- papuşa , numit mai dinainte Nicușor. Le-am explicat copiilor termenul de „ mofturos” , aşa 

încat perceperea și însuşirea titlului povestirii să nu mai pună probleme dificile. 

La grupa mijlocie şi mare , la predarea povestirii „ Colibă iepuraşului” am organizat o 

conversaţie după un tablou ce reprezenta o colibă din gheată şi una din piatră. 

La grupa mare , pentru povestirea „Mama lui Fanuţ” , am utilizat o planşa ce reprezenta mama 

îmbraţişandu-şi fiul ce îi aduce ghiocei. Totodată , am organizat şi o conversaţie liberă despre ziua de 8 Martie 

3.Pentru că încheierea activitățîi să asigure fixarea conținutului povestirii se aleg procedeele de 

încheiere ţinandu-se cont de materialul povestit în activitatea de predare , vârstă copiilor , nivelul de 

dezvoltare al grupei , numărul de activități ce se mai organizează ulterior pe aceeași temă , felul acestor 

activități , precum și materialul ce urmează a fi folosit. 

De exemplu , activitățile de predare a povestirilor „Nicuşor cel mofturos” , „ Paţaniile lui 

Fulgusor” – grupa mică , „Turtiţa” , „ Punguţa cu doi bani” , „ Capra cu trei iezi” – grupa mijlocie , „ Albă că 

Zăpadă” , „ Cenuşareasa” – grupa mare și pregătitoare le-am încheiat cu prezentarea și discutarea ilustrațiilor 

ce reprezentau principalele episoade ale povestirii. 

4.Se foloseşte conversația liberă în legătură cu tema , alternând variantele acesteia : 

- prin reproducerea unor fragmente din poveste , pentru a trece spre repovestire liberă ; 

- prin repovestire – pe baza de tablouri 

  - pe baza planului verbal 

-prin teatru de masă 

În concluzie , folosind procedeele menționate , am reuşit să verific posibilitatea copiilor de a 

folosi limbajul oral și , totodată , să constat că , pentru dezvoltarea vorbirii este nevoie să punem mai multe 

întrebari care să activeze gândirea. 
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Literatură pentru copii , oferă micilor ascultători și cititori un mod limpede, simplu de organizare 

compoziţională şi prezentare a subiectului. 

Limbajul abordat este curat , îngrijit , cu un lexic adecvat capacității de reținere și înțelegere, cu 

fraze scurte.   
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APLICAȚII PRACTICE ALE METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

David Mihaela 

Grădinița cu program prelungit nr. 34, Brașov 

 

 

 În prezent educația timpurie se focalizează pe dezvoltarea globală a copiilor, atât intelectuală, cât și 

socială, emoțională și fizică, cât și pe abordarea copilului ca și persoană activă, care ia parte la propria 

formare. Adaptându-se la societatea actuală, curriculum actual recurge la o serie de strategii prin care încearcă 

să asigure o transmitere a informaţiilor bazată pe înţelegere, pe interiorizare. 

 Transpuse în actul didactic, metodele devin un instrument de relevare a unor informaţii ştinţifice în 

faţa celui care învaţă, o modalitate de transmitere-însuşire de cunoştinţe, priceperi, deprinderi în vederea 

atingerii unor obiective pe care cadrul didactic trebuie să le atingă. Metodele didactice au unul dintre cele mai 

importante roluri pentru reușita unei activități. De modul cum sunt ele organizate într-o activitate depinde în 

mare măsură dacă sunt sau nu atinse obiectivele stabilite.  

Metoda didactică reprezintă o modalitate pe care cadrul didactic o utilizează pentru a-i determina pe 

elevi (preşcolari) să găsească singuri drumul spre descoperirea unor soluţii la probleme teoretice sau practice 

cu care se confruntă în procesul învăţării.  

Activizarea predării-învăţării presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee care să-l implice 

pe copil în procesul de învăţare, urmărindu-se: dezvoltarea gândirii critice, stimularea creativităţii, dezvoltarea 

interesului pentru cunoaştere, în sensul formării lui ca participant activ la procesul de educare. Prin metodele 

activ-participative înţelegem toate situaţiile care scot copiii din ipostaza de obiect al formării şi îi transformă 

în subiecţi ai formării. 

 Prin aceste metode se reînvie concepţiile „şcolii active” de acum 100 de ani şi ele răspund de 

asemenea şi cerinţelor actuale ale educaţiei, care pun accent pe implicarea elevului din proprie iniţiativă. 

Mobilul învăţării trebuie să fie deci unul interior: curiozitatea, interesul pentru acţiune, dorinţa de a investiga, 

curiozitatea, toate acestea activizează copilul şi facilitează învăţarea. Prin metodele de învăţare activă procesul 

de învăţare ţine cont de interesele şi nivelul de înţelegere, de dezvoltare al copiilor şi totodată activitatea se 

bazează pe stimularea copiilor de a manipula obiecte, de a cerceta, investiga, de căuta și descoperii soluții, 

ceea ce asigură un transfer mai bun al informațiilor. Învăţarea bazată pe metodele activ participative conduce 

la dezvoltarea unor comportamente observabile precum: comportamente de participare activă (copilul e activ, 

răspunde la întrebări, pune întrebări), gândire creativă (copiii au propriile interpretări, oferă sugestii), aplică 

strategiile de învăţare însuşite în situaţii diverse, metodele active ajută copiii să-şi construiască cunoştinţele, să 

înţeleagă.  

Metodele activ-participative pe care le putem utiliza în grădiniţă, sunt multiple, des utilizate fiind: 

brainstormingul, metoda pălăriilor gânditoare, explozia stelară, metoda cubului, metoda ciorchinelui, metoda 

caruselul, metoda bulgărelui de zăpadă; 

 • Brainstormingul: Una dintre metodele active prin care se dezvoltă gândirea laterală deoarece se 

manifestă prin generarea de idei diferite pentru rezolvarea unei probleme este Brainstormingul. Brainstorming 

se şi interpretează drept „asaltul de idei”. Este una dintre cele mai utilzate metode active în grădiniţă, copiii 

fiind solicitaţi să găsească, fără teama de a greşi, soluţii la diferite probleme. Ex. Fiind întrebaţi cum va ajunge 

Moş Crăciun la ei dacă nu mai are sanie, copiii au răspuns: Renul Rudolf face o vrajă cu nasul; Cheamă un 

taxi; Le trimite prin poştă; Împrumută sania elfilor; O repară; Face o altă sanie; Face o magie ca să ajungă;  

• Metoda exploziei stelare: Este o metodă ce încurajează generarea cât mai multor idei cu ajutorul a 

5 steluţe cu întrebări: „Cine?”, „Ce?”, „Unde?”, „Când?”, „De ce?”; Este folosită cu succes în grădiniţă în 

asociere cu material intuitiv, astfel stimulându-se gândirea preşcolarilor care reuşesc mai uşor să formuleze 
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întrebări şi răspunsuri. Temele la care poate fi aplicată această metodă sunt multiple, vom da însă aici un 

exemplu din activitatea cu tema: „Insecte”. Pe baza imaginilor cu insecte copiii, cu ajutorul celor cinci 

întrebări de pe steluţe, au formulat întrebări şi răspunsuri diverse precum: Cine mănâncă polen din flori? – 

albina, fluturele; Cine cântă toată vara? – greierele, cosaşul...; Ce insecte zboară? – albina, buburuza, musca, 

ţânţarul...; Unde locuiesc insectele? – în stup, în muşuroi...; De ce cântă greierele? – fiindcă îi place muzica, 

pentru ca să le distreze pe celelalte insecte, aşa munceşte el; Când ies insectele la lumină? – vara, când e 

soare...;  

• Metoda pălăriilor gânditoare: E o metodă ce vizează generarea de idei din mai multe puncte de 

vedere prin interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. Sunt 6 pălării gânditoare, fiecare având câte o 

culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru. Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta astfel 

rolul specific fiecărei pălării. Pălăria albă informează, pălăria roşie spune ce simte, pălăria galbenă face 

aprecieri pozitive, cea neagră identifică erori, pălăria verde generează idei noi, iar pălăria albastră 

concluzionează, clarifică. Cu ajutorul acestor pălării copiii formulează şi organizează idei despre o temă din 

mai multe puncte de vedere. INOVATIE IN EDUCATIE NR.5, MARTIE 2020 118 Ca şi exemplu din 

activitatea la grupă vom da cazul poveştii „Ursul păcălit de vulpe”. Primind cele 6 pălării, copiii au interpretat 

roluri specifice pălăriei pe care o aveau. Astfel, pălăria albă a povestit ce s-a întâmplat cu cele două personaje, 

pălăria roşie şi-a exprimat mila, dar şi ironia faţă de urs, precum şi supărarea pe vulpe, pălăria galbenă a 

încercat să facă aprecieri pozitive spunând că ursul nu şi-a pierdut decât coada şi că el poate pescui cu labele, 

cea neagră a criticat-o pe vulpea şireată, care putea să îi dea şi ursului un peşte şi pe ursul care a fost lacom, 

pălăria verde s-a gândit că poate, a doua zi, va trece iar o căruţă din care vor cădea peşti, pe care îi va putea 

lua ursul, iar pălăria albastră a concluzionat că toate păţaniile ursului s-au întâmplat din cauza lăcomiei şi 

prostiei lui.  

• Metoda cubului: Este o metodă prin care se explorează o situaţie din mai multe perspective, oferind 

copiilor posibilitatea de a dezvolta competenţele necesare unei abordări complexe şi integratoare. Cerinţele de 

pe cub: descrie, compară, asociază, analizează, aplică, argumentează nu fac altceva decât să îi ajute pe copii să 

abordeze o problemă din mai multe puncte de vedere, să genereze astfel idei din mai multe perspective, toate 

ideile contribuind, până la urmă, la consolidarea şi clarificarea cunoştiinţelor despre o temă, la rezolvarea unei 

probleme. Ca şi exemplu, în cadrul proiectului tematic „Toamna”, prin această metodă, am consolidat şi 

evaluat legumele şi fructele specifice anotimpului. Astfel, copiii au descris, au comparat, au analizat legume şi 

fructe, au explicat ce se poate prepara din ele (aplică), au argumentat de ce le plac sau de ce nu le plac anumite 

legume sau fructe sau de ce e bine să le consumăm şi şi-au exprimat ideile care le vin în minte când se 

gândesc la fructe şi legume (asociază). Cele şase feţe ale cubului nu au făcut, până la urmă, decât să 

sintetizeze informaţiile despre temă, ajutându-i pe cei mici să o privească din mai multe puncte de vedere. 

 • Metoda Caruselul: Împărţiţi în 3-4 grupuri, copiii realizează câte un poster pe o temă dată. Când 

toate grupurile au terminat posterele, ele se expun pe pereţi, ca întru-un muzeu. Pe rând, fiecare grup trece 

prin faţa posterelor, completând şi făcând observaţii asupra acestora. La finalul turului galeriei fiecare grup îşi 

reexaminează posterul. Scopul nu este de a critica, ci de a exprima alte puncte e vedere. Exemplu: la finalul 

proiectului tematic „Vara” copiii au avut de realizat postere, în care au integrat elementele pe care le-au 

socotit specifice acestui anotimp: flori, insecte, pomi, soare, iarbă, etc. Discuţile ulterioare i-au ajutat să 

înţeleagă ce alte elemente puteau fi integrate în poster.  

• Metoda bulgărelui de zăpadă: Este o metodă în care se împletesc activitatea individuală cu 

activitatea pe grupe în vederea INOVATIE IN EDUCATIE NR.5, MARTIE 2020 119 rezolvării unei sarcini. 

Metoda presupune mai multe etape. În prima fază se expune problema, în faza a doua copiii caută individual, 

apoi în perechi și în cele din urmă pe grupuri mai mari, timp de câte 5 minute soluții la problema expusă. La 

sfârșit grupurile își prezintă soluțiile și se stabilesc concluziile. Metoda are avantajul că implică activ copiii, le 

dezvoltă motivația, încrederea în ei, îi stimulează să caute soluții, să coopereze. Ex. În cadrul unei activităţi 
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matematice copiii au fost întrebaţi: „Cum poţi măsura lungimea unei mese fără a folosi rigla?” După ce au 

căutat soluţii individual, apoi în perechi şi în cele din urmă, în grupuri, preşcolarii au oferit următoarele 

răspunsuri: cu o sfoară, cu un fular, cu cu o carte, cu palma. 

 • Metoda ciorchinelui: Această metodă implică exprimarea de idei legate de o temă, idei între care 

se stabilesc conexiuni. E o modalitate de a realiza asociaţii între aceste idei şi de a descoperi noi sensuri ale 

acestora. Pentru asta se fac anumiţi paşi: se dă mai întâi o noţiune nucleu, se notează toate sintagmele la care 

se gândesc participanţii, se leagă ideile cu ajutorul unor linii, se formulează apoi alte idei, care decurg din cele 

anterioare şi tot aşa până la epuizarea ideilor. Ca şi reguli: orice idee e acceptată, nu se fac critici, notăm tot ce 

ne trece prin minte. Exemplu: Tema: „Toamna” S-a trecut în centrul unei foi noţiunea . „Toamna”. Copiii au 

enumerat categorii de elemente abordate în cadrul proiectului tematic despre toamnă: fructe, legume, flori, 

fenomene, munci de toamnă. Pentru fiecare categorie s-au enumerat alte elemente specifice: pentru flori – 

crizanteme, tufănele, dalii, brânduşe...., legume-varză, ceapă, usturoi..., fructe – mere, pere, nuci, prune.... 

fenomene – ceaţă, nor, ploaie..., munci – cules, prepararea unor produse, vânzare la piaţă....  

Metodele expuse mai sus sunt doar un mănunchi din totalul celor pe care educatoarele le pot folosi 

pentru a stimula copiii să cerceteze, să investigheze, să caute soluţii, dar şi să accepte idei diferite de ale lor, să 

îşi dezvolte: atitudini de participare activă (copilul e activ, răspunde la întrebări, pune întrebări), capacităţii de 

a aplica strategiile de învăţare însuşite în situaţii diverse, capacităţii de a înţelege, gândirea laterală (copiii au 

propriile interpretări, oferă sugestii); Aceste metode, prin faptul că se centrează pe activitatea preşcolarilor, 

valorifică într-un mod activ potenţialul acestora, permiţând abordarea conţinuturilor din perspective variate, 

diverse, ceea ce favorizează menţinerea atenţiei pentru o perioadă mai îndelungată de timp, asimilarea, fixarea 

şi păstrarea mai îndelungată a cunoştinţelor. 
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CRĂCIUNUL ESTE NUMAI UNUL!  

SERBAREA BONDĂREILOR  

     Damian Carmen 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 34 din Brașov 

 

Pentru părinţi .....  

A mai trecut un an, se mai apropie un Crăciun ...  

Crăciunul are însă  o taină: colindele. 

Vrem să vă aducem ceva din magia Crăciunului de altă dată,  

vrem să vă picurăm în suflete mai multă dragoste, bucurie şi ceva din taina lui. 

Să așteptăm sărbătoarea Crăciunului şi să o luminăm așa cum se cuvine pentru a păși spre  

noaptea Nașterii lui Iisus. 

Sărbători fericite! 

Prezentatorii sunt în față, au candele în mână. Lumina este stinsă...   Colindătorii așteaptă la ușă. 

1           

Prezentator    Din cer ninge liniștit 

Peste case, pomi şi crânguri, 

Iată, fulgii ne-au șoptit: 

Ca să nu mai stăm pe gânduri. 

2          

Prezentator   Ne-am gândit să-mpodobim 

Cât mai vesel clasa noastră. 

Să vedeți cât vă iubim  

Poftiţi la serbarea noastră! 

3     Bradul e împodobit,       

Prezentator   Totul este pregătit. 

    Toţi copiii sunt aici, 

    Cu părinţi şi cu bunici. 

Este ora de serbare 

Atunci, nu începem oare?    

4     Pentru că vine Crăciunul       

Prezentator   Să mergem cu Moș Ajunul, 

Să cântăm cu veselie 

Să dansăm, cine-o să știe 

Să spunem şi-o poezie! 

      Colindătorii intră în scenă. Așază lumânările. 

 

COLINDĂ:  Colindăm, colindăm!                 

I. Refren:     II. 

Sculați-vă gazde mari   Corindăm, corindăm iarna  Drumu-i greu și-am obosit 

În sara de Crăciun!   Pe la uși, pe la ferești   În sara de Crăciun! 

Sculați voi români plugari  Corindăm, corindăm iarna  De departe am zânit 

În sara de Crăciun!   Cu corinde românești.   În sara de Crăciun. 
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Că vă vin colindători        Refren: ... 

În sara de Crăciun!        III. 

Noaptea pe la cântători       Și corinda nu-i mai multă 

În sara de Crăciun!        În sara de Crăciun! 

        Să trăiască cine-o ascultă 

În sara de Crăciun! 

5      Poezii am pregătit      

Prezentator    Şi sub bradu’ împodobit 

     Noi frumos le-om recita 

     Şi apoi vom colinda, 

     Că aşa e datina! 

6     Noaptea asta-i de colindă     

Prezentator    Toată numai scânteiere  

La bunici e plin în tindă 

De colaci, de nuci şi mere. 

7     Vin copiii olecuţă Uite-i!  Ceata trece strada,  

  

Prezentator    Să colinde şi la noi!   Tropotă peste podeţ 

Pe-a lunii potecuţă   Şi se-nalţă cât ograda 

Intră la vecini, şi-apoi   Cântec lin şi hoinăreţ. 

COLIND:  Iată vin colindători 

Iată vin colindători  Și ei vin mereu, mereu Dumnezeu adevărat Iată vin colindători 

Florile  dalbe    Florile  dalbe   Florile  dalbe  Noaptea pe la 

cântători 

Noaptea pe la cântătoriŞi-l aduc pe Dumnezeu Soare-n raze luminat Florile  dalbe - bis 

Florile  dalbe - bis  Florile  dalbe - bis  Florile  dalbe - bis 

 

Edu trece cu steaua 

 

8     Când vine vremea rea, 

     Cu primii fulgi de nea 

Se scutură din nori  

De sfinte sărbători, 

Poveşti cu îngeraşi 

Pentru copii poznaşi. 

 

9     Poveşti cu Sfinţi Părinţi 

Pentru copii cuminţi. 

Aflaţi-le acum 

În prag de Moş Ajun. 

COLINDĂ:     Steaua sus răsare   

I. Steaua sus răsare  II. Că astăzi curata  III. Magii cum zăriră  

Ca o taină mare  Prea nevinovata  Steaua şi porniră  

Steaua strălucește  Fecioara Maria   Mergând după rază 
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Şi lumii vesteşte - bis  Naște pe Mesia - bis  Pe  Hristos să-l vază – bis 

 

IV. Şi dacă porniră  V. Cu daruri gătite  VI. Care bucurie VII. Steau sus ... 

Îndată-l găsiră   Lui Hristos menite,   Şi noi  să fie 

La dânsul intrară  Ducând fiecare   De la tinereţe 

Şi se închinară – bis  Bucurie mare – bis  Pân’ la bătrâneţe.- bis 

 

10     Cad fulgii mari încet zburdând 

Şi-n casă arde focul, 

Iar noi, pe lângă mama stând, 

De mult uitarăm jocul. 

 

11     De mult şi patul ne-aştepta 

Dar cine să se culce? 

Rugată, mama repeta 

Cu-i glasul rar şi dulce. 

 

12     Cum sta pe paie-n frig Hristos   

În ieslea cea săracă,    

Şi boul cum sufla milos     

Căldură ca să-i facă,  

   

13     Drăguţ un miel, cum i-au adus 

Păstorii de la stână  

Şi îngeri albi cântau de sus  

Cu flori de măr în mână. 

 

14.     Şi-auzi! Răsar cântări acum,  

     Frânturi dintr-o colindă 

Şi vin mereu, s’opresc în drum, 

S-aud acum în tindă!  

 

15    Noi stăm cu ochii pironiţi 

    Şi fără de suflare; 

Sunt îngerii din cer veniţi 

Cu Ler ori Domnul mare! 

 

16    Şi până nu tăceau în prag, 

Noi nu vorbeam nici unul – 

Sărac ne-a fost, dar cald şi drag 

Colindul şi Crăciunul. 

 

Cântă părinții în dialog cu copiii … doamna îi dirijează 

COLIND:  Astăzi s-a născut Cristos                   

Părinții   

I. Astăzi s-a născut Cristos II. Mititel, înfăşăţel  III. Vântul bate, nu-l răzbate  
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Mesia chip luminos  În scutec de bumbăcel Neaua ninge, nu-l atinge  

COPIII    

Lăudați şi cântați   Lăudați şi cântați   Lăudați şi cântați 

Şi vă bucurați.   Şi vă bucurați.    Şi vă bucurați. 

 

IV.  Şi de-acum până-n vecie  

Mila Domnului să fie 

Lăudați şi cântați 

Şi vă bucuraţi.    

17.    Colo sus în vremea aceea 

În frumoasa Galileea 

O fecioară viețuia 

Ce Maria o chema. 

 

18    Şi deodată ce văzuse, 

Casa toată se umpluse 

De-o lumină lucitoare  

Ca lumina de la soare. 

 

19    Îngerul Gavril intrase 

La Sfânta Fecioară-n casă 

- Bucure-te, îi grăi 

Nu te speria, că vei naşte pe Mesia. 

Fiul Domnului va fii 

Şi Iisus se va numi. 

 

20    Iosif şi Maria lui 

Din chiar mila Cerului 

Trebuiau să împlinească 

Voia Domnului cerească. 

         

Copiii cântă în dialog cu părinții ...  

COLIND:  Bună dimineața la Moş Ajun  

Copiii:  Bună dimineaţa la Moş Ajun 

Ne daţi, ori nu ne daţi?           - bis  

Ne dați, ne dați? 

Părinții:  Am venit şi noi odată 

La un an cu sănătate 

Domnul Sfânt se ne ajute 

La covrigi şi la nuci multe! 

21     Fecioara Maria, naşte pe Mesia 

Pe fânul cald şi moale 

Într-un loc curat, 

Născut este Iisus 

Marele Împărat. 
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22     El vine-n haină albă 

De îngeraşi purtat 

Să spele lumea-ntreagă 

De rău şi de păcat. 

23    Este atâta de frumos 

Copilul nou-născut, Hristos! 

Şi-n jurul capului avea 

O aură care sclipea! 

24      - Înger, înger prea-curat 

Ce veste ne-aduci în sat? 

24    Aduc pruncul din vecie 

Ce mi l-a dat Tatăl mie. 

Să se nască şi să crească 

Să ne mântuiască. 

25    Îngeraş, îngeraş sfânt 

Să mergem acum la prunc,  

Să  ne închinăm, până la pământ 

Şi-n dar să-i ducem darul sfânt. 

 

26    Să legănăm copilul sfânt 

În inimă cu vesel cânt 

Cu voie bună să-i cântăm, 

Mereu să-l binecuvântăm. 

 

27    De-atunci în seara de Crăciun 

Creştinu-mparte cei mai bun, 

Sărbătorind cum se cuvine 

Această naştere divină. 

 

28    Copiii pleacă la urat, 

Şi nu se-opresc din colindat, 

Până ce toţi n-au ascultat 

Povestea lui Iisus, cel lăudat. 

 

Cântec:  Ăsta-i Crăciunul      

clopoțeii se bat de picior în ritmul muzicii la refren 

II. Refren:    II. 

Clopoțeii fac,    Ăsta-i Crăciunul   Iată v-am adus 

Zarvă mare-afară   E numai unul    Vesel, veste mare 

Miroase-a cozonac   Chiar acum sub brad   S-a născut Iisus 

Și-a măr cu scorțișoară! - bis Moșul la gazdă   Steua sus răsare! – bis 

     Fiindcă din traistă  
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Darurile-i cad! 

      Lumânărele pe rămurele 

Vesel se-aprind 

Și la fereastră 

Seara albastră 

Cântă un colind! 

 

29       Ce noapte rece s-a lăsat! 

Copiii pleacă la urat 

Prin case, pe la gospodari 

Şi cei mai mici şi cei mai mari.  

 

30     Şi pe la case se opresc, 

Şi gospodarii îi cinstesc, 

Covrigi, plăcinte, cozonaci, 

Cu dărnicie bagă-n saci. 

 

31    C-aşa-i seara de Ajun 

Sunt obiceiuri din străbuni 

Acum, se-aude de pe drum 

Că-n poartă vine Moş Crăciun! 

Cântă copiii și părinții 

COLIND:  Moş Crăciun cu plete dalbe 

Moş Crăciun cu plete dalbe,  Din bătrâni se povesteşte  Moş Crăciun cu plete dalbe 

A sosit de prin nămeţi   Că-n toţi anii negreşit   Încotro vrei s-o apuci, 

Şi aduce daruri multe   Moş Crăciun pribeag soseşte  Ţi-am cânta florile dalbe, 

La fetiţe şi băieţi.   Niciodată n-a lipsit.   De la noi să nu te duci. 

Moş Crăciun, Moş Crăciun!   Moş Crăciun, Moş Crăciun!   Bun venit, Moş Crăciun! bis 

32     Am venit să colindăm 

Pe la case să urăm. 

Să urăm cu mic cu mare  

Că e zi de sărbătoare; 

Să urăm cât mai frumos 

Că astăzi s-a născut Hristos. 

33  TOȚI   Această colindă vie 

O-nchinăm cu bucurie 

Şi cu mare veselie, 

C-am ajuns şi-n acest an 

Să vă spunem: LA MULŢI ANI! 

  

COLIND:  Colindița                        Cântă copiii și părinții 

Colindiţa nu-i mai multă   Sus mai sus v-am înălţat 

Să trăiască cine-ascultă   Ce-am ştiut noi v-am cântat 

Sus la ceruri o-nălţăm   Să rămâneţi sănătoşi,  

Şi la gazdă o-nchinăm.   Sănătoşi şi bucuroşi. 

O-nchinăm cu veselie    C-am ajuns ziua cea sfântă 
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Şi cu mare bucurie    Când colindele se cântă 

C-am ajuns seara de-Ajun   Sărbătoare lui Hristos 

A bătrânului Crăciun.   Să vă fie de folos.    clopoței 

 

Șoptim la urechea fiecăruia, de la primul copil până la ultimul: 

- Vine Moș Crăciun! 

CÂNTEC:  Moș Crăciun ce drag ne ești 

I. Încercăm să n-adormim,    II. Nu prea știm cum te strecori,  

Urechiușele ciulim    Fiindcă peste ochișori, 

Și-ascultăm de încotro,    Pleoapele grăbite cad, 

Se  aude: „- Ho! Ho! Ho!”   O! Dar ce e-n zori sub brad! 

Refren:  

Moș Crăciun ce drag ne ești,  

Dintr-o lume de povești  

Prin zăpezile-argintii, 

Vii  la noi cu jucării.    

  

 

I n t r ă  M O Ș  C R Ă C I U N  . . .  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Bacrău Cristina 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 34 din Brașov 

 

         Sistemul educațional din România a suferit o serie de reforme care au avut ca scop îmbunătățirea calității 

actului educațional și promovarea acestuia în societate. Educația este o prioritate pentru orice societate modernă, 

iar statutul ei este unul primordial. Fiecare unitate școlară își promovează valorile în comunitatea locală, 

atrăgând astfel un număr și mai mare de beneficiari. Promovarea unității școlare pornește de la fiecare persoană 

care aparține școlii. 

          Cadrele didactice, personalul nedidactic și auxiliar sunt principalele modele din școală, ele sunt cele care 

prin profesionalismul lor și tactul pedagogic promovează imaginea instituției. Comportamentul lor, pregătirea, 

formarea profesională, deschiderea spre copil și implicit spre părinte și nevoile lor contribuie la crearea unei 

imagini asupra școlii. 

           Calitatea activităților didactice curriculare și extracurriculare contribuie deopotrivă la promovarea 

imaginii instituției. Rezultatele bune ale copiilor la concursuri (de cunoaștere, literare, muzicale, artistice sau 

sportive) atribuie merite nu doar elevilor ci și profesorilor, deci implicit instituției în sine. Rezultatele bune sunt 

un rezultat al unui act educațional de calitate și se certifică de cele mai multe ori prin diplome, premii și oferă 

instituției un prestigiu la nivelul comunității locale. Activitățile extracurriculare aduc un aport imaginii 

instituției educaționale prin varietatea lor. Ele contribuie la dezvoltarea elevului în afara școlii și poate implica 

și alți membrii (părinți, bunici, reprezentanți ai comunității locale).  

         Resursele materiale și financiare iși aduc de asemenea aportul la promovarea imaginii unei unități de 

învățământ. O școală cu clase dotate, spații sanitare adecvate, aparatură modernă, laboratoare și săli de studiu 

este atractivă pentru beneficiari, interesul acestora crește. Spațiile de joacă pentru copii sunt importante atât 

pentru părinți cât și pentru copii.  

        Proiectele educaționale pe care școala le derulează reprezintă un mijloc de promovare a acesteia. Aceste 

proiecte educaționale au la bază parteneriate cu alte școli sau instituții din comunitatea locală care au ca scop 

dezvoltarea abilităților sau cunoștințelor copiilor în alte arii curriculare. Proiectele au scop, obiective, parteneri, 

activități care pot fi desfășurate pe termen scurt, mediu și lung.  

         Colaborarea eficientă cu toți cei implicați în comunitatea locală duce la promovarea imaginii unității de 

învățământ, la crearea unor relații bune de comunicare, a unor parteneri în soluționarea unei probleme apărute 

la nivel local, la strângerea de fonduri pentru cei aflați în medii defavorizate, oferirea unor servicii de voluntariat 

în situațiile care impun acest aspect. Dacă scopul este unul educativ, școala poate avea un rol formativ și în 

afara spațiului ei fizic, implicânduse în diferite activități care să sprijine anumite categorii din comunitatea 

locală. 

        Organizarea unor evenimente cu participarea membrilor comunității locale duce la promovarea imaginii 

școlii. Aceste evenimente pot lua forma unor serbări tematice, târguri cu scop caritabil, expoziții de lucrări ale 

copiilor, evenimente artistice sau competiții sportive. ”Ziua porților deschise” este un eveniment care permite 

beneficiarilor să viziteze spațiul educațional, să interacționeze cu personalul unității și să se informeze corect 

asupra beneficiilor sau limitelor școlii. Organizarea unor sesiuni de parenting sunt un punct de atracție pentru 

beneficiarii indirecți. 

          Școala este cea care trebuie să se adapteze la nevoile membrilor comunității din care face parte. 

Satisfacerea nevoilor acestora aduce un aport constructiv unității de învățământ, o creștere a numărului de 

beneficiari și o valorizare mai mare a acesteia în cadrul comunității locale. Deschiderea spre cerințele 
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beneficiarilor este esențială, școala este într-un progres continuu, ea trebuie să se adapteze, să integreze, să 

dezvolte și să formeze viitorii cetățeni ai societății din care face parte. 
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FIȘĂ DE LUCRU 

NUMERAȚIA ÎN LIMITELE 1-5 

Pleșanu Chițu Loredana 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 34, Brașov 

 

• Încercuiește al doilea și al cincilea avion! 

 

 

• Numără mijloacele de transport și colorează căsuța ce conține cifra corespunzătoare!  

 

• Numără mijloacele de transport și trasează tot atâtea liniuțe verticale în căsuța alăturată! 
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Nu e prea târziu 

                                                                                                  Prof. Peter Roxana 

                                                  Colegiul Tehnic de Comunicatii « AugustinMaior », Cluj- Napoca 

 

 

           România a evoluat, lumea s-a schimbat. Nu e prea târziu să ne preocupăm ca mâine copiii ţării noasre, 

să fie mai înțelepți.  

            Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de-a fi practicată și sprijinită în școală. În România, activitatea de 

voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, până la nivel național și 

internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, medico-sanitar, educativ 

etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal.  

          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. 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.), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

          Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. La fel de clar este şi faptul câ în această 

perioadă este necesar de a ne implica într-un număr cât mai mare şi de a încuraja şi ai educa pe elevi înspre 

implicarea in programme de voluntariat. Cand vorbesc despre voluntariat ma gandesc la toate tipurile de 

voluntariat, toate au o mare importanţă, dar unul, pe care eu îl consider de o urgenţă majoră, este voluntariatul 

în educaţie.  

           Pentru mulţi copii, educatia a ajuns un lux, mai ales în această perioadă dificilă în care ne aflăm cu toţii 

din pricina pandemiei şi când spun lux, mă refer în primul rând la lipsa mijloacelor tehnice atât de necesare în 

aceste momente pentru învâţarea online. Sunt copii pentru care transportul, la oraş, la şcoală, este enorm. Alţii 

nu au ghete sau geci pentru a merge la şcoală, alţii sunt copii speciali, cu nevoi şi cerinţe speciale, unii au 
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nevoie de un însoţitor la şcoală, alţii de profesor de sprijin. In fiecare casa este o nevoie. Fiecare sau multi 

dintre noi putem ajuta in mod constant cu câte ceva. Pentru mulţi dintre aceştea, ajutoarele venite din partea 

voluntarilor sunt singura soluţie de a putea continua cursurile şi de a nu a abandona şcoala. Eu consider câ în 

acest moment este foarte important să ne implicăm cât mai mulţi dintre noi, să ne învăţăm copiii ce înseamnă 

să-i ajutăm pe ceilalţi . 

          În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi. Cred şi sper că voluntariatul va rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată 

și sprijinită de copii sau adulți, deoarece acest tip de activitate se desfășoară printr-un proces al flexibilității și 

al alegerii libere. 
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Prietenie extremă 

Prof. Mirela Zamilia Ciolac 

Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Timişoara 

 

 Se spune că prietenia nu cunoaşte graniţe. Eu aş putea adăuga că nici limite de vârstă. Totul a început 

de la o discuţie între “dăscăliţe”: una la grădiniţă, alta la ciclul primar şi eu, la cel gimnazial. Fiecare povestea 

despre “copiii ei”, ba mai mult, despre cât de implicaţi erau copiii personali, a căror dirigintă eram eu, în 

întâlnirile cu cei mai mici. 

 Aşa ne-am gândit că am putea încerca să facem câteva acţiuni împreună. Şi pentru ca să fim sigure că 

discuţia nu rămâne la stadiul de idei, conform şi dictonului “Verba volant, scripta manent”, am pus totul pe 

hârtie . Astfel a rezultat proiectul Prieteni mari, prieteni mici. 

 Am plecat de la contextual că voluntariatul este o valoare democratică indiscutabilă, a cărei contribuţie 

este recunoscută la nivel european şi internaţional ca fiind esenţială atât pentru consolidarea democraţiei, cât şi 

pentru creşterea gradului de solidaritate socială şi pentru contribuţia sa la soluţionarea unor probleme sociale 

importante. 

            În ciuda unor dezvoltări încurajatoare cunoscute de mişcarea de voluntariat din România în ultimii zece 

ani, numeroase probleme şi obstacole afectează în continuare eficienţa activităţilor din domeniul voluntariatului 

derulate de numeroase organizaţii din România. Printre aceste probleme se evidenţiază:  

- lipsa unor mecanisme de măsurare a contribuţiei voluntariatului la dezvoltarea socială şi soluţionarea 

problemelor comunităţii; 

- lipsa unor mecanisme de recunoaştere a competenţelor dobândite prin voluntariat în vederea valorificării 

lor corespunzătoare în sistemul educaţional.  

            La nivel internaţional, recunoaşterea voluntariatului şi a contribuţiei sale la dezvoltarea societăţii a fost 

validată în 2001 prin declararea de către Organizaţia Naţiunilor Unite a Anului Internaţional al Voluntariatului 

în 2001, eveniment care a fost un impuls extraordinar şi pentru mişcarea de voluntariat din România. La 10 ani 

de la această primă recunoaştere la nivel internaţional, Uniunea Europeană a marcat Anul European al 

Voluntariatului în 2011 din dorinţa de a: 

creşte gradul de conştientizare a valorii voluntariatului la nivel european şi de a sărbatori voluntarii; 

iniţia demersuri pentru crearea unui mediu favorabil pentru voluntariat în Uniunea Europeană; 

recunoaşte activităţile de voluntariat şi contribuţia lor la dezvoltarea societăţii; 

creşte capacitatea organizaţiilor de voluntariat şi a calităţii lucrului cu voluntarii.  

            Numeroase ţări europene au adoptat strategii pentru dezvoltarea şi susţinerea voluntariatului la nivel 

naţional, venind în completarea politicilor europene favorabile dezvoltării voluntariatului. 

 Am considerat că a sosit momentul ca unităţile şcolare să îşi asume o contribuţie la dezvoltarea şi 

susţinerea mişcării de voluntariat din România. Am avut drept scop creşterea gradului de conştientizare a valorii 

voluntariatului pentru societate şi individ şi recunoaşterea contribuţiei voluntariatului la dezvoltarea societăţii. 
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 Ne-am propus să avem întâlniri în care să ne simţim bine, să facem schimb de experienţă, dar şi să 

ajutăm pe cei care aveau nevoie de o vorbă bună, o mângâiere, o jucărie, o hăinuţă, o ciocolată…Şi, pentru că 

tot era o acțiune de voluntariat, ne-am transformat cu mic cu mare, în adevăraţi voluntari. Nu pot descrie în 

cuvinte întălnirile dintre clasa mea (a VII-a) şi cei de clasa I, dar cu atât mai puţin cuprinzătoare ar fi cuvintele 

pentru a putea reda întâlnirile cu cei de la grădiniță. Mă uitam la ai mei şi parcă vedeam nişte copii ce retrăiau 

anii grădiniţei, alergau, se jucau, râdeau, se confundau cu cei mici. Aş putea spune că “dădeam în mintea lor” 

până şi noi, adulţii. Pe toţi ne domina inocenţa copilăriei, ca o zână cu bagheta magică în mână. Seara, la 

despărţire, ieşeam parcă din transă şi plecam cu regret, dar şi cu gândul la următoarea întâlnire. 

 La un pol opus, dacă pot spune aşa, au fost întâlnirile cu copiii de la Centrul de copii cu handicap 

locomotor. Nu-mi pot şterge nici acum din minte privirile acelor copii când au primit darurile de suflet ale 

elevilor noştri, fericirea de pe chipurile lor când şi-au pus pe cap, poate pentru prima dată, o căciuliţă de 

crăciuniţă. Mă urmăresc şi acum acele imagini şi impactul pe care le-au avut asupra celor implicaţi în acţiune. 

Au urmat nou-născuţii de la Spitalul de Copii pe care i-am ajutat prin sumele strânse în urma vânzării obiectelor 

decorative confecţionate de elevi în orele de desen sau tehnologie. Nu în ultimul rând aş putea situa întâlnirile 

repetate cu un grup de copii de la Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Adolescenţi. 

Am fost impresionaţi de căldura cu care ne-au primit, de sclipirile de inteligenţă şi talent artistic ale celor de 

acolo, umbrite nu doar de absenţa unei familii ci, mult mai acut, de o boală necruţătoare ce le-a invadat 

copilăria…diabetul. În momentul în care mă luau de mână, mă întrebam de ce e oare atât de nemiloasă viaţa? 

De ce nu pot avea şi ei o viaţă normală de copil? De ce nu se pot bucura de răsfăţul unor părinţi dornici să le 

ofere totul? Cu cât imi puneam mai multe întrebări, cu atât mă copleşea mai tare tristeţea şi îmi inunda sufletul 

până simţeam că se revarsă prin lacrimile ce-mi licăreau în ochi. Se simţeau atât de bine copiii împreună, încât 

ne promiteam de fiecare dată că vom reveni. Ba mai mult, au venit şi ei la noi, oferindu-le o zi de 1 Iunie aşa 

cum meritau. Au mărturisit cu nostalgie în glas că nu vor uita niciodată acea zi. Nu o vom uita nici noi degrabă! 

 Şi dacă am reuşit, fie şi doar pentru puţin timp, să aducem un licăr de speranţă de mai bine în sufletul unor 

copii, înseamnă că ne-am atins scopul. Prieteni mari, prieteni mici, copii şi adulţi, vom încerca să menţinem 

aprinsă această flacără a speranţei, chiar dacă proiectul nostru s-a încheiat. Nu trebuie să uităm că perioada 

veselă şi nevinovată când prieteniile se înfiripă foarte uşor e copilăria! Vivat amicitia! 
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Dezvoltarea educației moral-civică a copiilor în grădiniță 

 
Coroban Ioana Florentina 

Grădinița P.P. Palatul Fermecat, structura Grădinița cu Program Săptămânal Nr. 2 

 

Preşcolaritatea este vârsta la care a învăţa să te porţi ocupă ponderea cea mai mare în procesul didactic. 

Formarea personalităţii independente, responsabile, participantă activ la viaţa socială, politică, economică, 

interesată în schimbarea relaţiilor sociale începe de timpuriu, din grădiniţă şi se clădeşte pe tot parcursul vieţii. 

Comportamentul civilizat nu este un dar şi nu se realizează de la sine. El se învaţă, se educă atât în familie, cât 

şi în grădiniţă. 

Făcând saltul de la existenţa singulară la cea de grup, de la mediul familial la cel instituţionalizat, în 

grădiniţă, copilul este orientat spre ceea ce trebuie să facă şi să devină într-un context social, relaţional. 

Treptat, copilul învaţă să se regăsească în altul, învaţă că „eul” său este în relaţie cu alte „euri”. El descifrează 

relaţionarea cu ceilalţi întâi într-un mediu apropiat, conform unor convenţii, reguli, norme. Acum i se 

întipăresc în minte norme ca: „ce este bine”, „ce este rău”, „ce este frumos”, şi aceste norme îşi vor lăsa 

amprentele urmându-i paşii toată viaţa. Aceste urme vor fi cu atât mai adânci şi mai bine imprimate cu cât cei 

doi factori grădiniţă-familie îşi vor îndeplini constant, continuu şi cooperant sarcinile ce le revin, punând înto-

deauna copilul, nevoile lui pe primul loc, educându-l cu dragoste, respect şi încredere faţă de posibilităţile 

latente pe care le posedă fiecare copil, dorind sincer ca el să progreseze. 

Unul dintre aspectele importante ale perfecţionării învăţământului preşcolar actual îl constituie realizarea 

obiectivelor moral-civice şi patriotice, deoarece în această perioadă se imprimă elementele de bază ale perso-

nalităţii copilului. Aşa cum ne îngrijim de dezvoltarea fizică a copiilor prin activităţile psiho-motrice, de 

dezvoltarea intelectuală prin activităţile de educare a limbajului sau activităţi de educaţie pentru ştiinţă, 

educaţia moral-civică şi religioasă va da roade doar prin cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea normelor, 

regulilor şi cerinţelor de convieţuire morală şi socială. 

Educaţia moral-civică, realizată în mod sistematic, gradat, potrivit cu particularităţile de vârstă şi 

individuale, contribuie la pregătirea viitorilor cetăţeni conştienţi de responsabilităţile lor, convinşi de 

necesitatea respectării normelor de convieţuire din societatea noastră, capabili să desfăşoare o activitate 

creatoare. 

Activitatea preponderentă şi preferată a copilului de vârstă preşcolară este jocul, activitate în timpul 

căreia copilul se comportă „natural aşa cum este el”, dar în acelaşi timp poate fi foarte uşor corectat, canalizat 

spre cum dorim noi să fie, spre „cum trebuie să se comporte”. În joc se dezvoltă toate trăsăturile viitoarei 

personalităţi a copilului: „aşa cum se comportă în joc, tot aşa are să se comporte şi în muncă, atunci când are 

să crească” spun specialiștii. 

Posibilităţile de realizare a diferitelor sarcini ale educaţiei morale, de influenţare morală a copilului prin 

intermediul diferitelor tipuri de jocuri sunt nelimitate şi dintre cele mai variate, deoarece acesta este activitatea 

specifică vârstei, năzuinţelor şi dorinţelor copilăriei. Conţinutul educaţiei moral-civice poate fi realizat printr-

o multitudine de modalităţi, mijloace şi forme. Alegerea şi utilizarea acestora în practica pedagogică 

depinzând de pregătirea, talentul pedagogic şi spiritul de dăruire al fiecărei educatoare. 

Educație morală se poate și este bine să se facă pe tot parcursul procesului instructiv-educativ, în fiecare 

zi, prin toate tipurile de activități, frontal-dirijate sau la alegerea copiilor, în timpul programului distractiv, în 

timpul plimbărilor sau vizitelor, într-un cuvânt „MEREU”, atât prin exemplul personal al educatoarei, care 

alături de părinți reprezintă modelul cel mai apropiat copilului, cât și prin exemple oferite de copii sau prin 

intermediul onor texte literare. Orice text literar (poezie, povestire, poveste, snoavă, basm, proverbe, ghicitori 

și zicători) este și trebuie să fie valorificat educativ, copiii sub îndrumarea educatoarei analizează 

comportamente morale, extrag învățătură morală.  



 

 

“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 
1346 

 
 

Putem să accentuăm această valorificare în continuarea activităților de educație a limbajului sau în alte 

activități prin sarcini variate: gruparea personajelor în pozitive și negative, colorarea personajelor în culori 

calde și reci (bune, rele), modificarea conduitei personajelor negative, desenarea unor scene din poveste care 

să sugereze comportamentul dorit de noi sau apreciat de copil. 

Trăim într-o societate în care valorile morale s-au demonetizat, în care banul dictează și aproape orice se 

poate vinde și cumpăra, în care tinerii cu greu își pot găsi rostul, drumul spre împlinire, și în care viața morală, 

spirituală se deteriorează treptat; de aceea mi-am dorit să pot să fac ceva pentru generația de mâine, pentru ca 

drumul ei spre integrare în viața socială să fie mai neted. Și de unde se poate începe a clădi ceva sănătos dacă 

nu din temelie și anume din grădiniță, vârsta cea mai propice unor trăiri emoționale puternice care să ducă la 

achiziționarea unor comportamente dezirabile din punct de vedere social și a unor valori care să-l ajute să se 

integreze în comunitate și să-și identifice locul și rolurile pe care le poate deține în cadrul acesteia. 

Dobândirea, prin educație, a unor comportamente adecvate convențiilor stabilite de societate la un moment dat 

constituie o veche preocupare în cadrul comunităților omenești. 

Necesitatea dezvoltării unor asemenea comportamente este justificată de interdependențele care se 

stabilesc între indivizi în cadrul aceleeași comunități umane, fapt care sporește responsabilitatea și grija 

fiecăruia pentru interesele și exigențele comune. Tocmai această multitudine a problemelor legate de procesul 

formării și educării morale a copilului în devenire m-a determinat să atac această problematică de strictă 

actualitate, în dorința de a ajuta la aprofundarea ei. 

Prin întregul lor conţinut, activităţile din grădiniţă contribuie, prin căi specifice, la punerea bazelor 

conştiinţei morale, la însuşirea regulilor de comportare civilizată, la educarea abilităţilor de a intra în relaţie 

cu ceilalţi, la educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, la cunoaşterea unor elemente de istorie, 

geografie, religie, care definesc portretul spiritual al poporului român. 

 Voi prezenta în continuare modul în care am realizat unele dintre obiectivele educaţiei moral-civice, 

pornind de la ceea ce este mai aproape de copii, familie, grădiniţă, oraș, ţară. Planificând povestiri cu conţinut 

etic, precum: „Ce a uitat Fănucă să spună!”, „Ionică Mincinosul”, „Puf Alb şi Puf Gri”, am urmărit însuşirea 

unor anumite reguli de comportare civilizată, ştiută fiind influenţa educativă deosebită a acestor povestiri care 

îi pune pe copii în situaţia de a trăi şi reflecta asupra faptelor descrise. Tot pentru formarea unor trăsături 

pozitive de personalitate şi caracter, am folosit, ori de câte ori am avut ocazia, proverbe şi zicători. 

Un alt pas în educarea moral-civică îl constituie integrarea copilului în comunitate, ieşind din familie în 

grădiniţă, în oraș, în excursii în judeţ şi în afara judeţului, în ţară, copilul trebuie să cunoască adresa, numele 

localității, judeţului, ţării, să cunoască obiectivele socio-economice şi culturale ale localităţii natale şi ţării. În 

acest scop copii au învăţat poezii ca „Ţara mea” de Elena Dragoş, jocuri didactice: „Unde locuiesc?”, 

„Locuinţa mea”. 

 O altă componentă a educaţiei moral civice o constituie dragostea faţă de popor, manifestată prin 

preţuirea istoriei, a strămoşilor, a limbii române, a admiraţiei pentru folclor şi cunoaşterea principalelor 

evenimente istorice: Ziua Naţională, Ziua Unirii. În scopul realizării acestui obiectiv am folosit povestirile 

istorice „Moş Ion Roată şi Unirea”; Moş Ion Roată şi Vodă Cuza”, cântece precum „Deşteaptă-te române”, 

Hora Unirii”; poezii precum „Limba românească” de George Sion. Pentru dezvoltarea sentimentelor 

patriotice, am avut în vedere familiarizarea copiilor cu evenimentele culturale, tradiţiile şi obiceiurile 

specifice poporului român prin observări: „Costumul popular”, lecturi după imagini: „Obiceiuri şi tradiţii de 

Crăciun şi Anul Nou”, „Obiceiuri de Paşti”, poezii: „Moş Nicolae”, „Moş Crăciun”, „Portul românesc” de 

Eugen Frunză, „La Paşti” de George Coşbuc, desene: „Iia”, „Fota” etc. .Pentru valorificarea acestor 

cunoştinţe am organizat serbări şcolare cu diverse ocazii. De la cele mai fragede vârste copii trebuie să 

participe alături de adulţi la sărbătorile religioase fiind învăţaţi să le respecte şi să păstreze obiceiurile şi 

tradiţiile legate de acestea.  
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 Un alt domeniu aparte din gama activităţilor cu caracter moral-civic este educaţia rutieră. Cunoscând 

importanţa însuşirii regulilor de circulaţie, a aplicării acestora şi a formării unor deprinderi de disciplină a 

străzii am acordat o atenţie deosebită acestui capitol, în anul şcolar precedent desfăşurând cu ei chiar o 

activitate opţională pe această temă a educaţiei rutiere „Micii pietoni”. 

 O componentă deosebit de importantă a educaţiei moral-civice cu adânci implicaţii în păstrarea vieţii 

pe pământ o constituie educaţia ecologică. Orice prilej oferit de activităţile de observare a plantelor şi 

animalelor, de lecturare a unor texte inspirate din flora şi fauna ţării noastre şi nu numai, a unor poezii, 

plimbări în aer liber, l-am folosit pentru a sublinia importanţa ocrotirii naturii, pentru a forma o gândire 

intuitivă şi deductivă a copiilor în raport cu natura. Copii trebuie să înţeleagă că orice fiinţă are dreptul să 

trăiască şi să fie ocrotită de noi. În acest sens am desfăşurat cu preşcolarii lecturi după imagini şi convorbiri 

cu conţinut ecologic, poezii „Rugăminte”, „ Îndemn”, cântece „Copăcelul”. Foarte atractive şi benefice sunt 

activităţile cu caracter practic : colectarea materialelor din natură şi folosirea lor, acţiunile la colţul viu al 

clasei sau în curtea grădiniţei, precum şi o serie de experienţe: „Plantele transpiră”, „Şi plantele se hrănesc”. 

 Prin toate aceste activităţi cu caracter ecologic şi nu numai am urmărit punerea copiilor în contact 

direct şi nemijlocit cu natura vie, plante, animale, păsări, insecte pentru a simţi, a pipăi, a mirosi, a admira, a 

descoperi singuri frumuseţea naturii, gingăşia, relaţiile care se stabilesc în natură, influenţa acestora asupra 

omului, şi implicit şi asupra copiilor. 

 Prin activităţile educative organizate cu copii, prin transferul modelului de dragoste şi respect faţă de 

semeni, de ţară, de natură, grădiniţa constituie cadrul socio-educaţional de formare a premiselor moral civice 

ale copilului, a unor deprinderi şi obişnuinţe care, poate nu se vor înstrăina din conduita lor niciodată.  
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ASIGURAREA UNEI  CONDUITE   CIVICE  CORESPUNZĂTOARE  

CU AJUTORUL VOLUNTARIATULUI  

 

Prof.înv.primar TOROP DELIA VALERICA 

Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Tg-Jiu, Gorj 

  

”Voluntariatul este activitatea desfăsurată din proprie initiativă, prin care o persoană fizică îsi oferă 

timpul, talentele si energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta 

cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată.” (definiția Pro Vobis) 

”Voluntariatul este activitatea desfăsurată din proprie initiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, făra a primi o contraprestație materială.” (Definitie adoptată de Consiliul National al Voluntariatului, 

iunie 2002) 

Acestea sunt câteva definitii ale voluntariatului, dar mai presus de orice definitie voluntariatul este 

atitudinea fiecăruia fată de societate. Vorbind despre atitudini ne gândim desigur la respectul pentru oameni, 

punctualitate, credibilitate, cinste, persevenență, consecvență, răbdare...tot ceea ce oamenii ar trebui să învete 

încă de mici – o relație sănătoasă cu oamenii și cu mediul înconjurător. 

Mai bine de 100 de milioane de europeni sunt implicaţi în activităţi de voluntariat, trăiesc în solidaritate 

şi prin aceasta aduc o contribuţie în societate. Un sondaj Eurobarometru efectuat în 2006 relevă faptul că 3 din 

10 europeni pretind a fi activi ca şi voluntari şi că aproape 80% din respondenţi consideră că activităţile de 

voluntariat reprezintă o parte importantă a vieţii demografice în Europa.  

Există o arie largă de noţiuni, definiţii şi tradiţii în ceea ce priveşte voluntariatul. Totuşi, ceea ce este 

comun în Europa este că oriunde oamenii se implică împreună în activităţi pentru a se ajuta reciproc, pentru a 

îi susţine pe cei cu nevoi, pentru a conserva mediul înconjurător, pentru a participa în campanii pentru drepturile 

omului, sau pentru a iniţia acţiuni menite a asigura fiecăruia o viaţă decentă – atât societatea în ansamblu, cât şi 

fiecare voluntar ies în câştig, iar coeziunea socială este semnificativ întărită. 

           Voluntariatul nu este o noțiune nouă românilor asa cum nu este nouă pentru niciun popor, pentru nicio 

colectivitate. Oamenii s-au ajutat mereu între ei, sau au muncit împreună pentru atingerea scopurilor pe care si 

le-au propus, fie că-si strângeau recoltele, îsi construiau o casă, ridicau o biserică sau o scoală în comunitatea 

lor. Din păcate însă deceniile de totalitarism au marcat felul în care românii percep ideea de muncă voluntară. 

Adesea, în special după Revolutia din 1989, voluntariatul era confundat cu munca patriotică pe care multi dintre 

români erau obligati să o facă în timpul regimului comunist, si în urma căreia nimeni nu era câstigat nici din 

punct de vedere material nici din punct de vedere spiritual. Iată motivul pentru care primele organizatii 

nonguvernamentale care implicau voluntari au fost privite la început cu suspiciune. Românii trebuiau să-si 

descopere identitatea, să-si descopere valorile, să-si pretuiască semenii si să muncească împreună pentru 

construirea a ceea ce se doreste a fi o Românie modernă, tară a Uniunii Europene a secolului XXI. 

În România organizatiile nonguvernamentale încep să implice voluntari în activitati încă din 1990, o 

mare importantă având organizatiile internaționale (Peace Corps, Voluntary Service Overseas, World Vision, 

Habitat for Humanity) care trimit voluntari în România sau deschid filiale în tara noastră aducând astfel cu ele 

experienta în  managementul voluntarilor. În 1997 ia ființă primul centru de voluntariat independent din  

România: Pro Vobis. Anul 2001 a fost declarat anul Internațional al Voluntariatului de către  Natiunile Unite, 

în același an se adoptă legea voluntariatului și se lansează pagina de web  dedicată voluntariatului 

www.voluntariat.ro și prima revistă dedicată managerilor de  voluntari, Voluntariat.ro. În 2002 începe tradiția 

anuală a Săptămânii naționale a  Voluntariatului. 

De ce voluntariatul contează? 

Voluntarii reflectă diversitatea societăţii europene, având implicate persoane de diferite vârste, femei şi 

bărbaţi, angajaţi şi şomeri, oameni cu diferite origini etnice, credinţe, cetăţeni de toate naţionalităţile  
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Voluntarii sunt implicaţi într-o mare varietate de activităţi, cum ar fi furnizarea de activităţi educative 

şi servicii, ajutor reciproc sau auto-ajutor, campanii, acţiune comunitară şi pentru mediul înconjurător. 

Voluntariatul este unul dintre modurile în care persoane cu orice tip de abilităţi şi profil, pot contribui la 

schimbări pozitive.  

Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei  societăţi 

coerente, cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, şi prin aceasta, la  crearea de capital social. Este o sursă 

puternică de reconciliere şi reconstrucţie  

Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. Voluntarii 

şi organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, a da voce şi a 

răspunde nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută la îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de servicii şi 

la dezvoltarea creativă de noi servicii  

Voluntariatul este un factor economic semnificativ. Sectorul de voluntariat contribuie estimativ cu 5% 

în PIB-ul economiilor naţionale şi multe dintre oranizaţiile non profit depind puternic de munca voluntarilor 

pentru a-şi susţine activităţile. 

Voluntariatul sprijină crearea de parteneriate inovatoare între sectorul profit, autorităţile  publice şi 

sectorul non profit. Asemenea parteneriate, dublate de natura iniţiatică a multor dintre activităţile de voluntariat, 

pot conduce la crearea de noi oportunităţi de angajare  

Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare un instrument 

esenţial în formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează abilităţi şi îşi extind 

reţelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea şi îmbunătăţirea ofertelor de angajare la 

dezvoltare personală şi socială.  

În timp ce unii participă cu interes la actiunile de voluntariat, altii nu fac voluntariat. Aceasta se întâmplă 

pentru că întâmpină bariere în ceea ce priveşte activităţile voluntare, cum ar fi lipsa informaţiilor, contrângeri 

legate de timp; resurse economice precare şi sentimentul că “nu îşi pot permite” să facă voluntariat; o imagine 

negativă a voluntariatului; discriminare; lipsa unui cadru legal; lipsa protecţiei împotriva riscurilor pe care le 

implică; vizele şi alte bariere pentru cetăţeni din afara UE. Voluntariatul este oferit gratuit, dar nu este lipsit de 

costuri – are nevoie şi merită sprijin adresat din partea tuturor celor implicaţi – organizaţii, guvern, sectorul de 

afaceri şi un mediu politic favorabil, inclusiv infrastructuri pentru voluntariat. În timp ce UE a acordat din ce în 

ce mai mare importanţă voluntariatului în toate formele sale, de-a lungul ultimilor ani, România se află încă 

departe de a avea o strategie la nivel european de a promova, recunoaşte, facilita şi sprijini voluntariatul pentru 

a acţiona la întregul potenţial. Ceea ce trebuie să stim este că oricine poate să devină voluntar si să aducă o 

contributie, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară. Important este doar să iti doresti acest lucru! ”Faptul 

că nu poti să faci totul nu e o scuză pentru a nu face nimic.” (Ashleigh Brilliant)  

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 oraşului 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 cariera, 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 împărtăşească 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 responsabili.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).  

În prezent, numeroase organizatii din tara implica zilnic voluntari in programele și acțiunile lor în 

beneficiul comunitatii, în domenii foarte diverse. Centrele de voluntariat din țară, în acele comunitarti in care 
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ele exista, acționează la rândul lor ca o interfață necesară între cei dornici să se implice și nevoia de voluntari 

în diferite programe derulate in comunitate. Numeroase companii au vazut la randul lor în voluntariat o 

modalitate de a se apropia de comunitatile în care actioneaza si de a-si largi astfel viziunea asupra 

responsabilitatii lor sociale, actualmente incurajand sau facilitand in diverse moduri implicarea angajatilor lor 

in diverse actiuni de voluntariat, fie în timpul programului prin acțiuni de voluntariat corporatist, fie in afara 

programului de lucru. O serie de institutii – direcții de asistență socială care au în grija centre de zi și aziluri de 

copii și vâstnici, direcții de mediu sau de sănătate, muzee, diverse institute culturale, de istorie, departamente 

ale unor universități - au început la rândul lor să colaboreze cu organizații non-guvernamentale, să fie mai 

deschise la a implica voluntari pentru a îmbunătăți serviciile pe care le oferă populației sau altele au început să 

fie mai deschise să-și stimuleze proprii angajați să se implice în acțiuni de voluntariat în comunitate. Instituțiile 

de învățământ primar, secundar și terțiar încep să recunoască la rândul lor valoarea formativă a voluntariatului 

pentru elevi și studenti și initiază acțiuni sau colaborează cu organizații în diverse proiecte comunitare. 

            Atunci când te implici în proiecte în beneficiul unei cauze sau al comunității tale, nu contribui doar la 

dezvoltarea comunității, ci și la dezvoltarea ta personală și profesională. Voluntarii învață, voluntarii 

experimentează, voluntarii lucrează în echipă.  
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VOLUNTARIATUL 

( studiu de specialitate ) 

Prof. Mircu Nicoleta- Maria 

Grădinița P.N. Coșteiu, jud. Timiș 

 

 

             Voluntariatul este munca benevolă, neremunerată, prestată de către o persoană în scopul ajutorării unor 

alte persoane (care nu fac parte din propria familie și nu sunt rude sau prieteni apropiați) sau a unor instituții. 

  Voluntariatul este impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalți fără a se gândi la 

recompense financiare. 

            Voluntariatul este important deoarece: 

-există nevoi care nu pot sau nu trebuie să fie acoperite de stat; 

-serviciile oferite (atunci când sunt oferite) pot lăsa de dorit în ceea ce privește calitatea; 

-este improbabil ca organizațiile neguvernamentale să poată să angajeze suficiente persoane pentru a oferi gama 

de servicii pe care le oferă; 

-există disponibilitatea multor persoane de a se implica în activități de voluntariat; 

-experiența de o viață a persoanelor aflate la vârsta pensionării să nu se piardă; 

-entuziasmul, energia și creativitatea tinerilor care sunt încă în formare să nu se piardă; 

-implicarea în identificarea și soluționarea problemelor propriilor comunități este un indicator al gradului de 

democratizare al societății. 

Motivații pentru voluntariat  

 Cele mai des întâlnite motive pentru a deveni voluntari, sunt: 

-pentru a-i ajuta pe cei mai puțin norocoși; 

-pentru a te simți necesar, util, important; 

-pentru a-ți pune în valoare o abilitate; 

-pentru a cunoaște o comunitate; 

-pentru a-ți demonstra loialitatea și angajamentul față de o cauză; 

-pentru a dobândi aptitudini de lider; 

-pentru a-ți asuma o responsabilitate; 

-pentru a-ți îndeplini o fantezie 

-pentru a explora o posibilă carieră viitoare; 

-pentru a face ceva diferit față de ce faci la locul de muncă: 

-pentru a te distra sau ca terapie; 

-din motive religioase sau etice; 

-pentru a obține credit academic sau pentru a-ți îmbunătăți CV-ul; 

-pentru a-ți menține „în uz” aptitudinile, cunoștințele; 

-pentru a contribui la progres; 

-pentru a te simți bine cu tine însuți/însăți; 

-pentru a face parte dintr-o echipă; 

-pentru a dobândi un statut social; 

-pentru a avea un loc în care să fii acceptat pentru ceea ce ești; 

-pentru a cunoaște oameni importanți din societate; 
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-pentru că ai fost rugat sau solicitat; 

-pentru a te supune unui test, pentru a-ți verifica limitele, talentele, capacitățile; 

-pentru a fi un agent de schimbare; 

-datorită experienței personale legate de o problemă sau o cauză; 

-pentru că tu crezi cu tărie într-un ideal; 

-pentru a nu sta deoparte; 

-pentru a fi remarcat; 

-pentru a te afirma; 

-pentru a nu pierde vremea acasă,  pentru a evita plictiseala. 

Riscuri pentru organizații: 

-neacceptarea voluntarilor de către angajați și crearea unor situații conflictualeȘ 

-scăderea calității serviciilor oferite; 

-implicarea voluntarilor doar în sarcini de bază, pe care angajații nu vor să le îndeplinească; 

-inconstanța prezenței voluntarilor; 

-pierdere de resurse de timp și cunoștințe investite în voluntarii care pleacă; 

-reticență și neîncredere din partea beneficiarilor în lucrul cu voluntarii; 

-existența voluntarilor „interesați”, care vin doar pentru a obține o diplomă; 

-încălcarea principiului confidențialității informațiilor legate de beneficiari sau de organizație; 

-necesitatea de a concedia uneori voluntarii nepotriviți; 

-investiție suplimentară de timp în coordonarea voluntarilor; probleme legate de asigurare și răspundere în caz 

de accident; 

-voluntarii își pot depăși atribuțiile. 

Beneficii pentru voluntari: 

-acumularea de abilități, talente și cunoștințe valoroase; 

-petrecerea plăcută și utilă a timpului liber; crearea de noi prieteni, noi relații; 

-cunoașterea comunității și a problemelor sale; 

-șansa de a face parte din structuri profesionale sau faimoase și de a iniția proiecte; 

-ocazia de îmbunătățire a CV-ului și de acumulare de experiență; 

-posibilitatea de a oferi un exemplu altora; 

-câștigarea independenței proprii; 

-aplicarea cunoștințelor teoretice în practică; 

-sporirea încrederii în sine și în alții; 

-obținerea încrederii în sine și în alții; 

-obținerea respectului și aprecierii celorlalți; 

-flexibilitate și posibilitatea organizării propriului timp.  

 

Bibliografie: 
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MODALITĂȚI DE FORMARE A DEPRINDERILOR CIVICE 

Prof. Nicolae Georgiana-Cristina 

G.P.P. „Voinicelul”, loc. Slobozia, jud. Ialomița 

 

„Cunoașterea unor aspecte ce țin de cultura drepturilor copiilor constituie o precondiție necesară formării 

unui comportament atent față de propria persoană.” 

 Scopul esențial al acestei discipline se bazează pe recunoașterea și respectarea normelor de 

comportare în societate, educarea abilității de a interacționa cu ceilalți, a trăsăturilor de voință și de caracter, 

precum și formarea unor atitudini pozitive față de sine și față de persoanele din jurul nostru. În cadrul lecțiilor 

de educație civică, nu se urmăresc doar cunoștințele acumulate, ci mai degrabă urmărim atitudinile, 

formarea/stimularea dorinței de participare a copiilor, de implicare trup și suflet în orice activitate. Disciplina 

vizează diferite laturi ale dezvoltării personalității individului. 

 Cadrul didactic pune bazele pe formarea unor gândiri și atitudini centrate pe rapoturile cu lucrurile și 

ființele, cu ceilalți oameni, cu propria persoană. În acord cu finalitatea urmărită prin studiul acestei discipline, 

COMPETENȚELE GENERALE care se urmăresc sunt: 

1. Aplicarea unor norme de conduită în viaţa cotidiană; 

2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viaţă din mediul cunoscut; 

3. Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând disponibilitate. 

 De asemenea, este extrem de important să urmărim dezvoltarea abilităților de recunoaștere, asimilarea 

și exersarea abilităților socio-emoționale care reprezintă cele mai importante abilități de viață ale școlarului. 

Copiii află despre normele de comportare socială și efectele acestor comportamente, discută despre importanța 

faptelor bune, recunosc emoțiile unor persoane, își găsesc echilibrul emoțional și își îmbunătățesc spiritul de 

echipă, precum și relațiile sociale. 

 Formarea social- morală a școlarilor constituie un proces extrem de complex ce se produce sub 

influenţa a numeroşi factori ai mediului social-cultural şi în sistemul relaţiilor dintre copil şi adult, Cadrul în 

care se realizează poate fi cel al unei educații formale ( în cadrul școlii ), al unei educații nonformale, ( în 

cadrul unor grupuri ), ori al unei educații informale ( în familie, prin mass-media ) 

 Formarea moral-civică cuprinde, din punct de vedere psihogenetic, mai multe componente. Prima se 

referă la domeniul cognitiv, respectiv la ansamblul de imagini mintale, de reprezentări şi noţiuni, precum şi 

judecăţi morale, toate aceste procese de cunoaştere reflectând în mintea copilului principiile, normele şi 

regulile social- morale. Aceste principii, norme.., etc., nu îi apar copilului sub o formă raţională, ci în procesul 

comportamentelor de interacţiune cu cei din jur, comportamente care exprimă valori morale: cinstea, 

onestitatea, respectul, dreptatea, sinceritatea...etc 

  Această disciplină motivează elevii. Tocmai datorită faptului că lecțiile pornesc de la ceea ce știu 

elevii, de la ceea ce li se întâmplă zilnic, în mediul în care trăiesc, ei sunt surprinși plăcut, de aceea i se mai 

spune „învățarea prin fapte”. Pentru desfășurarea optimă al acestor lecții, cadrul didactic poate apela la: 

strategii inductive, bazate pe exemple, cum ar fi poveștile, desenele animate, etc; strategii analogice care 

utilizează modele și strategii euristice, bazate pe descoperirire, problematizare, etc. 

 Desenele, basmele şi povestirile au un rol primordial în realizarea obiectivelor educaţiei moral-

civice. Valoarea lor moral-etică a fost şi este unanim recunoscută. Audiind basme şi diverse povestiri, micii 

ascultători găsesc în eroii pozitivi modele pentru propria lor comportare şi iau atitudine faţă de eroii negativi. 

De asemenea, au posibilitatea să deosebească binele de rău, să deprindă cu uşurinţă necesitatea unor 

obişnuinţe igienice şi de comportare civilizată şi să-şi formeze convingerea că trebuie să le respecte. Se 

conving prin intuirea consecinţelor unor comportări contrarii de necesitatea de a-i asculta pe cei mari , de a fi 
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cinstiţi, harnici, cumpătaţi, să aprecieze prietenia, ajutorul reciproc, necesitatea şi frumuseţea muncii, să 

înţeleagă sentimentul de dragoste profundă şi grija părinţilor şi a bunicilor faţă de copii, bunătatea şi 

sacrificiul lor, dragostea dintre fraţi. 

 Aplicarea acestor principii în munca cu școlarii înseamnă în primul rând asigurarea condițiilor 

corespunzătoare pentru a-i educa pe copii în colectivitate, și nu izolat, prin introducerea formelor de educație 

în comun de la cea mai fragedă vârstă. În al doilea rând, este necesar să se organizeze în cadrul școlii acțiuni 

comune plăcute și utile, pe baza cărora să orientăm activitatea copiilor spre forme colective. De asemenea, 

cadrul didactic trebuie să formeze de la cea mai fragedă vârstă deprinderile și însușirile necesare copilului 

pentru a se integra cu ușurință în viața colectivului și pentru a lua parte la toate acțiunile colective din 

grădiniță sau din afara ei.  

 Conținuturile învățării. Domenii: Persoana. Raporturile noastre cu lucrurile și ființele. 

 Persoana: - În cadrul acestei unități de învățare se vorbește despre trăsăturile morale ale persoanei – 

încrederea în sine, lipsa de încredre, curajul/frica, bunătatea/răutatea, sinceritatea/minciunea. Se identifică 

trăsăturile morale ale unor persoane precum și exprimarea opiniei în legătură cu propria persoană. 

 Raporturile noastre cu lucrurile și ființele – La această unitate accentul cade pe lucrurile care îi 

exprimă pe cei mici, atitudinile pe care le au copii față de lucruri, dar și față de animale și plante. 

 Raporturile noastre cu ceilalți oameni – Aici sunt importante grupurile din care fac parte copiii, 

regulile care sunt implementate în cadrul acestor grupuri, precum și concluziile care reies din existența lor. 

 Prin urmare, aceste lecții trebuie să contribuie la dezvoltarea unor capacități și aptitudini intelectuale 

și fizice,  a unor calități morale și trăsături pozitive de voință și de caracter, care, în cursul proceselor de 

învățare, se traduc prin comportamente ( Sauve, 2002 ). În același timp, trebuie să se încurajeze gândirea 

critică, astfel încât oamenii să nu accepte automat ceea ce se petrece în mod curent, ci să fie capabili să 

înțeleagă aspectele fundamnetale și structurile societății și să manifeste atitudini consistente ( VEEC, 1992 ) 

 Încă de la prima lecție de Educație civică, elevii învață că sunt persoane unice, că trebuie să fie 

respectată unicitatea fiecărui individ și că demnitatea nu poate fi încălcată. Pentru ca elevii să respecta 

specificul fiecăruia, astfel să se creeze o comunitate educațională care va valoriza diversitatea și o va utiliza ca 

un avantaj, trebuie să desfășoare joculețe în cadrul acestei discipline, pentru a dezvolta deprinderi civice. Prin 

urmare, la orele de Educaţia civică trebuie să optăm pentru ca fiecare copil să beneficieze de o educaţie 

diferenţiată şi personalizată; să organizăm situaţii de învăţare cît mai diversificate, care se soldează cu o 

participare activă a elevilor. Proiectarea şi realizarea activităţilor didactice în funcţie de particularităţile 

individuale ale elevilor, stabilirea conţinuturilor și a instrumentelor didactice adecvate determină calitatea 

instruirii. Procedând în acest fel, respectăm dreptul la diversitate, acordăm şanse egale tuturor elevilor, 

asigurăm accesul egal la educaţie. 

 În concluzie, consider că obiectivul primordial al educației civice, este acela de a forma un cetățean 

activ într-o lume ce se află în continuă schimbare, care poate fi realizat prin responsabilizarea socială a 

elevilor. În formarea cetăţeanului activ este importantă şi metoda exemplului şi a imitaţiei. Prin atitudinea şi 

comportamentul nostru în clasă şi etosul şcolar conferim credibilitate valorilor şi principiilor pe care le 

predăm, demonstrînd că ele nu sunt noţiuni abstracte, ci realităţi valabile în lumea reală. 

  Atât în şcoală, cât şi în afara ei, educaţia tinde spre un ideal pedagogic care să faciliteze dezvoltarea 

unei personalităţi integre, armonioase, capabile nu doar să respecte valorile materiale şi spirituale, dar şi să le 

creeze – ideal ce poate fi atins prin utilizarea preponderentă a strategiilor didactice interactive, de motivare şi 

de implicare directă a elevilor în soluţionarea diverselor situaţii/probleme la nivel de comunitate. 

 Doresc să închei acest mic referat cu un motto, și anume: 

        "A învăţa pe copil nu înseamnă să-i dăm adevărul nostru, ci să-i dezvoltăm propria gândire,  

să-l ajutăm să înţeleagă cu gândirea lui lumea ".   ( I. Cerghit ) 
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FIRMA DE EXERCIȚIU ÎN CONTEXT EUROPEAN, ÎNTRE EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ ȘI 

REALITATE 

                                            Profesor PAVIL DANIELA - PAULA 

                                           Colegiul Tehnic  „Mircea cel Bătrân ” Bucureşti 

 

                       Pentru a susține productivitatea și creșterea economică în Europa, este esențial să se investească 

în educație și formare. Europa are nevoie de antreprenori creativi și inovatori; de asemenea, are nevoie de o 

forță de muncă flexibilă și mobilă, dotată cu aptitudinile și competențele fundamentale necesare. Comisia 

Europeană susţine dezvoltarea antreprenoriatului. Educația antreprenorială implică dezvoltarea unui set 

general de competențe, aplicabile în toate aspectele vieții, nu doar la a învăța cum se conduce o întreprindere. 

Educația antreprenorială cuprinde toate formele de învățare, educație și formare care contribuie la crearea 

spiritului, a competențelor și a comportamentului antreprenorial, cu sau fără un obiectiv comercial. Comisia 

Europeană a publicat un număr de documente de politică privind modul de realizare a educației 

antreprenoriale (de exemplu „Agenda de la Oslo pentru educația antreprenorială în Europa”) și a inițiat 

dezbateri la nivelul factorilor de decizie printr-o serie de „grupuri de reflecție la nivel înalt”. În toate aceste 

documente și discuții, activitățile privind educația inițială și dezvoltarea profesională continuă a profesorilor 

din întreaga Europă au un rol proeminent . 

                 Formarea privind antreprenoriatul este integrată ca abordare orizontală și ca materie transversală pe 

parcursul întregului program de studiu. În loc să fie considerată o materie izolată, ea este percepută drept 

competență și aptitudine esențială pentru calificarea oricărui profesor. “Firma de exerciţiu „- reprezintă o 

metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi 

aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii 

pentru probarea şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profesională. 

Introducerea metodei de învăţare prin firma de exerciţiu, în învăţământul profesional şi tehnic din România s-

a realizat, începând cu anul 2001. În cadrul activităţii de profesor, particip la activitatea „Firma de exerciţiu”, 

din dorinţa de a ajuta elevii să deţină abilităţi, competenţe şi aptitudini care să le permită o tranziţie uşoara de 

la educaţie la piaţa muncii. Astfel, sper să identific noi metode şi practici de învăţare, care să dezvolte 

implicarea socială şi spiritul antreprenorial la tineri.  Ca profesor, sperăm să obţinem informaţiile necesare 

pentru a avea noi iniţiative didactice. Participând la activitatea “Firma de exerciţiu”, sperăm sa avem o viziune 

mai bună asupra instruirii antreprenoriale a tinerilor din România. În cadrul liceului, promovăm modalităţile 

de învăţare prin care se iniţiază antreprenoriatul, dezvoltăm abilităţi antreprenoriale în rândul tinerilor din 

România şi împărtăşim colegilor propriile practici şi modele de învăţare aplicate prin „Firma de exerciţiu”. 

Reţeaua creată de firmele de exerciţiu care îşi desfăşoară activitatea în şcoli, organizată şi condusă de Centrala 

Firmelor de exerciţiu, inclusă în reţeaua internaţională a Firmelor de Exerciţiu, răspunde cerinţelor economiei 

naţionale şi mondiale printr-un învăţământ orientat la maximum către pregătirea practică. 

Scopul şi sarcinile educative ale firmei de exerciţiu  se realizează  prin: 

•    Simularea proceselor de lucru dintr-o întreprindere ; 

•    Realizarea unei legături nemijlocite între teorie şi practică ; 

•    Aplicarea în practică a cunoştinţelor de la diverse discipline şi module de studiu; 

•    Cooperarea între elevi; 

•    Acţionarea în situaţii neobişnuite; 
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Actori implicați în firma de exercițiu 

 

                  Relevanța educației privind antreprenoriatul are la bază un model teoretic care facilitează 

înțelegerea și punerea în aplicare. Astfel, sunt sprijinite învățarea activă, experiențele  practice și învățarea 

bazată pe activități practice. Parteneriatele școli-unităţi economice sunt benefice testării în practică a ideilor 

inovatoare şi a proiectelor. În plus, această abordare contribuie la răspândirea și „vânzarea” ideii de educație 

antreprenorială în rândul factorilor multiplicatori.   

                   Metoda antreprenorială “Firma de exerciţiu” permite timp de reflecție, de exemplu prin ținerea 

unor jur-nale cu reflecții proprii și prin inițierea unor dezbateri în timpul și ulterior proceselor de învățare. 

Activitatea de reflecție ar trebui să se axeze atât pe procesul de învățare, cât și pe soluțiile găsite. Consider că 

dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale la tineri este necesară şi utilă în activitatea de zi cu zi. Dezvoltarea și 

promovarea educației antreprenoriale a fost şi este unul dintre obiectivele de politică cheie pentru UE. În 

contextul șomajului ridicat în rândul tinerilor, a crizei economice și a schimbărilor rapide legate de 

complexitatea realităţii economice, competențele transversale, în special spiritul antreprenorial, sunt esențiale 

pentru ca tinerii sa devină cetățeni activi, creativi și antreprenori. Educația antreprenorială realizată prin 

„Firma de exercitiu” dezvoltă abilități ce pot pune în acţiune idei creative antreprenoriale.  

                        Educația antreprenorială este o competență-cheie care sprijină dezvoltărea personală, cetățenia 

activă, incluziunea socială și șansele de angajare. Astfel, se dezvoltă în toate disciplinele de învățământ și la 

toate formele de educație și formare profesională (formală, non-formală și informală). Această înțelegere 

europeană a antreprenoriatului - ca o competență cheie indică: - În primul rând, dezvoltarea de atitudini 

antreprenoriale, competențe și cunoștințe care ar trebui să permită individului transformarea ideilor în acțiuni. 

- În al doilea rând, antreprenoriatul nu este numai legat de activitățile economice ci și de crearea de afaceri, 

dar (în sens mai larg) este legat de toate domeniile vieții și ale societății. Mai mult de jumătate din țările 

europene alocă atât fonduri naționale cât și fonduri UE către educația antreprenorială. Câteva strategii 

europene dispun de abordări detaliate în monitorizarea progresului și a impactului educaţiei antreprenoriale in 

şcoli. Există dovezi serioase care demonstrează o bună colaborare cu ministerele în cadrul unor parteneriate. 

Cu toate acestea, este mult de lucru pentru a putea sprijini țările în dezvoltarea unor activităţi de punere în 

aplicare a unor metode mai robuste de monitorizare. Mai mult de jumătate dintre țările europene au foarte 

puține sau nu au linii directoare privind metodele de predare a antreprenoriatului în şcoli. (sunt folosite în 

special „Ghidurile de predare”). Cercetările sugerează că metodele care implică experiențe ale elevilor în afara 

sălii de clasă ( în lumea reală) sunt esențiale pentru educația antreprenorială. Sunt importante orientările clare, 

pentru ca profesorii să aibă o înțelegere comună a metodelor de invăţare adecvate pentru educația 
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antreprenorială. Aceste metode vor contribui în modul cel mai eficient la succesul procesului de învăţare. În 

cadrul liceului nostru, s-au realizat analize de satisfacţie ale elevilor. Din chestionarele de satisfacţie ale 

elevilor clasei a XI-a rezultă că mulți elevi consideră foarte utilă activitatea “Firmelor de exerciţiu” şi dintre ei 

participă cu placere la activităţile “Firmei de exerciţiu”. Foarte puține țări includ un mod regulat și obligatoriu 

experiențe practice antreprenoriale ca parte a curriculum-ului şcolar. Cele mai răspândite exemple de 

experiențe antreprenoriale practice sunt crearea de mini+companii junior, care au ca scop generarea de idei de 

afaceri. Multe experiențe practice antreprenoriale implică parteneri externi, cum ar fi Junior Achievement. 

                Pentru a ajunge un mare antreprenor nu trebuie să uităm ce ne motiva și ce ne punea în mișcare la 

început de drum, să nu uităm emoția și curajul începutului. De câte ori vom accesa acea stare mentală, vom 

vedea cât de puternică este în termeni de resurse și cât de folositoare poate fi în depășirea amenințărilor și a 

fricii. Ideile de afaceri există pretutindeni. Unele provin din analize atente ale tendințelor pieții sau nevoilor 

clienților, altele apar din discuțiile cu diverse persoane sau pur și simplu din întâmplare. Trebuie remarcat că 

secretul unei afaceri este determinat de capacitatea managerială de a comunica foarte precis care sunt 

serviciile și produsele oferite, în strictă corelare cu experiența și avantajele pe care le furnizează compania. 

Odată realizat branding-ul, acest proces asigură, în mod natural, promovarea produselor ori a serviciilor 

oferite de firmă. Este primordial să stabilim o identitate înainte de a lansa orice activitate de marketing. Cu cât 

vom defini mai bine clienții reali ai produselor și serviciilor noastre oferite, cu atât mai mult va crește 

eficiența acțiunilor de marketing și vom deveni mai eficienți în procesul de promovare și vânzare. Având în 

vedere că mai mult de trei sferturi (80%) dintre deciziile de cumpărare se fac în urma unei emoții, trebuie să 

încercăm să intrăm în mintea cumpărătorului și în lumea emoțiilor sale pentru a putea crea o ofertă care să 

atingă punctul sensibil al său (”ce beneficiu îmi aduce acest produs?”). De vreme ce 90% din afacerile mici 

din România nu sunt conduse având la bază un plan de marketing, vom fi înaintea concurenței dacă vom 

constitui noi unul. Astfel, managerii care respectă cei ”4 P” ai marketingului (produs, preț, plasament și 

promovare) vor putea transforma orice afacere de mici dimensiuni într-o companie care generează cash și vor 

observa că va crește baza de clienți, vânzările și profitul. Când pornim la drum, este esențial să schițăm un 

plan al acțiunilor principale pe care vrem să-l facem pentru a câștiga primii clienți. De acest lucru depind 

primele rezultate ale afacerii noastre și încrederea pe care o vom avea să dezvoltăm în continuare afacerea. În 

orice piață, nu o să găsim niciodată un singur tip de client. Este nevoie să definim fiecare tipologie pe care o 

identificăm, să o măsurăm și să vedem care este potențialul pe care îl oferă afacerii noastre. Pentru a ne 

diferenția, trebuie să pornim de la caracteristicile fiecărei categorii de client și să ”ne punem în papucii lor” 

pentru a găsi ce este cel mai important lucru pentru ei legat de produsul și oferta noastră. Pentru a ne câștiga 

primii clienți pe termen lung, este esențial să devenim obsedați de răspunsul la întrebarea ”Cum să fac 

diferit?”. Înainte de a începe afacerea, este indicat să ne uităm în jur și să vedem care sunt concurenții, care 

sunt toți cei care ne ”fură sau ne pot fura” clienții. 
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Educația civică –esențială pentru elevi 

Înv. Mengher Alina Mădălina 

Școala Gimnazială Slobozia Bradului 

Motto: ”Pentru a trăi între oameni, trebuie să ştii să te porţi cu oamenii” 

Educația civică în învățământ este prioritară deoarece contribuie la formarea unor personalități utile 

pentru societate. Educația civică îl ajută pe elev să adopte o conduită conformă cu normele și etica socială. De 

asemenea dezvoltă sentimentul responsabilității față de sine și față de comunitate. Educaţia civică nu 

înseamnă doar transmiterea valorilor, ci abilitatea elevilor de a se raporta critic la acestea. Educaţia civică 

explicită vizează dobândirea de către elevi a cunoştinţelor (concepte, noţiuni, date) despre societate, 

transmiterea valorilor sociale şi abilitatea elevilor pentru a se raporta critic la acestea, formarea şi dezvoltarea 

atitudinilor şi comportamentelor democratice. 

 Educaţia civică înseamnă educaţia persoanei pentru a trăi alături de ceilalţi în societate, ceea ce 

include comportamentul politicos, normele de igienă, de circulaţie publică, de pază contra incendiilor, etc. în 

sens restrâns, educaţia civică înseamnă dobândirea de către elevi a cunoştinţelor şi competenţelor necesare 

unui cetăţean pentru participarea la viaţa publică. Educaţia civică nu înseamnă moralizare ieftină, inocularea 

de valori şi norme de pe poziţia de superioritate a adultului. 

La școală orelor de educație civică interesante şi apreciate de elevi sunt lecţiile care au ca temă 

prietenia, furtul, minciuna, cinstea, hărnicia, lenea etc., unde se poate folosi o gamă variată de metode şi 

mijloace didactice (povestirea morală, convorbirea, exemplul, studiul de caz, chestionare, concursuri etc.) 

realizarea unor compuneri literare a unor compoziţii plastice, a unor dramatizări stârnesc întotdeauna interesul 

şi plăcerea elevilor pentru acest gen de activităţi. Trebuie avut în vedere că accentul să cadă nu numai pe 

însuşirea unor conţinuturi, ci şi pe exersarea acestora în diverse situaţii şi mai ales pe trezirea interesului 

pentru cunoaşterea propriului eu. 

Prin activităţi cu titluri sugestive (Prietenul la nevoie se cunoaşte; Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face; 

Fapte pe măsura vorbelor etc.) se poate defini şi conştientiza rolul prieteniei, se pot cultiva simţul răspunderii 

şi al muncii, autonomia, declinarea identităţii. Se poate apela la analizarea unor fapte din viaţă, la lecturarea 

unor texte literare cu ţintă educativă directă, la vizite, excursii, jocuri didactice. Concursurile de desene, 

dramatizările, filmele didactice ş.a., sunt doar câteva mijloace didactice care contribuie la îmbogăţirea 

bagajului de reprezentări morale, determinându-i pe copii să emită judecăţi morale corecte (prin elaborarea 

unor criterii de apreciere a conduitei celorlalţi) care vor fi aplicate şi în autoevaluarea propriului 

comportament. 

  La vârsta de 8 – 10 ani este foarte important ca temele şi strategiile de lucru în cadrul educaţiei 

civice să fie alese ţinând cont de experienţa socială a elevilor şi de posibilităţile existente în această perioadă 

de resemnificare prin integrare a cunoştinţelor dobândite de elevi la alte discipline. 

Privite în ansamblu, toate metodele educaţiei morale pot avea un aport important la formarea 

conştiinţei şi conduitei morale a copiilor. Îmbinarea lor armonioasă asigură concordanţa între trebuinţe, 

tendinţe şi cerinţe morale cât şi între libertate şi constrângere. Măiestria didactică se va concretiza în acele 

strategii care vor da copilului impresia libertăţii chiar în acţiunile şi cerinţele care îi sunt impuse. 

Așadar, educația civică are un rol deosebit de important în a-l face pe elev să înțeleagă contribuția pe 

care acesta o are ca membru al societății, în calitate sa de cetățean informat și responsabil. Departe de a 

inocula prejudecăți sau stereotipuri, acest demers educativ încearcă să sprijine dezvoltarea unui  spirit creativ 

și democratic, flexibil și deschis, capabil de a iniția ulterior noi strategii de îmbunătățire a vieții sociale. 
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EFICACITATE ȘI CALITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC 

            DEHELEAN MARIANA CRINA 

             Colegiul Tehnic”Alesandru Papiu Ilarian” 

 

Calitatea în educaţie înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condiţiilor pentru cea mai bună, 

completă şi utilă dezvoltare. Calitatea este dependentă de valorile societăţii în care funcţionează sistemul 

respectiv de educaţie. Valorile calităţii în educaţie ar putea fi: democraţia, umanismul, echitatea, autonomia 

morală şi intelectuală, calitatea relaţiilor interpersonale, îmbogaţirea comunităţii, inserţia optimă socială şi 

profesională, etc. Lucrarea de faţă îşi propune o evaluare, o analiză şi o strategie de îmbunătăţire a 

managementului calităţii în învățământ.  

            Tinerii din ziua de astăzi au acces facil şi rapid la diverse surse de informare, devenind astfel tot mai 

bine informaţi şi, în acelaşi timp, mai exigenţi în privinţa actului educaţional. Din aceasta cauza managerii 

şcolari trebuie să acorde o atenţie deosebita calitatii procesului educaţional în toate etapele sale. Ei trebuie să 

ştie cum să obţină calitatea educaţională, să o poată evalua şi să o îmbunătăţească. 

            Toate aceste competenţe impun managerului şcolar, responsabilului Comisiei pentru Evaluarea şi 

Asigurarea Calităţii şi echipei ce formează această comisie, o bună pregatire în domeniul managementului 

calităţii educaţionale, fără de care calitatea rămâne doar un deziderat la nivel declarativ. 

            Calitatea   este un concept nou pe care elevii nu îl pot înţelege cu uşurinţă, mai ales pentru că privesc cu 

reticenţă aceste schimbări în sistemul de educaţie. Avem de a face cu o abordarea foarte novativă a conceptului 

de calitate prin aceea că se încearcă aducerea acestei noţiuni, deseori abstractă şi generică, la nivelul de 

înţelegere al copiilor din învăţământul şcolar. Acest lucru este o premieră chiar şi pentru Uniunea Europeană, 

unde nu există încă un studiu sistematizat al aspectelor legate de calitatea vieţii şi a mediului la vârste atât de 

fragede cum se încearcă în România. 

. 

Calitatea unei instituţii de învăţământ este determinată de calitatea proceselor şi de calitatea serviciilor 

educaţionale oferite. 

Este important de precizat că, pentru procesul de învăţământ, calitatea nu este produsă şi definită 

exclusiv de şcoală ca ofertant de servicii educaţionale, ci de beneficiarii şi clienţii educaţiei. Aceştia trebuie 

permanent consultaţi, iar satisfacţia lor să fie un motiv permanent de preocupare pentru  pentru instituţiile  de 

educaţie în aşa fel încât să se genereze  un sistem concurenţial. 

Managerul şi corpul profesoral trebuie să constientizeze că şcoala are misiunea de a asigura elevilor o 

pregatire ştiinţifică, profesională şi morală, astfel încât, ei să fie capabili de a utiliza informaţiile cu succes în 

timpul studiilor sau dupa integrarea socio - economică. 

            Din aceasta cauză, obiectivul principal al şcolii trebuie să fie calitatea actului educaţional, care se 

regăseşte în personalităţile puternice, bine ancorate în realitatea moral-comunitară a elevilor. La realizarea 

calităţii educaţionale trebuie să contribuie personalul didactic, auxiliar şi personalul administrativ (nedidactic), 

în funcţie de competentele şi responsabilităţile ce revin fiecaruia prin fişa postului. 

            Prin urmare, pentru a se crea un sistem de asigurare a calităţii,  trebuie în prealabil introdus un sistem de 

management al calităţii. Este o sarcină complexă, care presupune în primul rând schimbarea mentalităţii şi 

percepţiei pe care  o au pe de o parte cadrele didactice din învăţământul preuniversitar si universitar şi pe altă 

parte masele largi, beneficiarii direcţi ai sistemului de reformă.  

            Cheia spre calitatea învăţămantului preuniversitar constă în termenul de “adaptare”: o adaptare la varsta 

elevilor, la stilurile lor de învăţare, la valorile societăţii romaneşti, la nevoile elevilor, la perspectivele lor de 

viitor, etc. Un invatamant preuniversitar de calitate presupune integrarea valorilor şi principiilor democratice, a 
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drepturilor şi obligaţiilor partenerilor, fiind conceput într-un spirit de transparenţă, responsabilizare şi implicare, 

atât a şcolii ca furnizor de educaţie, cât şi a familiei – elev şi părinte – ca beneficiar al serviciului educaţional. 

            În concluzie, putem spune că în fiecare unitate de învăţământ, managerul, responsabilul Comisiei de 

Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi membrii acestei comisii, personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi 

personalul administrativ (nedidactic) devin responsabili de implementarea şi asigurarea calităţii serviciilor 

educaţionale oferite şi o garantează beneficiarilor. 

            “Ceea ce merită să fie făcut, merită să fie bine făcut” (Nicolas Poussin). 

 Reforma învăţământului a inclus şi până acum elemente ale asigurării calităţii în educaţie, dar abia recent, 

calitatea învăţământului românesc a fost definită ca prioritate şi pentru învăţământul preuniversitar.  

            În societatea postmodernă, şcoala ca instituţie a cunoaşterii deţine o poziţie fundamentală. Măsura 

dezvoltării unei societăţi poate fi relevată nu numai de indicatori economici şi de calitate a vieţii, ci şi de cei 

care privesc educaţia şi calitatea şcolii, respectiv de indicatori referitori la modul de organizare a cunoaşterii şi 

a învăţării, de tipurile de performanţe aşteptate, de calitatea activităţii educative şi de modalităţile de distribuire 

în societate a educaţie 

            Instituţiile de învăţământ sunt organizaţii furnizoare de servicii profesionale şi ştiinţifice. “Produsele” 

oferite de învăţământ sunt competenţa şi cunoaşterea, produse imateriale, furnizate societăţii sub diverse forme: 

• pregătirea de specialişti în domenii specifice – transfer de competenţe prin intermediul absolvenţilor. 

• cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată, consultanţă, expertiză – lărgirea orizontului cunoaşterii 

umane, transfer de competenţă către organizaţii ale mediului socio-economic, în scopul generării noului şi 

creşterea competitivităţii acestora. 

• implicarea membrilor comunităţii academice în viaţa societăţii – transfer de competenţă realizat prin 

implicarea directă în organisme ale comunităţii locale, regionale, naţionale şi internaţionale. 

            Pe segmentul învăţământ, produsul final al şcolii nu este absolventul, ci dezvoltarea lui umană ca valoare 

adăugată, competenţa dobândită de acesta la terminarea studiilor. Rezultatul final poate fi exprimat prin suma 

de abilităţi şi cunoştinţe dobândite, care îi permit acestuia să se insereze în mod eficient şi să se realizeze 

profesional într-un domeniu specific al vieţii socio-economice. Standardul defineşte asigurarea calităţii ca 

fiind: parte a managementului calităţii concentrată pe furnizarea încrederii că cerinţele referitoare la calitate 

vor fi îndeplinite. 

Asigurarea calităţii presupune atât obiective interne cât şi externe: 

• intern, în cadrul unei organizaţii, asigurarea calităţii furnizează încredere managementului; 

• extern, asigurarea calităţii furnizează încredere clienţilor sau altora. 

            Se poate observa că, în timp ce controlul calităţii se referă la mijloacele operaţionale utilizate pentru a 

satisface condiţiile referitoare la calitate, asigurarea calităţii are drept scop furnizarea încrederii în această 

satisfacere, atât în cadrul organizaţiei cât şi în exterior, faţă de clienţi şi societate. 

            Pentru realizarea asigurării calităţii sunt uzuali următorii paşi: 

• întocmirea de documente care susţin politica organizaţiei în domeniul calităţii; 

• organizarea resurselor pentru implementarea acestei politici; 

• stabilirea măsurii în care produsul sau serviciul are caracteristici care satisfac nevoile clientului; 

• evaluarea proceselor, produselor, serviciilor organizaţiei şi determinarea locului şi tipului de riscuri privind 

apariţia non-calităţii; 

• determinarea măsurii în care aceste riscuri sunt ţinute sub control; 

• stabilirea modului în care se evaluează conformitatea produsului cu caracteristicile prescrise. 
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Emoția în grădina sufletului-proiect tematic 

       
Găvenea Alexandra Ana-Maria 

Grădinița cu program prelungit Nr.2 Râșnov, Jud. Brașov 

 
 

“Fii un curcubeu în norul altcuiva”- de la acest citat a început 

povestea noastră despre emoții, despre cum ar fi bine să le constientizăm, 

traim și transmitem mai departe. 

“Emoția în grădina sufletului” este un proiect tematic care a fost 

desfășurat împreuna cu preșcolarii grupei mari, care s-a derulat datorită 

faptului că uneori nu se acordă  suficientă importanță aspectului psiho-

emoțional în dezvoltarea, formarea copilului preșcolar. Sunt atât de multe 

aspecte de care trebuie să ținem seama, ca și cadre didactice, atunci când 

ni se încredințează aceste firave suflețele la început de drum! Dragostea 

cu care copiii ne înconjoară, darurile emotionale pe care ni le fac adesea, 

îmbrăţişările lor au făcut ca sentimentele frumoase, afecţiunea, bunătatea, 

recunoştinţa şi respectul să fie nelipsite din mijlocul nostru. Am 

desfășurat acest proiect pe o perioadă de trei saptămâni pentru a epuiza toate metodele si mijlocele prin care 

putem surprinde aceste aspecte psiho-emoționale. 

      Prin toate metodele şi procedeele folosite copiii au înţeles ce înseamnă iubirea, tristeţea, bunătatea, grija, 

respectul; au învăţat să-şi exprime sentimentele, să înţeleagă importanţa de a-i trata pe ceilalţi cu respect şi 

bunătate, să rostească mesaje de iubire, să- şi dezvolte sentimente calde şi pline de sensibilitate. 

Scopul proiectului: 

• Dezvoltarea capacității de înțelegere și cunoastere a  sentimentelor si emotiilor personale. 

• Incurajarea exprimării sentimentelor de afecţiune şi iubire faţă de cei dragi 

• Inţelegerea importanţei modului cu care tratăm oamenii (cu iubire, respect şi bunătate/versus răutate/ 

obrăznicie) 

• Inţelegerea cauzelor care provoacă diferite stări, trăiri, sentimente. 

 

Tema indrăgită de preșcolari a fost aceea în care am 

vorbit despre “Sticluta cu emoții”, aici am abordat 

sentimentele, trăirile și modul în care noi percepem 

anumiți factori externi. Am vizionat o poveste care se 

intitulează “The color Monster”, le-am tradus copiilor 

povestea și împreuna am reușit să ne constientizăm și 

noi propriile emoții precum monstrulețul din poveste. În 

poveste este vorba despre un monstruleț care are o 

multitudine de emoții pe care nu știe cum să le 

gestioneze. Acesta este ajutat de o fetiță să descopere 

fericirea, tristețea, furia, calmul și la final iubirea, emoții 

pe care le asează în câte un recipient pentru a le putea 

sorta și a le simți pe fiecare în parte. Am urmat și noi 

firul poveștii și am facut borcănașele proprii cu emoții. Copiii au simțit pe propria piele cum este să ai o emoție 

specifică, atunci când am vorbit despre fericire am mimat aceea trăire și la fel am făcut și cu celelalte.  
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Pentru a încheia proiectul am pictat pietre cu diferite personaje, obiecte și apoi am compus noi propriile 

povești cu emoții! Poveștile au avut ca titlu „Zâna din poiana cu ciupercuțe- fericirea”, „Povestea Brazilor-

tristețea”, “Un sat în miez de iarnă-linistea/calm”, “Doi prieteni-iubirea”, “Singur in padure-frica”. Poveștile au 

fost create de cei mici, cu ajutor din partea mea, am reușit sa filmăm aceste momente pentru a le păstra peste 

ani.  

 

Etapa finală a proiectului a fost făcută prin aprecieri verbale, 

individuale și în grup, recompense, expozitie cu lucrarile copiiilor, 

album cu poze realizate pe parcursul defasurarii proiectului și 

filmulețe.  

O săptămână încărcată dar plină de sentimente bune, de empatie, 

de colaborare si iubire!  
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EMOŢII ŞI SENTIMENTE ÎN LUMEA POVEŞTILOR  

       Marinică Mioara  

                                                                                                         Grădiniţa nr. 246, sect.6, Bucureşti  

 

 

Vârsta preşcolară constituie o perioadă destul de lungă în care se produc însemnate schimbări în viaţa 

afectivă a copilului. Emoţiile şi sentimentele preşcolarului însoţesc toate manifestările lui, fie că este vorba de 

jocuri, de cântece,de poveşti, de activităţi educative, fie de îndeplinirea sarcinilor primite de la adulţi. Ele 

ocupă un loc important în viaţa copilului şi exercită o puternică influenţă asupra conduitei lui. Emoţia este o 

trăire a unei persoane faţă de un eveniment important pentru aceasta. 

Pentru a creşte un copil de succes, dar şi un copil fericit totodată trebuie să-l învăţăm să devină un 

adevărat maestru al inteligenţei emoţionale. Aşa el o să ştie cum să treacă peste momentele mai putin plăcute, 

să îşi gestioneze emoţiile, să înveţe ce este mai bun din viaţă, să se ferească de capcanele gândirii negative etc. 

Mai mult, o să ştie să identifice corect emoţiile la cei din jurul său şi o să ştie să colaboreze chiar și cu cei mai 

dificili colegi.  

Copilăria reprezintă o șansă crucială pentru modelarea predicțiilor emoționale de-o viață. Una din 

lecțiile emoționale esențiale , învățată în prima copilărie și șlefuită pe parcursul anilor ce urmează, o 

reprezintă felul în care este calmat copilul atunci când e supărat. 

Cu ajutorul poveştilor putem educa emoţii şi sentimente încă de la vârsta preşcolară. 

Copiiii trebuie să dobândeasca capacitatea de a comunica , de a-şi exprima gândurile, impresiile, 

sentimentele incă de la vârsta preșcolară , cum altfel decât cu ajutorul poveştilor. 

Poveştile trebuie prezentate astfel încât reacţiile afective apărute în timpul activitaţii , cum ar fi 

senzaţiile şi percepţiile să însoţească şi să coloreze afectiv activitatea cognitivă. 

Poveştile îi ajută pe preşcolari să aibă emoţii . Acestea pot fi pozitive sau negative, dar cum emoţiile 

funcţionează asemenea unei “ cutii de rezonanţă “ , adică cele pozitive intensifică coloratura pozitivă a 

celorlalte stări afective şi o pot atenua pe cea negativă . 

Poveştile ne ajută să educăm emoţiile copiilor care percep realitatea “în culori întunecate. 

“Emoţiile sunt trăiri afective de mare intensitate cu o durată relativ scurtă , însoţite de reacţii 

comportamentale ce tind să scape de sub control conştient .” 

Sentimentele sunt trăiri afective de lungă durată si de intensitate relativ mare.  

             Sentimentele continuă să se manifeste şi în absenţa stimulilor care au stat la baza lor 

Naşterea unui sentiment este un proces de durată ce presupune tatonări , confruntări în urma cărora  el 

caştiga  stabilitate . O dată stabilizat sentimentul devine atitudine afectivă 

Sentimentele pot fi pozitive- dragoste , prietenie  si negative – gelozie , inferioritate . 

             Sentimentele îi pot pune amprenta ( pozitiv sau negativ ) , de lungă durată asupra comportamentului 

preșcolarului. 

Poveştile sunt bucăți de viată , de situaţii asemanatoare celor din viaţă . Copiii pot invăta  mai uşor să 

asocieze o  situaţie cu o stare, cu o emoţie. Pe baza lor putem identifica  dacă cei mici işi conştientizează  

emoţiile , dacă invaţă să şi le gestioneze . 

              Poveştile sunt căi prin care sentimentele capătă forme prin crearea de atitudini, 

comportamente,aptitudini. 

              Culorile , emoticoanele , muzica  ne ajută să sprijinim  povestea  în identificarea emoţiilor şi mai 

tarziu a sentimentelor . 

Prin jocuri de rol , dramatizări , serbări , lecturi după imagini putem valorifica şi mai bine emoţiile din 

poveşti . 
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              In dramatizări , copiii devin mici actori , empatizează cu personajele interpretate  , ei nu doar reţin  

textele ci le însotesc cu gestica şi mimica si expresivitate , se folosesc si de inflexiunile vocii , de decor . 

Lumea copilăriei este lumea poveştilor, a fanteziei, dar şi una dintre cele mai importante etape ale 

vieţii omului, întrucât în această perioadă au loc cele mai importante achiziţii. 

Odată pătruns în această lume, cel mic începe să îşi dezvolte limbajul, dar şi să îşi îmbogăţească 

imaginaţia. Mai mulţi, specialişti spun că poveştile îi ajută pe cei mici să crească frumos. 

Poveştile sunt modul în care noi înţelegem lumea. Sunt atât procese, cât şi produse ale dorinţei noastre 

de a rezolva ambiguitatea în care ne aflăm. Luarea în serios a poveştilor, atât în ceea ce priveşte ascultarea, cât 

transmiterea mai departe a acestora, ne permite să înţelegem cauzele suferinţelor şi să lucrăm eficient pentru 

ameliorarea lor. 

Poveştile au o adevărată putere terapeutică în viaţa copiilor. Ele îi pot influenţa profund şi pozitiv 

deoarece li se adresează acestora într-un limbaj simbolic şi uşor accesibil lor, vorbindu-le la nivelul imaginilor 

şi sentimentelor. 

Dacă copilul întâmpină dificultăţi în exprimarea verbală a ceea ce simte, se poate inventa o poveste în 

care el însuşi să fie unul dintre actorii acesteia, oferindu-i posibilitatea dezvăluirii sentimentelor (anxietate, 

teama, îngrijorare, etc.). 

Bruno Bettelheim a fost un psiholog cunoscut al copiilor, focalizat pe inţelegerea  copiilor cu 

probleme emoţionale. El consideră că „ pentru a îmbogăţi viaţa copilului, trebuie să îi stimulezi imaginaţia, să 

îl ajuţi să işi dezvolte inteligenţa şi să îşi  clarifice emoţiile; să fie cât mai familiarizat cu fricile, anxietăţile şi 

aspiraţiile sale; să iei în serios dificultăţile pe care le resimte şi în acelaşi timp să promovezi încrederea 

copilului în sine şi în viitorul său”. 

Din poveşti, copiii află care sunt consecinţele defectelor şi calităţilor umane, care sunt efectele 

faptelor bune şi rele. Antitezele atotprezente în basme îi ajută să facă diferenţa între bine şi rău, între minciună 

şi adevăr, între laşitate şi curaj, îi invaţă care sunt calităţile pozitive şi care sunt defectele cele mai comune ale 

oamenilor. Trăind alături de personajul preferat întâmplările basmului, copilul învaţă despre lumea din jur, 

fără să fie el însuşi pus în situaţii periculoase sau dificile. Un alt avantaj major al poveştilor este acela că 

stimulează imaginaţia şi fantezia copilului. 

Povestirile sunt o formă eficientă de educare a copiilor. Literatura pentru copii abundă de teme în care 

eroii pozitivi dau dovadă de toleranţă, cooperare, iubire de semeni, curaj, responsabilitate. Ele dezvoltă 

creativitatea, conduc la înţelegerea statusului şi rolului social al personajelor, dezvoltă capacitatea de expresie 

a copiilor, provoacă trăiri puternice..  

Povestea este o deosebită modalitate de cunoaştere a lumii, este un mijloc de comunicare şi o bună 

metodă de instruire. Ea conţine adevărurile fundamentale ale vieţii. Poveştile depăşesc hotarele spaţiului şi 

timpului, fiind prima hrană spirituală a copilului care îl învaţă să judece. 

Poveştile îmbogăţesc deprinderile de a comunica, îmbogăţesc vocabularul, cultivă sentimente 

frumoase, stimulează imaginaţia şi creativitatea, educă spiritul de sacrificiu, altruism, solidaritate, dreptate. 

Pune baza concepţiei despre lume şi viaţă. 

Prin intermediul povestirii, copilul se eliberează de egocentrism întrucât se identifică în plan imaginar 

cu personajele în care găseşte ceva din el însuşi, şi ceva din personaje în el. 

Poveştile ne transpun mintea într-un loc în care putem îmbrăţişa atât bucuriile, tristeţile, fricile, 

emoţiile reprimate, cât şi tot ceea ce ni se pare de neacceptat în realitatea proprie. Poveştile înlătură barierele 

pe care mintea le pune. Cu ajutorul poveştilor, ne împrietenim cu ceea ce ne sperie. Poveştile prezintă lumii 

exterioare trări interioare. Ele ne determină să găsim similitudini, dar şi diferenţe şi ne stârnesc empatia. 

În poveşti, întâlnim elemente care descriu etapele căutării echilibrului interior şi al celui 

exterior. Aşadar, poveştile ne pun în contact nevoile noastre. Cu ajutorul lor, reuşim să descoperim o 
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perspectivă care poate duce la schimbări comportamentale şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii. Ne identificăm cu 

personajele, pentru că mesajele poveştilor vizează stări şi sentimente pe care le trăim în viaţa reală.  

 

 

 

Bibliografie: 

 

1. Bianca Bratu- ,, Preşcolarul şi literatura”,  Editura Didactică şi Pedagogică,1977; 

2. Roco, Mihaela - „Creativitate şi inteligenţă emoţională”, Editura POLIROM, Iaşi, 2001; 

3. Bernard, E. Michael – „Un curriculum preşcolar pentru dezvoltarea socială şi emoţională” ; 

4. A. Vernon - Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin educaţie raţional - emotivă şi comportamentală, 

Editura ASCR, Cluj Napoca, 2006; 

5. Breben S. -,,Jocuri pentru dezvolatarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi şcolară mică”, 

Ed.Reprograph, Craiova, 2010. 

 

 

   

 

 



 

 

“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 
1369 

 
 

JURNAL REFLEXIV 

  

Prof. MOLEA VIORICA-ANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETER THAL RÂŞNOV, JUD. BRAŞOV 

 

Unitatea de învăţare: Elemente de organizare a datelor. 

Am parcurs primele lecţii din această unitate de învăţare:  

1. Produsul cartezian a două mulţimi nevide. Sistem de axe ortogonale în plan. Reprezentarea într-un sistem de 

axe ortogonale a unor perechi de numere reale. 

2. Reprezentarea punctelor într-un sistem de axe ortogonale. Distanţa dintre două puncte din plan. 

Ce am intenţionat? 

În această unitate de învăţare: Elemente de organizarea datelor, mi-am propus ca elevii să își însușescă 

cunoștințe legate de organizarea datelor statistice. 

Competențe generale și specifice:  

CG 1. Identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în care au fost definite.  

CS 4. Identificarea unor corespondențe între diferite reprezentări ale acelorași date. 

CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunțuri matematice.  

CS 4. Reprezentarea unor date sub formă de grafice, tabele sau diagrame statistice în vederea înregistrării, 

prelucrării și prezentării acestora.  

CG 5. Analiza și interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situații-problemă.  

CS 4. Reprezentarea unor date sub formă de grafice, tabele sau diagrame statistice în vederea înregistrării, 

prelucrării și prezentării acestora. 

Competențe derivate:  

• Interpretarea reprezentărilor grafice ale datelor statistice.  

• Folosirea aplicațiilor digitale pentru reprezentarea datelor 

Am folosit: 

Materiale: Computere, videoproiector, fișe de lucru.  

Aplicaţii: Microsoft Excel, jocuri video. 

Metode: Conversația, activitate individuală, lucrul pe grupe.  

Concepte abordate: date statistice, grafic, sistem de axe ortogonale. 

Ce am obţinut? 

Lecţia a fost dinamică, elevii fiind implicaţi în activităţile desfăşurate. 

Ce reacţii au avut elevii? 

Elevii au reacţionat pozitiv rezolvând fişele de lucru în grup şi descoperind cu ajutorul computerului 

modul de rezolvare al aplicaţiilor. Reacţiile negative au apărut atunci când nu au respectat ordinea de efectuare 

a operaţiilor şi au obţinut rezultate eronate.  

Ce feedback am oferit elevilor? 

Am susţinut activitatea elevilor cu întrebări, pentru a lămuri neînţelegerile apărute în aplicarea 

formulelor şi a regulilor de calcul. Aplicaţiile practice au adus “lumină” în înţelegerea noţiunilor întâlnite. Faptul 

că am lucrat pe computer, a dus la instalarea unei atmosfere mult mai prietenoasă şi accesibilă elevilor, de 

asemenea implicarea lor mai activă a făcut ca feed-back-ul să iasă pozitiv. 

Ce aş fi putut face mai bine? 

Cred că un rezultat pozitiv aş fi obţinut dacă toţi elevii ar fi lucrat individual pe computer. Au fost în 

unele grupe elevi care nu s-au implicat în acest sens. 

Ce îmi propun pentru data viitoare? 
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Să prezint mai multe exemple din viaţa cotidiană şi pentru ai motiva pe elevi, să aducă şi ei, la rândul 

lor, alte exemple. 
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Pledoarie pentru o conduită civilizată 

Popa-Popescu Sorin-Gabriel 

Cu veacuri în urmă, în limba italiană ,,politezza’’ avea accepțiunea de curățenie, noțiune care, prin 

extindere, a cuprins aspectul sufletesc, moral. 

În feudalism, politețea se referea la un mănunchi de reguli învățate de paj și scutier, odată cu tehnica 

armelor, pentru a putea primi învestitura de cavaler. Politețea este văzută ca o mască de rigoare în perioada 

burgheziei, fiind un cod al manierelor elegante ce se adresează doar unei elite sociale, iar raporturile dintre 

oamenii de rând sunt excluse. Dar oamenii, își construiesc coduri nescrise concretizate în zicători și proverbe, 

în activitatea și în comportarea lor de fiecare zi, instrument de mare forță și valoare în vederea păstrării unui 

echilibru sufletesc, bazat pe respectarea demnității umane. 

Conform DEX, politețea reprezintă o comportare conformă cu bunăcuviința, o atitudine amabilă, 

politicoasă. Politețea poate fi înțeleasăca fiind acea comportare care se conformează unui ansamblu de reguli 

obligatorii pentru toată lumea, dar și ca pe o necesitatea. Întemeindu-se perespect, bunsimț, tact, afecțiune, 

politețea are normele sale, norme ce nu apar în texte de legi, însă însușirea acestor norme depinde de fiecare 

dintre noi. 

O conduită civilizată, politicoasă se învață mai întâi din familie, începând cu acea piatră de temelie în 

educația comportamentului civilizat, numită ,,cei șapte ani de acasă’’. Expresie a sincerității, a bunăvoinței și 

a corectitudinii, politețea trebuie să fie o trăsătură constantă a individului. Nu se poate face apel la politețe 

doar în anumite împrejurări, când vrei să faci impresie în fața cuiva, iar față de cei apropiați, de exemplu, să 

dovedești o totală lipsă de respect, folosind un ton nervos, răstit, imperativ. 

Așadar, politețea nu reprezintă o mască pe care o porți când există un interes, când vrei să obții ceva 

anume, ci trebuie să fie o trăsătură de caracter care presupune sinceritate și constanță. 

Falsa politețe, falsul respect nu au nimic în comun cu buna cuviință și nu reușesc nici măcar să 

salveze aparențele, trădând lipsa de principii morale. 

Comportarea civilizată înseamnă în primul rând simplitate. A avea o atitudine opozantă față de tot 

ceea ce este obișnuit sau unanim acceptat,nu reprezintă originalitate și nu dovedește o personalitate puternică. 

Adoptarea unor anumite ținute sau a limbajului dur, cu clișee verbale, teribilisme, expresii argotice, nu 

înseamnă originalitate. 

A face ceva care să ne deosebească cu orice preț de alții se poate numi, mai degraba,o criză de 

originalitate care devine o criză de bunăcuviință, de politețe. 

Tendința de a manifesta ,,originalitate’’ în comportament, dorința de a șoca, de a fi altfel decât ceilalți 

reprizintă o orientare către false valori și conduce la conduit nu numai formal originale, ci de-a dreptul 

negative. Afirmarea personalității nu poate încălca regulile bunei cuviințe, ale conduite civilizate și ale 

politeții. 

Vorbirea, exprimarea, limbajul omului reprezintă instrument și înveliș al gândirii. Gândurile alese nu 

pot admite un ambalaj necorespunzător și nu se pot exprima decât prin cuvinte potrivite. Comunicarea dintre 

oamnei trebuie să ilustreze frumusețea și adâncimea gândurilor, iar limbajul folosit trebuie sa- apropie pe 

oameni unii de alțtii, nu să-i îndepărteze sau să-i jignească.  

Deși nu există niciu repertoriu al expresiilor și al formelor de adresare se pot contura unele principii 

generale din care să deducem de la caz la caz, formulele de adresare cele mai potrivite. Aceste formule de 

adresare trebuie să exprime stimă pentru demnitatea partenerului, să corespundă rolului și statutului 

interlocutorilor, să fie reciproc acceptate de către aceștia, să conțină o anumită încărcătură afectivă și să nu 

frizeze lipsa de conținut moral sau să respecte anumite tradiții și chiar un anumit specific național. 

Există tineri care au tendința de a folosi un limbaj opozant, altfel decât cel obișnuit, cu anumite 

cuvinte, expresii sau clișee verbale, cu intenția de a demonstra cât sunt de emancipați. Există și adulți cu 
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anumite prejudecăți potrivit cărora, folosind un anumit limbaj argotic ar deveni mai populari, mai inteligenți și 

ar dovedi tinerețe spirituală. 

Indiferent de vârsta la care se manifetă această criză de originalitate, ea are cauze legate de carențe 

afective și educaționale care pot fi combătute numai prin însușirea de valori autentice. 

Așadar, ,,calitatea’’  limbajului într-o conversație apropie sau îndepărtează oamenii și este un fel de 

piatră de încercare a bunului simț. 

Vorbirea, modul de exprimare, de adresare, atât în conținut, cât și în formă,pretind în permaneță un 

control riguros din partea gândirii. În ,,Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul sau Teodosie’’ există 

următoarea povață: ,, cuvântul este ca gândul și pleacă de nu-l poți opri după ce a ieșit din gura voastră li vă 

veți căi pentru cuvântul acela’’. 

Comportarea civilizată se remarcă prin delicateț, sensibilitate și simplitate. Atitudinea plină de căldură 

și de grijă față de cei din jurul nostru își trage seva din bunăcuviință și spirit umanitar care nu trebuie să 

cunoască oscilări și pauze. 

Politețea, lipsită de orice urmă de bunăvoință și de participare afectivă, poate părea ca o boare rece de 

toamnă. Un zâmbet, un surâs nu costă nimic, dar reprezintă o valoare inestimabilă, generând apropiere, 

încredere între oameni. 

Politețea presupune toleranță, ea este apanajul umanității și, dacă discordia constituie cel mai mare rău 

al speciei umane, atunci toleranța este cu certitudine antidotul său. 

Așadar, politețea este intrinsecă omeniei, acceptării și toleranței dintre oameni, și ,,dacă nu putem fi 

buni, sa încercăm să fim măcar politicoși’’(N. Steinhardt Jurnalul fericirii) 
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Educația pentru o societate democratică 

 

Prof. Ichim Carmen-Silvia 

Sc. Ion Heliade Rădulescu, Urziceni, jud.Ialomiţa 

 

Democrația din grecescul (,,demokratia’’): ,,demos’’-popor și ,,kratos’’-conducere este o formă de 

guvernare a unei societăți bazate pe principiul participării poporului la conducere. 

Democrația s-a cristalizat in Grecia Antică, în secolele VII-V, î.hr., iar, în concepția greacă, sintetizată 

de Aristotel, democrația era privită ca o formă derivată din ,,politeea’’- modelul bunei cetăți( o formă 

aproximată, imperfectă a acesteia). 

Există o democrație directă care implică participarea nemijlocită a tuturor membrilor societății la 

decizie și la conducere și o democrație indirectă( reprezentativă)- când există un număr foarte mare de 

persoane- în care membrii unei societăți nu participă direct la guvernare, ci prin reprezentanți aleși de ei și 

care răspund în fața lor. 

În societatea modernă, sistemul politic democrat este bazat pe câteva principii generale: parlament 

reprezentativ, separarea puterilor în stat, domnia legii, (în opoziție cu domnia forței), garantarea drepturilor 

civile ( egalitate în fața legii și protecție împotriva arestului sau detenției arbitrare și dreptul la un tratament 

uman, dreptul la gândire și la libertatea de expresie și de opinie, dreptul la adunarea liberă și pașnică etc.), 

proporție optimă între democrația orizontală(principiul participării generale la conducere) și democrația 

verticală(principiul ierarhiei). Pentru a putea exista, democrația are nevoie de cetățeni responsabili care să 

acționeze pentru respectarea principiilor ei. 

Un bun cetățean participă activ la rezolvarea problemelor comunității în care trăiește, respectă legea 

și-și iubește patria. Respectul față de sine și față de ceilalți, asumarea consecințelor propriilor fapte, 

autodisciplina, conștiința civică, consimțirea compromisului, tolerarea diversității de opinii, credințe, 

solidaritatea și loialitatea față de principiile și valorile democrației sunt virtuți civice pe care fiecare dintre noi 

trebuie să le cultive încă de pe bâncile școlii pentru a putea deveni cu adevărat cetățeni responsabili. 

Prin poziția sa, România se situează în spațiul geopolitic european și aspiră la strângerea relațiilor cu 

toate statele europene democrate. 

Ca și celelalte state din centrul și răsăritul Europei, țara noastră a înțele ca idealurile sale se pot realiza 

numai prin aderarea la sistemul de valori creat de națiunile din apusul continentului și prin integrarea sa în 

instituțiile și organizațiile constituie de aceștia. 

România este stat membru al Consiliului Europei din anul 1993, putându-se observa că din Consiliul 

Europei fac parte atât statele europene care sunt membre ale Uniunii Europene,cât și state extracomunitare. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului ( CEDO) a fost înființată pentru a soluționa litigiile apărute 

între statele membre ale Consiliului Europei și persoane fizice sau juridice de pe teritorul acestora, atunci când 

drepturile și libertățile persoanelor au fost încălcate, dar numai după ce au fost parcurse toate gradele de 

jurisducție din statul pârât. 

Dorința de a evita un nou conflict armat (cum a fost cazul celor două războaie mondiale care au 

produs imense pierderi de vieți omenești și numeroase pagube) a determinat statele din zona europeană 

rămase în afara influenței Uniunii Sovietice să creeze un organism regional în care să asigure bunastarea 

cetățenilor și să garanteze pacea și securitatea în apusul Europei. 

În acest scop, Jean Monnet, șef al Organizației Naționale a Planificării din Franța, a propus ca 

producția de cărbune și cea din oțel din țara sa și din Germania șă fie pusă sub controlul unui for internațional. 

Ideea lui Monnet a fost pusă în aplicare la 9 mai 1950 când Robert Schuman, ministrul de externe al Franței, a 

anunțat planul de creare a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, ziua de 9 mai fiind sărbătorită în 

cinstea acestui eveniment ca ,,Ziua Europei’’. 
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În vederea îndeplinirii scopurilor pentru care a fost creată (bunăstarea cetățenilor, respectarea 

drepturilor omului, colaborarea în domeniul justiției și al afacerilor interne, crearea pieței și a monedei unice, 

libertatea de mișcare, eliminarea taxelor, protecția mediului, politica externă comună), Uniunea Europeană 

acționează prin intermediul a cinci instituții: Parlamentu European, Consiliul Uniunii, Comisia Europeană, 

Curtea de Justiție și Curtea de Conturi. 

 

Țara noastră a intensificat cooperarea cu toate instituțiile europene și cu partenerii țărilor membre ale 

UE, sperând că astfel va reuși să treacă mai ușor peste această perioadă de tranziție și să-și atingă scopurile 

propuse: crearea unei democrații autentice și realizarea unui progres economic care sa-i dea dreptul să stea 

alături de celelalte state dezvoltate ale bătrânului nostru continent. 
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SĂ FIM MAI BUNI! 
PANCIU EMILIA MARIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 129, S4, BUCUREŞTI  

 

În România, Legea nr.339 din 17 iulie 2006 dă următoarea definiție:  

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în 

folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea desfașurată 

în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, 

artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului 

social și comunitar și altele asemenea." 

 Voluntariatul e un mod extraordinar de a cunoaște oameni cu preocupări comune și de a-ți face noi 

relații, te deconectezi de la rutina zilnică.  

 Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării 

profesionale. Activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, 

colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. 

Acţiunea Comunitară implică stabilirea unei legături între unitățile de învăţământ preuniversitar, pe de 

o parte, şi Şcoli Speciale, Centre de Plasament, Locuinţe Sociale şi Centre de zi şi spitale , pe de altă parte. 

Acţiunea Comunitară poate fi inclusă în curriculumul la decizia şcolii la toate nivelurile 

învăţământului preuniversitar, elevii desfăşurând activităţile în regim de voluntariat, în cadrul curriculumului 

la decizia şcolii sau extracurricular. 

            Se încurajează elevii/tinerii pentru a se dedica activităţilor desfăşurate cu persoane aflate în dificultate, 

în scopul susţinerii procesului de integrare socială a acestora precum şi de dezvoltare educaţională personală. 

Acţiunile de voluntariat pe care le-am desfăşurat împreună cu părinţii au vizat copiii de la o Şcoală 

Specială. 

 

             Această acţiune a constat în : 

            

- organizarea copiilor în grupuri pentru desfăşurarea diferitelor activităţi împreună cu voluntarii şi 

supravegherea acestora pe tot parcursul derulării acţiunilor; 

- primirea elevilor voluntari în şcoală şi încurajarea tuturor să îşi dedice cu seriozitate timpul elevilor 

aflaţi în dificultate; 

- furnizarea de echipamente, spaţii şi facilităţi necesare derulării activităţilor; 

- stabilirea în prealabil a legăturii cu coordonatorii voluntari; 

- sugerarea de idei pentru sesiunile de activităţi, înainte de vizita efectivă; 

- selectarea voluntarilor şi pregătirea acestora pentru Acţiunile Comunitare; 

- stabilirea legăturilor cu şcoala specială și a unui contact iniţial între voluntari şi beneficiari în 

vederea cunoaşterii reciproce;  

- realizarea unor programe pregătitoare înaintea începerii Acţiunilor Comunitare; 

- organizarea programelor de Acţiune Comunitară;  

- realizarea de propuneri viabile pentru planurile de acţiune; 

- implicarea elevilor de diferite vârste şi abilităţi; 

- evidențierea  acțiunilor ca fiind plăcute şi competitive; 

- aranjarea transportului-supravegherea elevilor – mers pe jos, autobuz, microbuz, maşini personale; 
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- monitorizarea prezenţei participanţilor; 

- monitorizarea şi evaluarea în scopul determinării impactului implicării şi încurajarea elevului să 

reflecteze la experienţa dobândită; 

    

            Enumăr o parte din activităţile desfăţurate: 

 

1. Organizarea și desfăşurarea activităţilor din cadrul  campaniei “Săptămâna legumelor și a fructelor 

donate” 

2. Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea de serbări şi ateliere de creaţie cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 

3. Şcoala Altfel”(Şcoala Gimnazială Specială Nr.3) Organizarea de ateliere de creație (arta dramatică, 

muzică, confecţionare ornamente/felicitări etc.) 

4. Organizarea de ateliere de creație (arta dramatică, muzică, confecţionare ornamente/felicitări etc.) 

Sărbătorirea zilei de 1 IUNIE. 

 Aceste acţiuni derulate vor ajuta la înlăturarea prejudecăţilor sociale, îi va ajuta să conştientizeze 

nevoile individuale cu care se confruntă persoanele aflate în dificultate din comunitatea locală, îşi vor 

promova cunoştinţele şi talentele lor cu privire la unele aspecte importante ale educaţiei, într-un mod plăcut şi 

incitant, îşi vor antrena inteligenţa şi creativitatea pentru a răspunde atât nevoilor individuale cât şi ale 

comunităţii, li se va schimba modul de a privi problemele sociale importante.  

           Pentru elevii şcolii speciale beneficiile acestor acţiuni sunt:  

 

                  -  integrarea mai bine în comunitatea lor locală şi  stabilirea relaţiilor de prietenie cu voluntarii; 

     -  câştigarea încrederii în forţele proprii; 

     -  dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive; 

                  -  dezvoltarea talentelor individuale precum şi noi talente fizice prin diversele programe artistic-

sportive derulate; 

    -  devin mai echilibraţi prin câştigarea siguranţei şi încrederii în propriile forţe; 

    -  simt că fac parte din comunitate, că nu sunt excluşi. 

           În urma fiecărei activităţi, copiii au fost răsplătiţi cu câte un pachet . În momentul primirii pachetului 

am citit bucuria din ochii timizi ai fiecărui copil.  

Voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, 

deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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FORMAREA DEPRINDERILOR CIVICE LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR 

 

                                                                                 Prof. înv. primar Arsene Constanța- Nicoleta 

                                                                                 Școala Gimnazială Nr.1 Perieni județul Vaslui     

                              

             Educaţia civică în învăţământ reprezintă o prioritate, în încercarea de modelare a personalităţii elevului 

în spiritul valorilor şi principiilor democratice care guvernează demersul societăţii. Această disciplină predată 

în şcoli deţine o contribuţie majoră în procesul de înţelegere şi însuşire a practicilor care fundamentează 

comunitatea şi întregul sistem în care trăim. 

           Educaţia civică ajută la implementarea unor cunoştinţe necesare unui cetăţean ce trebuie să-şi cunoască 

deopotrivă drepturile şi îndatoririle. Demersul educativ, în acest sens, cultivă elevului o conduită conformă cu 

normele şi etica socială, în vederea aplicării şi respectării acestora; dezvoltă sentimentul responsabilităţii faţă 

de sine şi comunitate, precum şi ataşamentul, dragostea sau spiritul de sacrificiu faţă de semeni şi patrie. În plus, 

procesul de educare civică aduce la cunoştinţa tânărului copil o serie de reguli (de circulaţie, norme de prevenire 

a incendiilor, norme de comportament în cadrul insituţiilor publice etc.) şi probleme cu care se confruntă 

societatea, pentru a-l determina să înţeleagă realitatea în care îşi duce existenţa şi a-i facilita integrarea şi 

adaptarea la formele şi valorile vieţii cetăţeneşti. 

             Procesul educaţiei moral-civice vizează, de altfel, dobândirea de către elev a unor deprinderi şi atitudini 

la baza cărora se află importante valori morale, precum respectul, politeţea, corectitudinea, decenţa etc. Este 

deosebit de important ca acesta să înţeleagă că este o parte integratoare a societăţii, fapt pentru care trebuie să 

se supună normelor acesteia şi, ma mult, să le promoveze în rândul celorlaţi membri. În mod evident această 

disciplină este în măsură a consolida în conştiinţa elevului o cunoaştere temeinică a paremetrilor de acţiune în 

activitatea şcolară, în mediul înconjurător, în familie sau în oricare alt mediu socio-cultural. Este necesar ca 

acesta să-şi creeze o atitudine de dezaprobare faţă de orice abatere de la normele disciplinei sociale şi faţă de 

orice tendinţă de manifestare a unor comportamente negative, izvorâte din laşitate, egoism, răutate, minciună, 

ignoranţă etc. În consecinţă, el trebuie să dovedească demnitate, curaj, toleranţă, responsabilitate şi asumare a 

faptelor săvârşite. 

           Educaţia civică, ca obiectiv şi dimensiune fundamentală a socializării, nu poate lipsi din oferta de 

educaţie, concretizată în moduri diferite în cadrul şcolii. Se vorbeşte despre educaţia civică implicită care, prin 

atmosfera şi practica democratică din şcoală, susţine formarea elevilor în spiritul valorilor şi principiilor 

democratice. Participarea la luarea deciziilor în cadrul consiliului şcolii, posibilitatea elevilor de a-şi exprima 

opiniile în revista şcolii sau implicarea lor în structuri reprezentative ale elevilor sunt văzute ca mijloace prin 

care copiii şi tinerii vin în contact direct cu forme şi conţinuturi ale practicilor democratice. Educaţia civică nu 

se realizează numai în şcoală şi numai în cadrul orelor de Educaţie civică, dar acestea pot avea un rol decisiv 

pentru înţelegerea de către elevi a mecanismului democratic şi pentru exersarea practicilor democratice, de la 

comunicarea socială până la participarea la decizia politică. În România, educaţia civică în şcoală are rolul de a 

contribui la circulaţia ideilor şi practicilor care pot susţine instaurarea unei mentalităţi democratice în cadrul 

societăţii. Democraţia nu este un bun câştigat o dată pentru totdeauna. Ea este o construcţie fragilă, al cărei 

succes depinde de implicarea şi de calitatea acţiunii publice a fiecărui cetăţean. Superioritatea democraţiei rezidă 

şi în faptul că acest tip de regim politic conţine premisele şi mecanismele de corectere paşnică a erorilor. 

           Cetăţenilor le este permis exerciţiul critic şi controlul puterii, inclusiv prin faptul că într-o democraţie 

autentică este acceptată şi stimulată reflecţia critică asupra valorilor şi normelor sociale. Din această perspectivă, 

educaţia civică nu înseamnă doar transmiterea valorilor, ci abilitatea elevilor de a se raporta critic la acestea. 

Educaţia civică explicită vizează dobândirea de către elevi a cunoştinţelor (concepte, noţiuni, date) despre 

societate, transmiterea valorilor sociale şi abilitatea elevilor pentru a se raporta critic la acestea, formarea şi 

http://adevarul.ro/educatie/scoala/de-nevoie-elevii-cursuri-educatie-civica-1_50acd4677c42d5a6638a61d8/index.html
http://www.edusoft.ro/limba-latina-perspective/
http://www.edusoft.ro/temele-pentru-acasa-o-povara-pentru-elevi/
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dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor democratice. Cunoştinţele sunt foarte importante în definirea şi 

exersarea competenţelor asociate cetăţeniei, dar un ,,bun cetăţean” nu este doar persoana care ştie multe. 

           Aşadar, educaţia civică are un rol deosebit de important în a-l face pe elev să înţeleagă contribuţia pe 

care acesta o are ca membru al societăţii, în calitatea sa de cetăţean informat şi responsabil. Departe de a inocula 

prejudecăţi sau stereotipuri, acest demers educativ încearcă să sprijine dezvoltarea unui spirit creativ şi 

democratic, flexibil şi deschis, capabil de a iniţia ulterior noi strategii de îmbunătăţire a vieţii sociale. 

Educaţia civică la această vârstă urmăreşte iniţierea copilului ca viitor cetăţean într-un comportament 

conştient, responsabil, capabil de înţelegere, toleranţă, respect, curajul de a răspunde pentru propriile fapte, de 

a acţiona conştient faţă de drepturi, dar şi de îndatoriri. 

Astfel studierea acestei discipline conduce nu la o supraîncărcare a elevilor ci la conştientizarea rostului 

educaţiei, instruirii şi normelor morale în pregătirea pentru viaţă. 

Prin activităţile de educaţie civică la clasa a III-a se pot dezvolta şi manifasta atitudini favorabile luării 

deciziilor şi exprimării opiniilor personale în aproape toate activităţile desfăşurate la clasă fiind capabil să se 

gândească pe sine şi pe ceilalţi oameni în termeni de persoane.  Toate acestea le întâlnim în programă la teme 

ca: persoana mea; persoana lui; ce înseamnă să fim persoane; corpul meu;  persoane cu nevoi speciale; 

trăsături morale ale persoanei: încrederea/lipsa de încredere; respectul/lipsa de respect; curaj, frică, laşitate. 

În raporturile noastre cu lucrurile şi fiinţele, să justifice consecinţele respectului, curajului, bunăstării, 

sincerităţii şi a atitudinii lor negative în relaţiile cu ceilalţi. 

Copilul să-şi formeze atitudini pozitive în raport cu lumea lucrurilor, lumea plantelor şi animalelor, în 

vederea manifestării unui comportament ecologic. Astfel școlarul mic învață să înţeleagă noţiunea de grup si să 

identifice principalele tipuri de grupuri din care fac parte și să manifeste înţelegere, respect, interes pentru 

problemele grupului din care fac parte, în contextul exercitării drepturilor şi asumării de responsabilităţi. 

Întrebările, exerciţiile prezentate gradual, au menirea de a antrena elevii într-o participare activă pe baza 

stimulării gândirii, prin realizarea exerciţiilor de recunoaştere, problematizare, comparare, diferenţiere, 

descoperire, generalizare. În acest scop se apelează la forme şi procedee de lucru: antrenamente, comentarea, 

argumentarea, justificarea, astfel se pot dezvolta atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor 

personale. 

Formele de lucru prin care se dobândesc cunoştinţe şi atitudini sunt: jocul de rol (Despre mine, Crenguţa 

fermecată, Cine sunt eu?, Autoportret), dialogul, convorbirea, chestionarul, comentarea desenelor, epigramelor, 

citatelor, proverbelor. 

În luarea unor decizii şi exprimarea unor opinii personale elevii trebuie să găsească o soluţie cazului 

prezentat apoi vor trebui să o evalueze. Sunt de acord cu soluţia găsită? Ce va însemna ea pentru părţile 

implicate? Dar pentru societate? În anumite situaţii, când cazul analizat este real şi a fost rezolvat nu i se va 

spune elevului dinainte soluţia adoptată. Elevii sunt lăsaţi să tragă propriile concluzii şi apoi, pentru comparaţie, 

se prezintă soluţia adoptată real. Este important ca atunci când soluţia prezentată de ei nu corespunde cu cea 

reală să fie asiguraţi că ei nu au greşit ci că doar au avut o opinie personală. 

Jocurile de rol folosite în lecţiile de educaţie civică, învăţătorul trebuie să respecte sentimentele 

individuale şi structura socială a clasei. Deoarece interpretarea de roluri presupune o implicare afectivă, se pot 

naşte întrebări care nu au un răspuns unic sau simplu. Nu trebuie să-i lăsăm pe elevi cu impresia că întrebările 

puse pot avea numai un răspuns posibil. Este foarte important ca învăţătorul şi elevii să accepte puncte diferite 

de vedere ca pe ceva natural şi normal. Învăţătorul nu-şi va impune propria concepţie asupra unor probleme 

controversate şi nu va încerca să obţină consensul cu orice preţ. 

Activitatea pe grupe oferă elevilor posibilitatea participării afective la discuţie. Această activitate 

necesită pregătirea învăţătorului dar are şi multe avantaje: încurajează activitatea şi participarea membrilor; 

stimulează emiterea de idei mai mult decât o face activitatea individuală; îi ajută pe participanţi să înveţe unul 

de la altul şi de la conducător; elevii vor vorbi mai liber în faţa unui grup mic decât în faţa întregii clase; 
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munca individuală este facilitată în grupuri mici; competiţia între grupuri va creşte eficienţa activităţii; 

stimulează contribuţia personală. 

     Manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniei personale nu se face numai în 

orele de educaţie civică ci la toate obiectele de studiu din clasele primare, în familie, în jocurile libere, se face 

permanent. 
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FORMAREA DEPRINDERILOR DE COMPORTARE  

CIVILIZATA IN GRADINITA 

 

                                                                                                           Prof.inv.presc.Toma Elena           

                                                                                    Gradinita cu P.N.nr.1 Perieni, jud. Vaslui 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                      

 

   Educatia  prescolara se realizeaza pe mai multe paliere: instructiv-cu accent pe transmiterea unui 

ansamblu de cunostinte legate de mediul imediat al existentei copilului, si educativ- cu accent pe procesul 

formarii si dezvoltarii personalitatii copilului si a capacitatii de adaptare a lui la mediu. 

         Educatia prescolara este multidimensionala vizand toate compartimentele definitorii pentru 

personalitatea umana: procesele psihice si capacitatile de invatare ( educatia intelectuala) , comportamentul in 

societate si in relatiile cu ceilalti, ( educatia moral civica), valorizarea frumosului din natura, societate si arta( 

educatia estetica), abilitatea de a actiona asupra obiectelor si de a le folosi ( educatia tehnologica), valorizarea 

starii de sanatate a organismului( educatia fizica si sanitara). 

          Formarea conduitei morale cuprinde mai multe componente : prima se refera la domeniul cognitiv, 

adoua la cel afectiv, care incorporeaza intreaga gama de trairi emotionale , valorizate din punct de vedere etic, 

iar cea de-a treia implica modelarea comportamentului moral civic al copilului.  

         Copilul care frecventeaza gradinita este cooptat intr-un proces de construire/ elaborare a unui 

comportament care sa-i permita afirmarea eului prin descoperirea competentelor sale ori prin constatarea 

dificultatilor pe care le are de invins.Mai mult decat atat , programul gradinitei ofera prilejul unei educatii 

asistate , supervizate, in cadrul unui mediu educativ diferit de cel familial. 

          La intrarea in gradinita copilul se loveste de impunerea unor norme de convietuire in grup. Gandirea 

lui este caracterizata , printre altele , de egocentrism, ceea ce ii marcheaza direct comportamentul.Deprinderile 

de comportare civilizata pe care prescolarii si le formeaza sunt anumite forme de politete : salutul,formulele 

specifice de adresare, atitudinea.Etapele formarii acestor deprinderi sunt:familiarizarea cu obiectivul, 

explicatia si demonstratia, formarea si dezvoltarea obiectivului, automatizarea lui, perfectionarea. Salutul este 

cunoscut de copii inaintea intrarii lui in gradinita.A ici ei sunt invatati sa utilizeze corect saluturile in raport cu 

orele zilei; totodata invata sa se salute intre ei. Prescolarii au deprins faptul ca cel care intra in incapere saluta 

primul, iar ceilalti ii raspund.O importanta deosebita in acest sens o au ,,Intalnirile de dimineata” care au o 

structura speciala si trebuie sa inceapa o data cu sosirea tuturor copiilor acestia asezandu-se in cerc impreuna 

cu educatoarea. Aceasta poate sa introduca o varietate de saluturi  atragatoare, respectuoase si mobilizatoare 

care includ un comportament relaxat, un limbaj respectuos, un ton calm si sincer, o mimica a fetei prietenoasa.  

          Prescolarii isi formeaza si alte deprinderi de politete prin jocuri-exercitii:,,Postasul”, ,,La magazin”, 

,,Unde am gresit?”, Ce am uitat sa spun?”etc.Un rol important il au povestirile cu continut etic cum ar fi : ,,Ce 

a uitat Fanuca sa spuna?”, ,,Puf Alb si Puf Gri”, ,, Ionica Mincinosul”etc. Prin aceste povestiri am urmarit 

insusirea unor reguli de comportare civilizata, stiuta fiind influenta educativa deosebita a acestor povestiri prin 

care  copiii sunt pusi in situatia de a trai si reflecta asupra faptelor descrise. 

              In gradinita copiii isi insusesc deprinderea de a-si cere scuze in diverse situatii: lovirea unui 

copil,intarzierea la program, pricinuirea unei suparari  colegilor. Scuzele trebuie sa fie sincere , constientizand 

situatia, privirea sa fie indreptata spre persoana  cu care vorbeste copilul urmarindu-se formarea unei 

convingeri morale prin care sa constientizeze natura propriilor fapte.  

             Consolidarea deprinderilor de comportare civilizata se poate realiza atat prin exersarea permanenta cat 

si prin povestiri, poezii, lecturi dupa imagini, ghicitori, jocuri de rol, plimbari, excursii etc.Elocvente in acest 
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sens sunt jocurile de rol ,,De-a circulatia”, ,,Calatorim cu autobuzul” in care copiii sunt invatati de educatoare 

sa circule corect pe strada ( numai pe trotuar, sa traverseze strada doar prin locurile permise, sa nu se joace pe 

strada) , sa respecte persoanele varstnice cedandu-le locul intr-un autobuz, stabilind astfel o ierarhie de valori 

morale pe care trebuie sa le respecte aplicandu-le. 

             Prin insusirea acestor deprinderi de comportare civilizata si de politete de catre copii , ei vor putea 

sesiza singuri discrepantele intre comportamente corecte, pozitive si comportamentele incorecte , negative 

,astfel vor putea discerne singuri in situatiile diverse intalnite in societate. 

          Atat prin climatul favorabil pe care il ofera gradinita cat si  prin toate activitatile din gradinita se 

contribuie la procesul construirii personalitatii copilului intr-una din etapele de varsta cele mai maleabile si 

vulnerabile. 
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Educația-cea mai sigură investiție în viitor 

Costea Florentina Ecaterina 

Școala Gimnazială Titu Maiorescu, București 

 

Educația și formarea sunt cele mai bune investiții în viitor. Ele au un rol extrem de important în 

stimularea creșterii economice, a inovării și a creării de locuri de muncă. Sistemele de educație și formare  le 

ofera cetățenilor cunoștințele, aptitudinile și competențele de care vor avea nevoie în viitor ca să poată inova și 

prospera. Ele au deopotrivă un rol important în crearea unei identități europene, pornind de la culturile și 

valorile comune. Educația trebuie să îi ajute pe tineri să dobândească puterea de a se exprima și de a 

interacționa, de a participa și de a modela viitorul unei tari. Tehnologiile digitale îmbogățesc procesul de 

învățare în variate moduri și oferă oportunități de învățare care trebuie să fie accesibile tuturor. Ele deschid 

accesul la o multitudine de informații și resurse.  

Transformarea digitală a Europei va fi accelerată de progresul rapid al noilor tehnologii, cum ar fi 

inteligența artificială si robotica. Ca și progresele tehnologice majore din trecut, transformarea digitală 

afectează modul în care trăiesc, interacționează, studiază și muncesc oamenii. Unele locuri de muncă vor 

dispărea, altele vor fi înlocuite, vor fi create unele noi, multe industrii și locuri de muncă se vor transforma și 

vor apărea noi activități. De aceea este extrem de important ca fiecare om să investească în competențele sale 

digitale pe tot parcursul vieții. 

Deși transformarea digitală oferă numeroase oportunități, în prezent, cel mai mare risc este ca societatea să nu 

fie îndeajuns de pregătită pentru viitor. Dacă educația trebuie să fie pilonul de susținere al creșterii economice 

și al incluziunii în UE, atunci o sarcină importantă este pregătirea cetățenilor să profite la maximum de 

oportunități și să facă față provocărilor unei lumi globalizate, interconectate, care se mișcă cu repeziciune. 

Educația poate beneficia de pe urma deschiderii sălilor de clasă, a experiențelor și proiectelor concrete, a noilor 

instrumente și materiale de studiu, precum și a resurselor educaționale deschise. Elevii pot fi dobândi mai multă 

autonomie prin colaborarea online. Accesul la tehnologii digitale și utilizarea lor pot contribui la reducerea 

decalajului la învățătură dintre elevii care provin din medii socioeconomice favorizate și cei din medii 

defavorizate. Tehnicile de predare personalizate pot duce la sporirea motivației prin concentrarea asupra 

fiecărui elev în parte.  

Tehnologia digitală a pătruns tot mai adânc în societatea și în economia noastră. O mare parte din mediul de 

lucru și modul nostru de viață se bazează pe tehnologie, în diversele sale forme.  

Competența digitală este inclusă în cadrul european de referință revizuit pentru competențele-cheie pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții pe care toți cetățenii ar trebui să le aibă. Competența digitală înseamnă 

utilizarea cu încredere și cu discernământ a tehnologiilor digitale și cuprinde cunoștințele, aptitudinile și 

atitudinile necesare tuturor cetățenilor într-o societate digitală aflată în evoluție rapidă.Cadrul european al 

competențelor digitale pentru cetățeni50 descrie competența digitală în cinci domenii: educația în domeniul 

informației și al datelor, comunicarea și colaborarea, crearea de conținut digital, siguranța și bunăstarea, precum 

și soluționarea problemelor.  

 
50 Comisia Europeană (2016): Cadrul european al competențelor digitale pentru cetățeni, https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-

framework.  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
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Dobândirea de aptitudini digitale trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă și să continue pe tot parcursul 

vieții. Acest obiectiv se poate atinge în cadrul programelor de învățământ sau al cursurilor extrașcolare.  
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ŞCOALA ON-LINE, EGALITATE REALĂ A ŞANSELOR LA EDUCAŢIE 

ORI DISIMULARE A REALITĂŢII CONTEMPORANE 

 

Ciucă Olimpia  

Liceul Teoretic ,,Gustav Gündisch”Cisnădie 

 
Mediul şcolar oferă, teoretic, egalitatea şanselor la educaţie (educaţie interculturală, incluzivă, 

servicii educaţionale de sprijin, CJRAE/CMBRAE, programe educaţionale Şcoală după şcoală, A doua 

şansă). Practic, procesul didactic – prin complexitatea sa implică o varietate de inegalităţi (caracterul 

piramidal al procesului de învăţământ, sărăcia moştenirii culturale preluată de către elev de la familia sa, 

ceea ce se petrece în mod obiectiv şi subiectiv la nivelul instituţiei şcolare). Acestea conduc la nereuşită, 

eşec sau chiar abandon şcolar. Oferă sistemul şcolar egalitate reală a şanselor la educaţie ori disimulează 

realitatea contemporană? 

Mediul educațional on-line oferă, teoretic, șanse egale de succes. Platforme digitale gratuite GSuite 

Education, Microsoft Office, aplicații online Google Classroom, Google Met, Microsoft Teams, toate 

acceptate de MEC, așteaptă dascăli și elevi la educație. Trecerea de la procesul instructiv-educativ 

desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul față-în-

față, la derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, poate 

conduce la schimbări perceptive ale paradigmei educaționale. Aceste schimbări transformaționale ne-au 

determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor 

face-to-face cu elevii și colegii cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Dar oare am fost, 

suntem pregătiți pentru aceste schimbări? 

Principiul de politică şcolară al egalităţii de şanse a căpătat o expresie practică la începutul 

secolului trecut, când sistemele occidentale de învăţământ au creat şcoli unice în care obiectivul principal 

era acela ca toţi copiii să treacă printr-o şcolarizare minimă, comună şi identică, prin care se asigura un 

trunchi general / comun de instruire. Din păcate, acestei şcolarizări iniţiatoare îi urma o şcolarizare 

postgenerală specializată. Trecerea de la trunchiul general / comun la cel specializat era marcată de un 

riguros examen de selecţie. Astfel, învăţământul general obligatoriu, marea speranţă a secolului trecut nu 

oferea decât o egalitate aparentă, căci examenul de selecţie spre învăţământul specilizat realiza o triere a 

educabililor pe baza unor conţinuturi şi competenţe, deprinderi steriotipe. Reformele secolului nostru, 

îndeosebi cele contemporane, urmăresc să asigure învăţământului, o democratizare autentică. Educaţia nu 

trebuie realizată pe baza unor criterii formale, iar barierele sociale, regionale, religioase, etnice, ş.a. să nu 

mai opereze o selecţie care de fapt frustrează o mare parte a indivizilor de dreptul lor natural la instruire. 

Bogdan Suchodlski notează că noul concept de egalitate în pedagogie reprezintă de fapt trecerea de 

la 

,,democraţia formală“ la ,,democraţia reală“, reformele constituind, după concepţia sa, mijlocul pertinent 

de îndeplinire a acestei treceri. ,,Această chestiune este o formă particulară a unei probleme mai generale, 

care, în istoria democraţiei, a fost formulată de mai mult timp şi care rămâne totdeauna deschisă, cu toată 

dezvoltarea sa. Este chestiunea referitoare la diferenţa dintre democraţia formală şi cea reală. Faptul că 

toţi copiii au aceeaşi posibilitate formală de a studia în toate tipurile de şcoli nu este încă o dovadă a 

existenţei egalităţii în educaţie”. (Suchodlski, 1970). 

Din perspectiva teoretizării şi definirii conceptului egalităţii, se disting variate forme şi exemplificări 

conceptuale. Ideea conform căreia toate fiinţele umane sunt libere să-şi dezvolte capacităţile personale şi să 

aleagă fără limitări impuse de roluri stricte reprezintă egalitate de şanse. Aceasta are la bază asigurarea 

participării depline a fiecărei persoane la viața economică şi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, 

religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală. De asemenea, absenţa oricărei forme de discriminare 
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reprezintă egalitate de tratament, căci discriminare înseamnă „orice deosebire, excludere, restricție sau 

preferință pe baza criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare, care are ca scop sau efect restrângerea, 

înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute prin lege, în domeniul politic, economic, social şi 

cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice”. (Ordonanţa nr. 137/2000, republicată 2014). 

Totodată, dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosinței publice, dreptul la securitatea 

persoanei şi la obţinerea protecţiei statului, dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie, dreptul la 

libertatea de opinie şi de exprimare, dreptul la muncă, dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate 

socială şi la servicii sociale, dreptul la educaţie şi la pregătire profesională reprezintă egalitate în drepturi. 

Poziţia socială periferică, de izolare a indivizilor sau grupurilor cu acces limitat la resursele economice, 

politice, educaţionale şi comunicaţionale ale colectivităţii reprezintă marginalitarea socială. Ea se manifestă 

prin absenţa unui minimum de condiţii sociale de viaţă. 

Este adevărat că egalitatea reală a şanselor este peste tot în lume mai mult estimată decât accesibilă, 

pentru că se disimulează frecvent realitatea şcolară, prezentându-se căile formale deschise ale instruirii 

publice precum şi căile accesibile în mod real pentru toţi. 

Sociologia educaţiei se interesează îndeaproape de cauzele care generează un asemenea fenomen. 

Una dintre condiţiile structurale care fac posibilă apariţia inegalităţii şanselor în faţa şcolii, o constituie 

caracterul piramidal al procesului de învăţământ. Indiferent de forma concretă de organizare şi de 

complexitatea reţelei de şcoli, sistemul de învăţământ este constituit în trepte, adică pe niveluri ierarhice. 

Aceasta înseamnă nu numai că diplomele corespunzătoare respectivelor trepte sunt valorizate în mod diferit, 

ci că, în general, accesul la o treaptă superioară presupune parcurgerea tuturor treptelor inferioare. Dacă 

dintr-o generaţie de copii intră aproape toţi în treptele obligatorii de învăţământ, apoi, pe măsură ce urcăm 

spre alte niveluri superioare, numărul lor devine din ce în ce mai mic. Trăsătura aceasta atât de firească şi de 

naturală se realizează pe baza unui complex mecanism de selecţie cu ajutorul căruia o parte din tineri sunt 

menţinuţi în sistemul şcolar şi altă parte sunt eliminaţi. Aparent, acest mecanism este de natură strict 

pedagogică, în sensul că toate criteriile formale de trecere de la o treaptă la alta se bazează pe conţinutul de 

cunoştinţe dobândite, evaluate cât mai obiectiv. S-ar părea că ceea ce contează sunt exclusiv meritele 

tânărului. În realitate, selecţia este eminamente socială cum se poate uşor demonstra. Trecerea de la 

învăţământul obligatoriu la cel secundar inferior, respectiv superior aduce prima selecţie, prin renunţare la 

sutudii din cauza distanţei geografice dintre unitatea de învâţământ liceal şi localitatea de domiciliu a 

tânarului ori a situaţiei financiare precare a familiei din care provine acesta. Examenul de bacalaureat este o 

altă treaptă de selecţie. Desfăşurarea bianuală a acestuia demonstrează, prin statistici clare, faptul că 

procentul de promovabilitate a absolvenţilor este mai scăzut în cazul liceelor tehnologice, faţă de unul mai 

ridicat, în cazul colgiilor sau a liceelor teoretice. Aceeaşi diferenţă, 

o inegalitate reală a şanselor, este sesizată şi în cazul amplasării unităţii de învăţământ în zone centrale ori 

zone periferice ale marilor oraşe, întrucât fişele de evaluare a performanţei şcolare, statistici ale evaluărilor 

externe demonstrează situaţia reală a şcolilor de masă. 

Nereuşita şcolară depinde, în mare măsură, de un alt factor existenţial de sărăcia moştenirii 

culturale 

 preluată de către elev de la familia sa. Această moştenire este obiectivată în valorile care orientează viaţa 

de familie, condiţionate de clasa socială sau de grupul social de apartenenţă, precum şi în practicile 

educaţionale promovate (relaţiile între părinţi –copii, climatul familial, atitudinea familiei faţă de şcoală, 

modul de organizare a vieţii cotidiene, etc.). Când elevul nu are o susţinere reală, zilnică, continuă din 

partea părinţilor nu poate asimila conţinuturile disciplinelor de învăţământ, nu se poate concentra în timpul 

orelor de curs, nu participă la proiecte educaţionale, nu poate sintetiza informaţia şi ceea ce este cel mai 

îngrijorător, nu este capabil de analogii, nu poate aplica în viaţa reală informaţia teoretică primită la şcoală. 
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În această situaţie, evaluările sumative devin din ce în ce mai slab notate, iar susţinerea evaluărilor naţionale 

(clasele a II-a, a IV- a, a VI-a) se transformă în coşmar existenţial. Lipsa valorilor şi principiilor familiale, 

bagajul ereditar deficitar poate conduce nu doar la eşec şcolar, ci chiar la abandon. 

Nereuşita şcolară depinde, în acelaşi timp, de ceea ce se petrece în mod obiectiv şi subiectiv la 

nivelul 

 instituţiei şcolare. Există, pe de o parte, inegalitatea generată de o relaţie profesor – elev concepută în 

termenii teoriei etichetării care, ignorând premisele instruirii diferenţiate, nu operează distincţiile necesare 

între performanţă şi comportament, între obiectivele de conţinut şi cele de ordin formativ. Stereotipurile 

sunt modalitati de a caracteriza oamenii atasându-le etichete. Adesea, stereotipurile au rolul de a explica şi a 

justifica atitudinile şi comportamentele pe care le avem faţă de ceilalţi. Eticheta este o descriere succintă a 

comportamentului / felului de a fi al unei persoane. Etichetele pot fi pozitive sau negative. În ambele cazuri 

efectul este întărirea acelui comportament / mod de a fi. Mediul şcolar cunoaşte cel mai complex sistem al 

steriotipurilor şi al etichetărilor, întrucât acesta se dezvoltă din şi înspre cele două compartimente educabil – 

educator. 

Există feluri variate în care profesorii îşi folosesc experienţa pentru a eticheta şi categoriza elevii. 

Atunci când un profesor ia o clasă nouă, el va tinde să împartă clasa în trei categorii: buni, care sunt 

conform aşteptărilor sale, copii pe care îi va pregăti pentru performanţă; care nu se remarcă nici prin 

conformitate, nici prin deviere, elevi care nu necesită eforturi speciale pentru pregătire; răi, care deviază, care 

au atitudini diferite faţă de grup, iar comportamentul lor necesită atenţie specială. Numele elevilor din 

categoriile extreme sunt învăţate imediat de profesor. În ce-i priveşte pe cei din categoria de mijloc, numele 

reale sunt învăţate mult mai încet. Teoria etichetarii afirmă că un comportament problemă este acel 

comportament care a fost etichetat drept problematic; că actul etichetării este cel care creează problema, şi 

nu indivizii. Teoria etichetării argumentează că etichetele, în mod curent, emană de la un fel de autoritate; de 

exemplu, un profesor, un părinte sau o persoană importantă, care repetă şi consolidează eticheta, aceasta 

poate devini ferm asociată unui individ. Teoria mai afirmă că atunci când etichetele sunt ataşate oamenilor, 

poate fi dificil pentru un individ să mai scape de ele; individul poate ajunge să le accepte, le interiorizează şi 

crede că sunt adevărate. În cazul etichetării negative ale elevilor se poate ajunge la eşec şcolar. 

Pe de altă parte, nereuşita şcolară este generată de acele disparităţi şcolare instituţionalizate prin: 

selecţia timpurie care perturbă evoluţia normală a structurilor aptitudinale şi atitudinale ale personalităţii 

elevului; clasele / grupele de nivel care creează în mod artificial anumite statusuri pedagogice, 

dezechilibrând procesul de formare-dezvoltare echilibrat personalităţii elevului; creşterea necondiţionată a 

efectivelor de elevi până la limita imposibilităţii realizării unui învăţământ diferenţiat, individualizat; 

promovarea unei didactici a competiţiei, raportabilă la standarde abstracte şi inflexibile care ignoră 

resursele proprii unei pedagogii a succesului şcolar, bazată pe valorificarea deplină a potenţialului 

pedagogic general, particular şi individual. 

Democratizarea învăţământului a fost şi este un deziderat permanent al societăţii contemporane care 

vizează egalizarea şanselor de reuşită şcolară în condiţiile unei instruiri de calitate. Implicarea 

democratizării în domeniul educaţiei presupune disponibilizarea efectivă a tuturor resurselor pedagogice – 

informationale, umane, materiale, financiare – existente la nivelul societăţii, pentru formarea şi dezvoltarea 

optimă a celor care îndeplinesc, in diferite etape ale vietii, rolul şi statutul de „obiect al educaţiei”. 

Egalitatea şanselor de instruire este teoretic garantată în aproape toate ţările lumii, dar 

realizarea practică a acestui principiu generos continuă să rămână una din cauzele de importanţă majoră ale 

reformelor. Conceptul de ,,egalitate“ înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care 

democraţii secolului trecut le revendicau cu entuziasm pentru toţi cetăţenii; ea înseamnă o egalitate reală a 

şanselor individuale de promovare socială, iar educaţia este instrumentul cel mai important în dezvoltarea la 

maximum a acestor şanse. Specia umană se conformează şi ea acelui principiu director al evoluţiei 
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speciilor – variabilitatea; indiferent de numărul indivizilor, educaţia lor trebuie să fie diferenţiată şi 

specializată, în funcţie de bagajul genetic – ereditar moştenit al fiecăruia, de aptitudinile şi interesele 

fiecărei persoane, corelate cu nevoile de 

cadre competente ale societăţii. 

Egalitatea şanselor semnifică, în fapt, oferirea de opţiuni multiple pentru capacităţi şi aptitudini 

diferite, "o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare", o educaţie deschisă pentru toate persoanele, indiferent de 

vârstă şi condiţii socio-economice, dar şi o educaţie pentru fiecare, în funcţie de nevoile sale specifice - 

evitându-se omogenizarea şi încurajându-se diversitatea - care să creeze premisele egalităţii şanselor de 

acces în viaţa socială. Această opţiune a fost susţinută de politicile de egalizare a şanselor care au avut ca 

obiective combaterea excluziunii şi selecţiei exacerbate, formarea competenţelor de bază pentru toţi 

indivizii, educaţia de tip "a doua şansă" pentru cei care au părăsit sistemul educativ, integrarea educaţiei 

formale cu educaţia non- formală şi educaţia informală, astfel încât să se extindă situaţiile de învăţare. 

Această perspectivă asupra educaţiei revine în actualitate prin conţinutul Memorandum-ului privind 

învăţarea permanentă, prin obiectivele şi mesajele cheie transmise tuturor statelor membre ale UE şi celor în 

curs de aderare. Documentul nu se mai referă numai la educaţia şi formarea iniţială, ci acordă educaţiei noi 

dimensiuni şi valenţe, fiind considerată ca un continuu, pe durata întregii vieţi. 

Uniunea Europeana promoveaza drepturile fundamentale, nediscriminarea şi egalitatea de şanse 

pentru toţi membrii comunităţii şi nu numai. Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au 

declarat anul 2007 – Anul Europea al Egalităţii de Şanse pentru Toti, în vederea asigurarii unei participări 

depline a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire de origine etnica, sex, religie, 

varsta, dizabilităţi sau orientare sexuală. Cetăţenii Uniunii Europene au dreptul la tratament egal 

indiferent de sex, etnie, religie, 

varsta, dizabilităţi sau orientare sexuală. In calitate de stat membru al Uniunii Europene, Romania s-a 

angajat să respecte aceste drepturi şi să promoveze diversitatea. Pe lângă politicile educaţionale promovate 

există o serie de factori de risc cu privire la “exercitarea” dreptului la educaţie (dimensiunea formală a 

egalităţii şanselor), factori induşi de caracteristicile individuale ale copiilor, ale mediului socio-familial şi 

şcolar, ale grupurilor sociale din care fac parte copiii etc. 

Procesul de democratizare a învăţământului angajează, în acelaşi timp, rezolvarea managerială a 

problematicii conducerii şcolii. Aceasta presupune pe de o parte, trecerea de la democraţia politică, 

funcţională, în planul ideilor generale, la democraţia socială, implicată în viaţa comunităţii, ,,prin delegări 

temporale reversibile pe baza unei competenţe presupuse“ şi demonstrate (P. Bourdieu); pe de altă 

parte, presupune 

,,valorificarea funcţiilor managementului pedagogic (planificare-organizare; orientare metodologică; 

reglare-autoreglare) în termenii unei acţiuni de informare-evaluare cu scop de diagnoză-decizie/cu valoare 

de prognoză” (Cristea, 1998). 

Cât priveşte procesul instructiv – educativ, acesta trebuie să se desfăşoare într-o manieră care să 

dea posibilitatea fiecărui elev să înveţe. Eficientizarea învăţării în şcoală presupune utilizarea unor strategii 

de sprijinire a tuturor copiilor precum: învăţarea interactivă (strategii de învăţare focalizate pe cooperare, 

colaborare şi comunicare între elevi, între profesori şi elevi, între profesori); demonstraţia, aplicaţia, 

feedbackul; modalităţile de sprijin în actul învăţării pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale (confort 

socio-afectiv, învăţarea în perechi, predarea în echipă sau cuplu, învăţarea de la copil la copil, colaborarea 

între elevi, părinţi ca parteneri în învăţare, comunicarea cu alţi specialişti din afara şcolii, etc); evaluarea 

continuă a învăţării (prezenţa unui răspuns permanent la conţinuturile şi mesajele primite de la cel care 

învaţă). 
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Aşadar, dreptul la educaţie şi la pregătire profesională este un drept fundamental în societatea 

contemporană, iar egalitatea şanselor la instruire reprezintă un act esenţial în sistemul românesc de 

pregătire pentru viaţă. 
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OLIMPISMUL – afacere sau spirit civic 

Prof. Matei Costel  

 Clubul Sportiv Școlar ILFOV 

 

 

 

Ceea ce este cultura pentru umanitate este olimpismul pentru sport. 

                                                                             Pierre de Coubertin  

Olimpia a fost recunoscută ca un loc unde se încheiau alianțe politice. Jocurile Olimpice se desfășurau 

in câmpia Olimpia, o data la patru ani și erau întreceri sportive de importanță fundamentală în istoria, religia și 

mitologia greacă, în zilele sărbătorilor lui Zeus. 

Importanța întrecerilor a fost cu atât mai mare cu cât toata populația de gen masculin a Greciei Antice, 

indiferent de condiția sociala, avea voie sa participe la întreceri. La finalul acestora, câștigătorii erau răsplătiți 

cu celebra coronița din ramuri de măslin. 

Organizarea jocurilor, judecarea rezultatelor și decernarea premiilor se făceau de către magistrați numiți 

HELLADONIKE . 

După 1500 de ani de întrerupere, in 1896, la Atena ( Grecia ) , au fost reluate Jocurile Olimpice. 

Reconstituirea acestui eveniment sportiv s-a datorat francezului Pierre De Coubertin. 

In 1914 a fost adoptat drapelul olimpic prezentat de Pierre De Coubertin la Congresul de la Paris . 

Acesta se compune din 5 inele intersectate care simbolizează uniunea celor cinci continente și întâlnirea 

sportivilor din lumea întreaga la Jocurile Olimpice . 

Flacăra olimpică este aprinsă la Olimpia și purtată până în orașul gazda de atleți. Acesta joaca un rol 

important la Ceremonia de deschidere și arde pe tot parcursul olimpiadei .O flacăra arzând neîntrerupt îîn 

timpul desfășurării Jocurilor Olimpice , simbolizând focul furat de la zei de către Prometheus. 

Comitetul Olimpic International este o organizație cu sediul la Lausanne (Elveția ) ,înființata de Pierre 

De Coubertin si Demetrios Vikelas la data de 23 iunie 1894 . Cei 205 membri sunt comitetele olimpice 

naționale. 

La cea de-a doua ediție a Jocurilor Olimpice ,de la Paris (anul 1900 ) , au fost lăsate femeile să 

concureze, pentru întâia data în istorie. 

Spiritul olimpic a condus de la începuturi și pînă în ziua de azi la cunoaștere, prietenie, loialitate, 

cunoasterea acestei lumi , a valorilor spirituale , face viată mai plină , o înalță și îi dă o semnificație 

superioară. 

Olimpismul este modul optim de manifestare a tuturor valorilor, este tipul de atitudine în care binele , 

cinstea , onoarea și demnitatea se concretizează în fair-play și frumosul își găsește obiectivitatea în proporția , 

armonia , echilibrul , forma corpului uman la cotele cele mai înalte . 

Nu putem scrie despre Jocurile Olimpice fără a vorbi despre Nadia . 

Nadia Comăneci este un brand de țară și nu degeaba a fost numită Zeița de la Montreal în 1976. La 

olimpiada de aici a devenit prima gimnastă din lume care a primit nota 10 într-un concurs olimpic de 

gimnastică. 

Este considerată și azi una din cele mai bune gimnaste din toate timpurile. Nadia Comăneci este primul 

sportiv român inclus in International Gymnastics Hall of Fame . 

Ai învins? Continua! Ai pierdut? Continua! 

Spiritul uman se înalta cu speranța când este susținut de un cuvânt încurajator . 

                                                                                                      Pierre De Coubertin  
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Metode complementare de evaluare în învățământul profesional și tehnic 

 

Oprescu Eugenia 

Oprescu Mircea – Adi 

Liceul Tehnologic Virgil Madgearu Roșiori de Vede, 

Județul Teleorman 

 

 Alături de modalităţile de evaluare tradiţionale pe care le-am analizat în paginile anterioare, la ora 

actuală se utilizează şi modalităţi alternative sau complementare de evaluare a căror pondere devine tot mai 

semnificativă în paleta activităţilor evaluative desfăşurate la nivelul întregului sistem de învăţământ. 

Referatul. Acest instrument de evaluare alternativă conferă o serie de avantaje care pot fi valorificate 

de cadrele didactice în măsura în care există o apetenţă apreciabilă a elevilor care sunt puşi în situaţia să le 

elaboreze. 

 Dintre avantajele specifice acestei modalităţi de evaluare, mai importante sunt următoarele: 

  a) Oferă indicii referitoare la motivaţia pe care o au elevii pentru o disciplină sau alta din curriculum-

ul şcolar, iar acest aspect este important, deoarece elevii nu se raportează la fel faţă de toate disciplinele pe care 

le parcurg la un anumit nivel de şcolaritate; 

 b) Oferă elevilor posibilitatea de a demonstra bogăţia,  varietatea şi profunzimea cunoştinţelor pe care 

le posedă pe o anumită temă sau subiect care sunt abordate prin intermediul referatului, lucru care nu este posibil 

în cazul altor modalităţi de evaluare;    

 c) Referatul oferă elevilor posibilitatea de a stabili o serie de corelaţii între cunoştinţele diverselor 

discipline şcolare şi de a exersa interdisciplinaritatea ca modalitate de abordare a unor teme sau subiecte de 

maximă importanţă şi de mare actualitate; 

 d) Referatul oferă elevilor ocazia de a-şi demonstra capacităţile creative şi imaginative şi, implicit de 

a-şi proiecta subiectivitatea în tratarea temelor care fac obiectul referatelor elaborate iar acest lucru este benefic 

pentru evoluţia şi dezvoltarea personalităţii elevilor; 

e) Referatul are o pronunţată dimensiune formativă, deoarece îi familiarizează pe elevi cu anumite 

tehnici de investigare, îi obişnuieşte să caute informaţiile acolo unde trebuie, îi abilitează să realizeze analize, 

comparaţii, generalizări, să utilizeze diverse tipuri de raţionamente, să tragă concluzii pertinente în urma 

desfăşurării unui demers cognitiv etc. 

f) Referatul generează o formă de învăţare activă, motivantă pentru elev, cu consecinţe benefice pe 

termen lung, deoarece cunoştinţele asimilate şi exersate se fixează mai bine  în memoria de lungă durată, au o 

valoare funcţională mai mare şi se reactivează mai uşor când este vorba ca ele să fie utilizate în rezolvarea unor 

sarcini sau în desfăşurarea unor activităţi. 

g) Referatul poate familiariza şi apropia elevii de teme sau subiecte cărora  nu li s-a acordat un spaţiu  

suficient în documentele de proiectare curriculară şi, în special, în programele analitice, respectiv în manualele 

şcolare, astfel încât elevii să-şi lărgească sfera de cunoaştere şi să diminueze unele lacune generate de 

proiectarea curriculară. 

Dincolo de aceste calităţi ale referatului care-i conferă o serie de avantaje în comparaţie cu alte metode 

de evaluare, trebuie avute în vedere şi o serie de neajunsuri care trebuie să fie cunoscute de cadrele didactice şi 

din rândul cărora le menţionăm pe următoarele: 

• Referatul nu este pretabil la toate nivelurile de şcolaritate, fiind de la sine înţeles că el poate fi utilizat cu 

rezultate bune la elevii claselor mari care au suficiente cunoştinţe şi informaţii şi variate experienţe de învăţare 

care le permit elaborarea acestor referate, dar nu acelaşi lucru este valabil în cazul elevilor din clasele mici care 

sunt încă în faza de acumulare cognitivă şi care nu au încă stiluri de învăţare bine structurate. 
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• Referatul nu este compatibil tuturor elevilor, ci numai acelora care sunt bine motivaţi pentru diversele 

discipline care intră în structura curriculum-ului şcolar. Elevii care nu sunt suficient motivaţi, evită în general 

să elaboreze referate, iar dacă sunt obligaţi, percep această sarcină ca pe o corvoadă şi, în consecinţă, o tratează 

cu superficialitate. 

• Referatul este mai dificil de evaluat, nefiind un instrument standardizat, motiv pentru care cadrele didactice 

trebuie să reflecteze bine anterior elaborării acestora în legătură cu criteriile în funcţie de care se va face 

aprecierea lor. 

Investigaţia reprezintă un instrument în cadrul căruia elevii pot aplica în mod creator cunoştinţele şi 

experienţele de învăţare pe care le-au dobândit în instruirile anterioare, putându-se realiza pe o temă propusă de 

profesor sau de elevii înşişi, în cazul în care aceştia nutresc anumite interese faţă de diversele aspecte ale 

realităţii. 

 Putându-se realiza şi individual, dar şi în colectiv, investigaţia se poate desfăşura pe o perioadă de timp 

care diferăîn funcţie de specificul subiectului abordat şi, implicit, de dificultăţile care decurg din realizarea 

sarcinilor pe care trebuie să le întreprindă elevii. 

 Ca orice modalitate de evaluare alternativă, investigaţia se distinge printr-o serie de caracteristici: 

a) are un pronunţat caracter formativ; 

b) are un profund caracter integrator, atât pentru procesele de învăţare anterioare, cât şi pentru 

metodologia informării şi a cercetării ştiinţifice, fiind în acest fel o modalitate de evaluare foarte 

sugestivă, precisă, intuitivă şi predictivă;  

c) are un caracter sumativ, angrenând cunoştinţe, priceperi, abilităţi şi atitudini diverse, constituite 

pe parcursul unei perioade mai îndelungate de învăţare; 

d) se pot exersa în mod organizat activităţi de cercetare utile în formarea ulterioară şi în educaţia 

permanentă; 

După ce investigaţia s-a finalizat, în evaluarea acesteia pot să se aibă în vedere mai multe criterii din 

rândul cărora menţionăm: 

• Noutatea temei sau a subiectului care a făcut obiectul investigaţiei; 

• Originalitatea strategiei utilizate în demersul investigativ; 

• Modul de aplicare a cunoştinţelor necesare în realizarea investigaţiei; 

• Calitatea prelucrării datelor obţinute; 

• Modul de prezentare şi argumentare a rezultatelor obţinute în desfăşurarea investigaţiei; 

• Atitudinea elevilor pe perioada desfăşurării investigaţiei. 

Proiectul reprezintă o metodă mai complexă de evaluare care poate furniza informaţii mai bogate în 

legătură cu competenţele elevilor şi, în general, cu progresele pe care ei le-au făcut de-a lungul unei perioade 

mai îndelungate de timp. 

Temele pe care se realizează proiectele pot fi oferite de către profesor, dar, în anumite cazuri, ele pot fi 

propuse şi de către elevii care elaborează aceste proiecte. 

 Informaţiile pe care le poate obţine evaluatorul sunt variate şi, în esenţă, fac referire la următoarele 

aspecte: 

a) motivaţia pe care o are elevul faţă de domeniul din perimetrul căruia a delimitat   sau selectat tema; 

b) capacitatea elevului de a se informa şi de a utiliza o bibliografie centrată pe nevoile de tratare a 

subiectului luat în discuţie; 

c) capacitatea elevului de a concepe un parcurs investigativ şi de a utiliza o serie de metode care să-l 

ajute să atingă obiectivele pe care şi le-a propus; 

d) modalitatea de organizare, prelucrare şi prezentare a informaţiilor dobândite ca urmare a utilizării 

diverselor metode de cercetare; 
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e) calitatea produsului (produselor) obţinute în urma finalizării proiectului, care se pot distinge prin 

originalitate, funcţionalitate, calităţi estetice deosebite. 

 Ca şi în cazul altor metode alternative de evaluare, şi în cazul proiectului trebuie avuţi în vedere o serie 

de determinanţi, cum sunt vârsta elevilor, motivaţia acestora pentru un anumit domeniu de cunoaştere, varietatea 

experienţelor de învăţare pe care le-au acumulat în timp elevii, rezistenţa acestora la efort etc. 

Portofoliul este definit de către X. Roegiers îl astfel: ,,Un portofoliu este un dosar elaborat de către 

elev, fie că este vorba de un adult în formare, de un student, sau de către un elev. Acest dosar cuprinde în mod 

esenţial un ansamblu de documente elaborate de către el, cu alte cuvinte, produse personale: probleme, eseuri, 

contribuţii mai mult sau mai puţin reuşite. În mod secundar, dosarul poate să cuprindă documente care nu sunt 

produse personale, dar pe care elevul le-a selecţionat în funcţie de utilitatea lor în învăţările sale (o grilă de 

autoevaluare, o schemă, o sinteză …). Aceste documente sunt prezentate într-o manieră structurată şi 

organizată”. 

Funcţiile portofoliului pot fi abordate astfel: 1) portofoliul ca suport în învăţare şi 2) sursă de informaţie 

pentru validarea achiziţiilor dobândite de către elev. 

Portofoliul ca suport al învăţării. Această funcţie se explică prin faptul că, prin elementele (produsele) 

pe care le conţine, le reuneşte, portofoliul susţine învăţarea devenind un autentic suport al acesteia. 

Portofoliul ca instrument pentru validarea achiziţiilor. În perspectiva celei de-a doua funcţii, 

portofoliul este un instrument care validează achiziţiile dobândite de către elevi ca urmare a implicării lor în 

activitatea de instruire şi învăţare.  

În consecinţă, producţiile realizate de către elevi nu mai sunt considerate ca suporturi ale învăţării, ci 

ca probe sau dovezi ale acesteia iar în această privinţă se poate afirma că portofoliul este un instrument foarte 

important pentru strângerea informaţiilor referitoare la certificarea achiziţiilor dobândite de către elevi. 

Avantajele şi limitele portofoliului 

Dintre avantaje, X. Roegiers le enumeră pe următoarele: 

a) individualizarea demersului învăţării, pe care îl sprijină, pe care îl susţine, iar  acest atu este determinat în 

special de prima funcţie pe care o îndeplineşte portofoliul, şi anume aceea de suport al învăţării; 

b) facilitează legătura dintre învăţare şi punerea în proiect, adică facilitează considerabil o punte majoră între 

teorie şi practică; 

c) determină învăţarea organizării, a clarităţii şi a rigorii şi, într-o măsură semnificativă, familiarizează elevii 

cu tehnicile de muncă intelectuală; 

d) vehiculează o importantă dimensiune metacognitivă. 

Referitor la dezavantaje, X. Roegiers consideră că acestea sunt reperabile la nivelul fiecărei funcţii pe 

care o îndeplineşte portofoliul, iar la nivelul primei funcţii mai importante sunt următoarele: 

a) necesitatea de a crea, de a concepe un context de responsabilizare a elevului, misiune care nu este 

întotdeauna uşoară, motiv pentru care autorul menţionat consideră că ,,portofoliul este mai mult o stare de spirit 

decât un instrument de evaluare”; 

b) în cazul elevului neexersat (cu puţină experienţă),  partea de autoevaluare râmâne redusă, iar profesorului 

îi va fi dificil să deducă reglările (corecţiile) necesare care ar trebui operate; 

c) timpul care trebuie alocat pentru o elaborare riguroasă a portofoliului, cerinţă care nu întotdeauna poate 

fi onorată în mod corespunzător. 

În privinţa celei de-a doua funcţii, limitele mai importante sunt următoarele: 

a) dificultatea privitoare la originea probelor, pentru că, de multe ori, nu se ştie dacă este vorba de o producţie 

personală, de o producţie a unui părinte, a unui frate sau chiar a unui prieten; 

b) durata necesară pentru examenul portofoliului, datorată dificultăţilor de standardizare a procedurilor de 

corectare şi apreciere a producţiilor (realizărilor) elevilor; portofoliile, necesită un timp mult mai mare de 
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evaluare în comparaţie cu lucrările obişnuite (extemporale, teze, teste de cunoştinţe) sau cu cele de sinteză, de 

genul compunerilor sau referatelor; 

c) dificultatea de a acoperi ansamblul obiectivelor învăţării, pentru că oricât de voluminos şi  de consistent ar 

fi portofoliul acesta nu poate atinge toate obiectivele şi, deci, nu poate asigura o învăţare complinită. 

În pofida acestor neajunsuri, portofoliul este şi rămâne un instrument alternativ de evaluare pe care 

cadrele didactice trebuie să-l utilizeze ori de câte ori contextele de instruire facilitează evaluarea printr-o astfel 

de modalitate. 

Autoevaluarea este într-o legătură directă cu noile orientări din didactica contemporană, când se pune 

tot mai mult accent pe dezvoltarea metacogniţiei prin implicarea tot mai evidentă a elevului în a reflecta asupra 

proceselor sale de învăţare şi, implicit, asupra obstacolelor care o obstrucţionează.  

În privinţa definirii sale, R. Legendre  o consideră ,,a fi procesul prin care un subiect este determinat 

să realizeze o judecată asupra calităţii parcursului său, a activităţii şi achiziţiilor sale, vis--vis de obiective 

predefinite, acest demers făcându-se după criterii precise de apreciere”. 

Analizându-se definiţia anterioară, rezultă cu claritate că autoevaluarea conţine două caracteristici 

fundamentale care, în fond, condiţionează şi realizarea ei, şi anume: 

a) necesitatea ca elevul să cunoască în mod evident obiectul evaluării, care poate fi un obiectiv, o 

competenţă sau un element specific; 

b) necesitatea ca aceste criterii distincte să-i fi fost comunicate anterior. 

Aceste două cerinţe specifice autoevaluării pot fi onorate dacă elevii beneficiază de grile de evaluare 

concepute în mod special pentru a facilita realizarea autoevaluării, în structura acestora delimitându-se şi 

obiectul evaluării, dar şi criteriile care trebuie respectate când se desfăşoară acest proces. 

Raportând această modalitate la funcţiile evaluării, mai mulţi specialişti apreciază că autoevaluarea se 

constituie într-un mijloc foarte important pentru realizarea reglării instruirii, a ameliorării acesteia, prin 

introducerea unor modificări în modul ei de desfăşurare. 

În privinţa formelor prin care se poate realiza autoevaluarea, M. Laurier consideră că acestea pot fi 

destul de diferite şi anume: 

a) un elev face analiza greşelilor pe care profesorul său le-a încercuit într-un text şi trage concluzia că va trebui 

să acorde atenţie sporită unei categorii specifice de erori gramaticale; 

b) un elev din ciclul primar colorează o figură pe foaia sa potrivit unui cod de culori dat pentru a indica faptul 

că este mai mult sau mai puţin satisfăcut de activitatea pe care o prestează în rezolvarea unui exerciţiu la 

matematică; 

c) un elev face bilanţul contribuţiei sale la un proiect de echipă pe o foaie (pagină) care însoţeşte documentul 

final; 

d) un elev de la sfârşitul ciclului secundar se referă (face un raport) la grila de evaluare a probei ministeriale 

de franceză scrisă pentru a reexamina textul argumentativ pe care îl va preda; 

e) un stagiar în ştiinţe medicale face un retur reflexiv asupra experienţei sale din ultimele zile, comentând 

intervenţiile sale cu ocazia unui seminar de stagiu; 

f) un elev a cărui atitudine în clasă este negativă se întâlneşte cu profesorul său pentru a-i spune ce ar putea 

face pentru a ameliora situaţia. 

Desigur, exemplele ar putea continua, dar ceea ce trebuie reţinut este faptul că, prin aceste forme de 

autoevaluare, elevul este pus în situaţia de a reflecta asupra unor aspecte care sunt circumscrise învăţării şi, în 

consecinţă, în urma acestui demers metacognitiv învăţarea însăşi are şanse să fie ameliorată şi să determine 

performanţe mai semnificative. 

Ca notă generală, se poate concluziona că autoevaluarea prezintă o serie de avantaje care au fost deja 

identificate de mai mulţi autori, de mai mulţi specialişti în evaluare. 
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Admiţându-se faptul că autoevaluarea prezintă o serie de avantaje pentru evoluţia cognitivă ulterioară 

a elevilor, trebuie să se conştientizeze totuşi că această modalitate de evaluare alternativă nu se dezvoltă de la 

sine, dacă profesorul nu crează situaţiile care s-o favorizeze şi, evident, în cazul în care elevii nu au nici 

motivaţia necesară pentru a se implica într-un demers autoevaluativ. 

Cum uşor se poate anticipa, aceste modalităţi nu au fost concepute în ideea de a le înlocui pe cele 

clasice, ci în dorinţa de a face evaluarea mai flexibilă şi, de ce nu, mai atractivă, atât pentru evaluatori, cât şi 

pentru cei care fac obiectul evaluării: elevi, studenţi, persoane care participă la diverse programe de instruire. 
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Responsabilitatea civică – simplu personaj? 

 

Prof. Vană Sofica-Liceul Teoretic „Ion Neculce” Tg.Frumos, jud. Iași 

Prof. Vană Daniela-Elena-Liceul Teoretic „Ion Neculce” Tg.Frumos, jud. Iași 

 

 

Cine-a mai pomenit respectare de reguli fără nici o minimă conștientizare a lor?!...aceasta este dilema 

în care ne regăsim majoritatea în aceste timpuri tulburi aflate sub pecetea instabilității de orice fel, a nepăsării 

generale pe alocuri și, deopotrivă, a neputinței induse. Evident că se poate ridica întrebarea referitoare la tipul 

normelor aduse în discuție sau chiar a vremurilor incerte, a căror simpli martori oculari suntem, însă lămurirea 

nu necesită decât o oprire a gândurilor noastre asupra a ceea ce repezintă calitatea de simț civic asumat. 

În acest sens, considerăm că noțiunea de educație civică constituie liantul dintre societate, cultură și tot 

ceea ce se află sub ampla denumire de învățătură și ar trebui să aibă întâietate în încercarea de modelare a 

personalității, în special a unui elev, luându-se în considerare principiile democratice care guvernează demersul 

societății. Este bine cunoscut faptul că, în calitatea ei de disciplină predată în unitățile de învățământ, deține o 

contribuție majoră în procesul de  înțelegere și însușire a practicilor care fundamentează comunicarea și întregul 

sistem în care conviețuim.  

Dacă uneori, sub imboldul situațiilor solicitante și al stresului, tindem să catalogăm depreciativ aportul 

educației civice, nu trebuie să ne complacem în atitudinea de moment, ci să ne reactualizăm rolul primordial pe 

care aceasta îl are în implementarea bagajului de cunoștințe necesare oricărui cetățean, cel din urmă având 

datoria de a-și cunoaște deopotrivă drepturile și îndatoririle. Sub frumoasa ,,mască” a cadrului didactic, devenită 

chip asumat cu responsabilitate, am înțeles că întregul demers educativ nu face decât să cultive învățăcelului o 

conduită conformă cu normele și etica socială, să dezvolte sentimentul reponsabilității față de sine și comunitate, 

precum și atașamentul, iubirea sau spiritul de sacrificiu față de semeni și țară. Nu trebuie să pierdem din vedere 

carențele cu care ne confruntăm; nu cunoaștem toți factorii și evenimentele ce pot interveni de-a lungul anilor 

în formarea viitorului cetățean, dar ne revine datoria de a fi creativi, de a ne dezvolta imaginația, astfel încât să 

putem anticipa strategiile educative în vederea ghidării demersului de formare a personalității elevului. 

Mai mult decât atât, complexul proces de educare civică pune în atenția elevului o serie de reguli și 

situații cu care se confruntă societatea; aceasta fiind modalitatea cea mai bună de a-l determina să înțeleagă 

realitatea în care trăiește, făcând apel la prieteni precum Bunătate, Respect, Corectitudine și Decență. În 

momentul în care vom coștientiza că suntem asemeni unei piese de puzzle, fără de care tabloul dorit nu poate fi 

desăvârșit, adică parte integratoare informată și responsabilă a comunității căreia aparținem, doar atunci vom 

putea promova, la rândul nostru, importanța simțului civic. Tot mai mult, în actualul context cetățenesc, se 

vorbește despre o cultură a drepturilor omului și acesta este punctul în care intervine cu desăvârșire rolul școlii 

de a pregăti viitori cetățeni responsabili din toate punctele de vedere; gata oricând să participe la viața 

comunității. Metoda cu cele mai bune rezultate,  s-a dovedit a fi până acum educația civică implicită, ce poate 
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căpăta forme precum: participarea la luarea deciziilor în cadrul consiliului școlii, alături de posibilitatea elevilor 

de a deveni mici creatori și de a-și exprima opiniile în revista școlară. 

Ne vom îndepărta ușor de zidurile unităților de învățământ pentru a nu se înțelege că dincolo de ușile 

școlilor nu există educație civică. Dimpotrivă, ceea ce deprindem în sălile de clasă și nu numai – trebuie să-și 

găsească corespondent în mediul în care viețuim, în mijlocul familiilor și, în fond, în tot ceea ce suntem și 

facem. Dacă elevul nu este ajutat să progreseze în judecata morală și să ajungă pe aceeași lungime de undă cu 

adulții, discursul exterior moralizant nu își poate duce la final menirea. Esențial, mai ales pentru cei aflați la 

început de drum, este modelul comportamental și atașamentul sincer față de valorile și principiile enunțate. Ce 

forță de convingere poate avea adultul – în genere - , care prezentând copilului Egalitatea în drepturi, ar striga 

brutal: Să taci când vorbesc eu!? Deducem, în definitiv, că în formarea cetățeanului activ este crucială metoda 

exemplului și a imitației.  

Ați fost vreodată curioși să descoperiți diferența între un simplu locuitor al unei comunități și un cetățean 

activ?!...Nedumerirea dispare acum, căci răspunsul este simplu: în drumul spre modelul cetățean trebuie 

respectați niște pași: auto-educare și informare corectă în dialogul cu autoritățile; raportarea oricărei probleme 

comune cu alți cetățeni; participarea efectivă la diverse manifestări/activități ale comunității și susținerea unei 

cauze prin nesupunere oarbă.  

Nu uitați că o floare nu aduce primăvara, însă cu un buchet o putem face să se întrezărească! 
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PAȘI MELANCOLICI SPRE BIBLIOTECĂ... 
Prof. Sîncu Adina-Elena  

Școala Gimnazială nr. 1 Costești, jud. Iași 

 

,,Școlile să fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. 

Numai astfel vor putea să probeze toți, 

în propria lor practică, adevărul că:  

învățând pe alții ne învățăm pe noi înșine”. 

(Jan Amos Comenius) 

Plecând de la strânsa legătură ce există între școală și bibliotecă, se poate ridica în mod natural 

nedumerirea: ne putem întreba cu ce interes ar păși astăzi tinerii pragul unei biblioteci, în dorința de a 

descoperi adevărata lume a operelor scrise cu veacuri în urmă, creații ce par de multe ori să nu poată transcede 

bariera imagistică?...Ei bine, răspunsul este simplu dacă ne gândim că tot ceea ce ține de permanețele 

omenești dăinuie în timp, iar ceea ce se află între zidurile unui locaș al lecturii – în interiorul bibliotecii, 

reprezintă, în opinia mea, o poartă ce se deschide în zidul gros al realității. Tainele ei nu vor putea fi nicicând 

descoperite dacă nu vom decide să pătrundem în acest univers al imaginației, într-o lume în care putem 

reduce, măcar cu gândul, distanțele fizice dintre scriitori și prezent. În acest sens, Voluntariatul reprezintă 

oportunitatea ideală de a face pași mici în direcția familiarizării cu universul lecturii, constituind deopotrivă o 

bună modalitate de a socializa, de a ne deprinde cu respectul și grija față de unul dintre bunurile cele mai de 

preț ale patrimoniului: cartea, parte componentă a culturii. 

Depănând firul vieții în căutarea amintirilor legate de bibliotecă, revine de fiecare dată în prezent acel 

început de toamnă în care pașii m-au purtat spre imensa bibiotecă, prin intermediul căreia studenția mea a 

prins contur. Este încă viu ultimul zâmbet de atunci al celei de-a treia fiice a bătrânului an, ce-n drumul ei a 

transformat în amintire timpul petrecut ca voluntar în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare din Iași. În toată 

acea perioadă n-am găsit în nicio lectură, nici acum o explicație a timpului care vrea să treacă atât de repede. 

Cert este că doar astfel am înțeles ce înseamnă muncă făcută cu migală din pasiune, cum este să simți 

vibrațiile atâtor volume, ce înseamnă să cunoști ,,casa” fiecărui exemplar. 

 Datorită tuturor celor care au trecut pragul bibliotecii în acea perioadă pentru a participa la diversele 

ateliere,  noi , voluntarii, dar și bibliotecarii am (re)învățat să oferim zâmbetului sensul lui firesc de a ne 

însenina chipurile, am dat glas, încă o dată nevoii de a petrece timp de calitate alături de oameni ghidați de 

aceleași pasiuni și preocupări. Am conștientizat că a rupe puțin din timpul tău în vederea realizării unei 

activități benevole, nu face decât să fie medicament sufletului. Nu credeam că voi avea vreodată ocazia să îmi 

perind pașii printre imensele rafturi de cărți, să simt mirosul hârtiei vechi sau să ating cotoarele imbibate cu 

istorie. Fără doar și poate, calitatea frumoasă de voluntar a fost cea care mi-a permis să văd exemplare unicat, 

să le pot consulta –pe furiș, ce-i drept- și, mai ales, să deslușesc misterul aducerii unei cărți de pe raft, în fața 

cititorului. Este un întreg proces, din care, dacă nu se respectă cu strictețe o etapă, opera letrică are de suferit.  
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De asemenea, cele câteva săptămâni, ce s-au scurt între zidurile impunătoarei clădiri, mi-au oferit 

oportunitatea de a lua parte, în mod activ, la o serie de conferințe realizate cu ocazia ,,Zilei Porților Deschise”. 

Astfel, am putut schimba impresii cu studenți voluntari ai altor biblioteci din țară, am reușit să fiu gazdă 

pentru noii ,,recruți” – dacă le pot spune astfel, și în special, am luat notițe din culisele unor scriitori 

contemporani, prezenți, în calitate de invitați ai conferențiarilor. Atelierele cu diverse tematici, m-au ajutat să-

mi depășesc limitele creativității, să dau frâu liber imaginației și să fiu, la rândul meu, un mic creator de viață 

în textele de proză scurtă plăsmuite. Între acestea, o deosebită atenție am acordat-o propriei definiții a speciei 

roman, ea constituind astăzi un punct de plecare în ampla expunere pe care o fac, în calitate de cadru didactic, 

liceenilor mei. Nu pot să nu o las să treacă din nou pe hârtia albă, în fața căreia mă găsesc, căci este, după cum 

am notat deja, una dintre realizările cele mai frumoase a activității de voluntariat: romanul...un cuvânt atât de 

simplu, dar cu o semnificație atât de amplă…este cel care poartă cu sine înțelesul de vastitate și complexitate; 

forma cea mai profundă în scris și care îsi păstrează structura mitica fiind ,,epopeea unui timp și a unui 

spațiu”. Își propune mai înainte de toate să dezvăluie și să interpreteze datele ce conturează condiția umană. 

Străjuit de două lanțuri muntoase - Poezia și Istoria - romanul este o câmpie străbătută de zeci de râuri care au 

deschiderea spre libertate, iar în momentul în care pășim pe acest platou, pornim spre o călătorie prin 

tărâmurile sufletului, căci romanul - menit să corupă atât sufletul, cât și simțul estetic - este un tezaur în toată 

puterea cuvântului, o carte cu oameni în care spiritul atotcuprinzător se regăsește cu desăvârșire. În acest 

context de auto-didacticism, este relevantă ideea exegetului iluminist, J.J.Rouseau, care afirma: ,,Apropie-l pe 

copil de probleme și lasă-l să le rezolve singur. Să-și întemeieze ceea ce știe nu pe ceea ce ia-i spus tu, ci pe 

ceea ce a înțeles el; să nu învețe știința, ci s-o descopere.” 

Din dorința de a nu zăbovi prea mult în șirul amintirilor, țin să menționez că în ceea ce mă privește, a 

fi voluntar face parte din a educa și a te lăsa educat, din Educația în sine, iar prin aceasta se înțelege axa 

centrală a politicii  unui stat,  factorul de bază în transmiterea și crearea de noi valori culturale și general-

umane, de dezvoltare a capitalului uman, de formare a conștiinței și identității naționale. Alături de familie, 

școală și societate, biblioteca este principalul izvor de cultură și factor de civilizație în care se desăvârșește 

formarea omului ca persoană capabilă de acțiune. Constituirea actualei societăţi cu cerinţe noi ale individului 

în calitatea lui de cetăţean ne determină să ne întoarcem către activitățile de voluntariat, ele reprezentând o 

gură de aer în fuga continuă către nicăieri… 

Orientându-mi privirea asupra propriei persoane, doresc să închei prezentul articol prin a afirma că 

voluntariatul, sub orice formă, oferă tuturor elevilor și nu numai spațiu de afirmare, în funcție de interesele, 

aspirațiile și capacitățile fiecăruia, prin sarcini diferențiate. Un asemenea demers favorizează învățarea 

integrată, înlătură granițele rigide dintre discipline, permite dezvoltarea gândirii și oferă elevilor posibilitatea 

să descopere complementaritatea cunoștințelor.  
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FORMAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

PRIN ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT 
 

Donisă Anca - Camelia 
 

Școala  Gimnazială Filipeni 
 

Având  ca   scop   formarea   armonioasă  a   personalității  elevilor,   cadrele  didactice  au   în  vedere  în 

organizarea și desfășurarea activităților școlare și extrașcolare următoarele aspecte: 

 

➢ oferirea  unui cadru propice stimulării flexibilității cognitive,  creativității elevilor  și a  dezvoltării lor 

emoționale; 

➢ oferirea  oportunității  explorării  intereselor  elevilor,  exersării  abilităților  de  învățare/  identificării 

experiențelor anterioare/exprimării emoțiilor; 

➢ acordarea posibilității de valorizare a produselor create; 

 

➢ contribuția la dezvoltarea coeziunii grupului; 

 

➢ învățarea  împreună  și  a  feedback-ului  pozitiv  care  determină  optimizarea  imaginii  de  sine  și 

dezvoltarea încrederii în sine; 

 

➢ solicitarea elevilor cu scopul de a-i determina să se implice activ în actul didactic; 

 

➢ formarea și dezvoltarea capacității de autoînțelegere, autocunoaștere autodezvăluire a copiilor; 

 

➢ descoperirea prin joc a încrederii în sine, a relaționării cu familia și prietenii, a diferitelor cunoștințe 

despre meserii, formarea atitudinii față de muncă; 

 

➢ explorarea de situații noi; 

 

➢ provocarea unor comportamente și emoții pentru diagnosticarea unor probleme. 

 

Școala nu înseamnă numai ore de curs, note sau teste, ci reprezintă și locul în care atât elevii, cât și 

profesorii, construiesc un mod de a trăi împreună, unde se împărtășesc aceleași valori. Noi, educatorii, 

avem menirea de a sădi în sufletul copiilor iubirea, respectul, compasiune şi grija faţă de semenii aflați în 

dificultate, faţă de comunitatea şi mediul în care trăim. 

Alături  de  copii  ne  implicăm  în  activități  de  voluntariat  reușind  astfel  să  comunicăm  asertiv,  să 

relaționăm eficient,  și să  ne cunoaștem hobby-urile,  aptitudinile,  dorințele.  Acum,  mai mult ca  oricând, 

voluntariatul ocupă în şcoli un loc destul de important. ONG-uri, Fundaţii, proiecte au la 21 bază ideea de 

voluntariat. Ideea de voluntariat este privită, pe de o parte, ca activitate extraşcolară, o activitate care 

contribuie la ocuparea timpului liber, dar şi a formării elevului ca persoană, şi pe de altă parte, voluntariatul 
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este privit ca acumulare de experienţă de muncă, factor de responsabilitate şi maturitate. Crucea Roşie, 

şcoli speciale, fundaţii, ONG-uri oferă posibilitatea tinerilor de a participa activ la procesul de muncă şi 

ajutorare. 
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Un proiect de parteneriat cu titlul ,,De la inimă la inimă”, l-am desfășurat împreună cu elevii mei alături  de  o  

Asociație  care  avea  ca  obiect  de  activitate  îngrijirea  persoanelor  vârstnice  care  nu  aveau aparținători la 

domiciliu. Pornind de la ideea unui proverb din bătrâni și anume Cinstește-i pe bătrâni, că și tu ai să fii bătrân, 

am considerat că este util să îi implic pe elevi într-o astfel de activitate facilitând ambele părți în atingerea 

scopului propus și anume: formarea copiilor a unui comportament responsabil față  de  cei  de  vârstă  a  III-a,  

respectiv  crearea  pentru  vârstnici  a  condițiilor  necesare  pentru  a  preveni sentimentul de inutilitate. Prin 

activitățile frumoase desfășurate împreună cu diverse ocazii: 1 octombrie- Ziua Internațională a Vârstnicilor, 

Crăciunul, 8 Martie, Paștele, am reușit să aducem un strop de bucurie pe chipurile celor de vârsta a III-a, iar 

copiii au învățat să recunoască rolul pe care îl au ei în comunitatea asistaților  sociali.  Elevii  au  confecționat  

diverse  produse  cu  mânuțele  lor  pricepute  (felicitări,  obiecte decorative), au făcut o coletă de fructe și legume 

pe care le-au donat cu drag oamenilor în vârstă cu care au intrat în contact și au recitat cântece și poezii dedicate 

lor. La rândul lor, vârstnicii le-au povestit copiilor întâmplări petrecute în copilăria lor. Amintirile depănate de 

vârstinci au constuit prilej de a discuta despre valorile din timpuri trecute comparate cu cele din prezent într-o 

temă impresionantă de discuție Copilăria de ieri și de azi . Toate activitățile le-am organizat în spiritul formării 

virtuților precum: prietenia, bunătatea, colaborarea și nevoia de întrajutorare. 

Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel, dă elevilor în formare, sentimentul de apartenenţă. 

Mai mult decât atât, copiii se simt valorificati, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate. În 

bucuria și multumirea oamenilor ajutati ei, copiii, își găsesc adevarata răsplată! 

“VOLUNTARII sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care reflectă compasiune, grijă nemăsurată, 

răbdare, voinţa şi dragoste adevărată pentru OM, COMUNITATE, NATURĂ.” 

Erma Bombeck 
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Să ne cunoaştem unii pe alţii sau despre educaţia civică prin artă 

 

Cristina Drăniceanu & Emanuela Ciolacu 

Liceul de Arte Marin Sorescu, Craiova 

 

Bullying înseamnă folosirea unei forțe superioare pentru a influența sau intimida pe cineva. Este un 

comportament repetat si intenționat prin care agresorul își persecută, rănește, intimidează victima verbal, 

relațional și/sau fizic. Comportamentul poate fi învățat în familie sau în alte medii și este favorizat de diferențele 

sociale, de etnie, religie, gen, comportament, putere, caracteristici fizice. Efectele asupra victimei sunt adesea 

devastatoare din punct de vedere emoțional și comportamental.  

Fenomenul bullying este întâlnit cel mai frecvent în mediul școlar. De regulă, când vorbim de violenţă şcolară 

ne raportăm la actele de violenţă fizică ce se petrec în incinta unităţii de învăţământ. De multe ori, însă, 

tratamentul discriminatoriu la care este supus un minor, jignirile zilnice venite din partea unor colegi, au efecte 

mult mai grave pe termen lung în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului. Elevii au nevoie să trăiască într-un 

mediu în care se simt în siguranță și să învețe să rezolve situațiile dificile într-un mod corect.  

Fiecare dintre noi, fie ca suntem elev-coleg, părinte al unui copil-elev, profesor, adult care are în preajma sa 

elevi sau oricare alt rol posibil, să încercăm să nu evităm să ne implicăm în aceste cazuri și să facem ce putem 

mai bine din rolul nostru astfel încât să preîntâmpinăm propagarea bullying-ului sau să contribuim la a soluționa 

cazurile de bullying existente. Una dintre marile provocări de astăzi este că elevii se simt adesea neatinși de 

problemele altora, chiar și atunci când ar putea face cu ușurință ceva pentru a se ajuta. Nu se simt suficient de 

fermi că sunt o parte a unei comunități globale, parte a unei comunități mai mari. Acordarea accesului la date 

cel mai adesea îi face să se simtă copleșiți și deconectați, nu împuterniciți și pregătiți pentru acțiune. Aici arta 

poate face diferența. Arta nu arată oamenilor ce să facă, totuși conectarea cu o lucrare de artă -fie ea vizuală sau 

muzicală- poate conecta participanții la simțuri, corp și minte; acest sentiment poate impulsiona gîndirea, 

angajamentul și chiar acțiunea, prezentând o gamă largă de percepții cu adevărat diferite, idei simțite și 

cunoștințe acumulate.   

Știu ce este bullying-ul ? Cum reacționez ca victimă / martor? La ora de dirigenție, profesorii discută cu 

elevii, care sunt rugați să noteze pe bilețele ce cred ei că este bullying-ul și ce reacție au avut (ca victimă sau 

bystander), după caz. 

 

Înțeleg ce este bullying-ul? Ce simte victima? Elevii au fost implicați într-o acțiune menită să îi facă să 

înțeleagă concret, emoțional, senzorial, termenul de “bullying”. 30 dintre ei fost împărțiți pe 3 grupe de câte 10; 

fiecărei grupe i s-a dat o siluetă umană decupată. Cerințele au fost următoarele:  

a. să trateze silueta ca pe “copilul” lor și să “îl crească“ cu grijă și atenție, prin notarea celor mai frumoase 

gânduri și dorințe;  

b. să admire rezultatul muncii lor și să-și imagineze că ar putea crea o legătură emoțională cu “copilul” creat; c. 

să rupă silueta în bucăți, după ce îi vor fi adresat cuvinte jignitoare.  
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După aproximativ 30 de minute în care au notat pe siluetă idei, gânduri, sentimente, elevii au fost rugați să 

treacă la enunțul cu numărul 3. S-a constatat că nu au putut să realizeze cea de-a treia cerință, unii dintre ei 

motivând, cu lacrimi în ochi, că nu pot să îi aducă injurii și mai ales, să o distrugă, după ce au investit în ea 

gânduri și emoții. O singură elevă de la una dintre cele 3 grupe a dorit să rupă silueta, timp în care restul grupei 

sale încerca să o oprească. După ce a făcut bucăți silueta, eleva a fost rugată de profesorii coordonatori ai 

activității să încerce să îmbine la loc bucățile, ca pe un puzzle. I s-a explicat apoi, atât ei, cât și celorlalți elevi, 

că bullying-ul lasă urme, așa cum această siluetă nu poate fi perfect asamblată după rupere, cu pretenția de a 

arăta ca nouă, ca la început.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urmele ruperii și deci, a agresiunii (fie ea verbală, psihologică, fizică) rămân. Copiii au concluzionat că nu pot 

distruge “copilul” și au înțeles că fiecare persoană este copilul cuiva, care va suferi împreună cu odrasla sa 

pentru orice acțiune de hărțuire. Au fost reluate punctele forte ale dezbaterii și prezentării PowerPoint de la 

înfățișarea din sala de festivități a instituției, unde au participat nu doar elevi, ci și cadre didactice, cadre 

auxiliare, părinți. S-a dorit ca finalitatea acestei activități, acestui joc de rol, să aibă un impact nu doar vizual 

asupra elevilor, ci și senzorial, să fie implicați direct în consecințele bullying-ului.  
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Mesajul meu anti-bullying - Elevii fac schițe pe această temă, încercând să reprezinte cât mai fidel ceea ce 

consideră ei că înseamnă hărțuirea, excluderea, umilirea, comportamentul ostil specific fenomenului de 

Bullying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea principală, anunțată printr-un afiș tematic și diseminată pe pagina de Facebook a liceului. După o 

întâlnire de 30 de minute (elevi, cadre didactice principale și auxiliare, părinţi) -în cadrul căreia se discută despre 

efectele negative ale bullying-ului şi ale oricăror forme de violenţă asupra copiilor; au loc dezbateri (cuvinte-

cheie: bullying, cyberbullying, bully, bullied, bystander), expunere prezentare PowerPoint; se propun soluţii 

pentru combaterea bullying-ului la nivelul şcolii- are loc în continuare un concert al elevilor clasei de muzică și 

o expoziție de afișe a elevilor de la Arte Plastice  

Cei mai mulți dintre noi cunosc sentimentul de a fi mișcați de o operă de artă, fie că este vorba despre un cântec, 

o piesă, o poezie, un roman, o pictură sau un experiment spațio-temporal. Când suntem atinși de această 

experiență, suntem transportați într-un loc nou, care totuși este puternic înrădăcinat într-o experiență fizică, în 

corpul nostru. Suntem conștienți de un sentiment cu care nu am fi familiarizat, dar la care nu ne-am concentrat 

activ în trecut. Această experiență transformatoare este ceea ce arta reprezintă, în esență. Arta poate, așadar, 

atenua efectul de amorțire creat de multitudinea de informații cu care ne confruntăm astăzi și reprezintă un 

limbaj universal. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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Adopția financiară a unor copii din Kenya – soluție pentru un viitor mai bun 

                                                                                        CODREA NICOLETA ANDA 

                      ȘCOALA GIMNAZIALĂ REFORMATĂ TALENTUM, CLUJ-NAPOCA 

 

                   Una dintre ocaziile surprinzătoare de a oferi și dărui binele s-a concretizat la Școala Gimnazială 

Reformată Talentum, din Cluj-Napoca prin adopția financiară a unor elevi de vârstă școală din Kenya. Întrucât 

în această țară taxele școlare aferente claselor gimnazile/liceale sunt destul de ridicate și inaccesibile tuturor, 

asociația Dorcas și-a propus să implementeze un program prin care copiii să fie încurajați să frecventeze școala, 

având asigurată atât taxa (incluzând manualele și rechizitele), cât și o masă caldă pe zi, menită să suplinească 

necesitățile fundamentale neacuperite prin suportul familiei. De asemenea, include asistența financiară și 

consiliere. 

                   Pentru a atinge acest obiectiv, unii elevi ai școlii noastre au contribuit lunar cu o sumă fixă. Intenția 

noastră a fost de a lăsa la latitudinea elevilor implicarea, fiind propria alegere, nicidecum o constrângere. 

Asociația Dorcas Aid România are ca slogan ,,Nu putem schimba lumea întreagă, dar putem schimba lumea 

pentru mulți,, și are ca țintă persoanele vulnerabile, din mediile defavorizate. Dorcas Aid Romania este o 

organizație nonguvernamentală care are ca scop lupta împotriva sărăciei și ajutorarea oamenilor indiferent de 

rasă, religie, sex sau convingeri politice, încurajând autosprijinirea prin dezvoltare, asigurând sprijin social şi 

asistenţă în situaţii de urgenţă. De asemenea, implementează proiecte cu ajutorul partenerilor locali din mai 

multe zone ale României: Bihor, Cluj, Sălaj, Mureș, Botoșani și Vaslui.  În momentul actual, sunt ajutați 2425 

de copii din Kenya, Etiopia, Lesoto, Mozambicm Tanzania, Uganda, tări în care 56% din numărul populației 

încă trăiește sub limita de sărăcie. Sunt peste 500,000 de orfani lăsați singuri, pentru care este o provocare să 

meargă la școală, să beneficieze de igienă, mâncare și hrană. 

                   Prin implicarea comunității de la Școala Gimnazială Reformată Talentum, un număr de 5 copii au 

beneficiat de aceste binefaceri, promovare extinsă în mijlocul comunității și implicit, noi posibilități de într-

ajutorare. Valențele educative ale acestor activități de voluntariat în sânul școlii sunt neprețuite, iar 

recunoașterea lor aduce multă bucurie. Un aspect extraordinar îl constă comunicarea realizată prin scrisori, 

dintre elevii noștri și copiii din Kenya.  
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Povestirea - activitate de educare a limbajului  

şi de dezvoltare a proceselor psihice;  

creativitate si originalitate  

Prof.inv.primar Ghiţă Anca-Denisa 

Scoala Gimnazială Filiaşi 

 

 
 Limbajul este un instrument de cunoaştere a realităţii, iar nevoia de comunicare este o nevoie firească 

a copiilor. Achiziţia limbajului se face  printr-o modalitate globală, ca întreg şi nu  pe elemente componente şi 

presupune integrarea tuturor acestor acte ale sale: ascultarea, vorbirea, citirea, scrierea. Evoluţia limbajului 

este strâns legată de evoluţia gândirii. Limbajul şi gândirea se intercondiţionează. A vorbi bine înseamnă a te 

conforma esenţei limbajului. Acesta, nedisociindu-se de gândire, contribuie efectiv la constituirea, precizarea 

şi vehicularea exactă a gândirii. 

 La şcolarul mic, reprezentările devin mai precise, mai clare, mai sistematice, mai coerente datorită 

unei mai ample verbalizări. Concomitent cu achiziţiile cognitive, elevii învaţă şi cuvintele corespunzătoare 

obiectelor şi fenomenelor cu care vin în contact. Ei disting esenţialul de neesenţial, elaborându-şi propria 

formă de comunicare pe o temă sau alta, scurtând, astfel, drumul de la percepţie la reprezentare şi noţiune. 

Aşadar, se dezvoltă nu numai limbajul şi gândirea, ci creşte şi capacitatea de cunoaştere, se lărgeşte sfera de 

cunoştinţe, se dezvoltă vocabularul, posibilitatea de exprimare luând forme noi, superioare. 

 Dezvoltarea vorbirii copilului şi a capacităţilor de comunicare se leagă în mare măsură de nivelul 

inteligenţei, dar şi de condiţiile de viaţă şi de mediu. Limba se învaţă, nu se transmite prin codul genetic. La 

alegerea procedeelor şi a soluţiilor metodice pentru desfăşurarea activităţilor de  formare a abilităţilor de 

comunicare ori a celor de stimulare cognitivă, trebuie avute în vedere mecanismele fiziologice şi psihologice 

ale  formării limbajului, treptele dezvoltării acestuia. 

 Elevii cu deficienţă mintală uşoară întâmpină dificultăţi în perceperea imaginilor. Pe lângă descrierea 

nesistematică a acestora sunt invocate deseori elemente străine şi nesemnificative ce au fost percepute într-o 

situaţie anterioară. Tulburările de limbaj şi existenţa unui vocabular sărac determină explicaţii aleatorii, fără 

surprinderea raporturilor cauzale şi utilizarea frecventă a clişeelor verbale. Caracterul descriptiv  al celor 

percepute predomină în detrimentul celui explicativ. Retardurile în vorbire determină la unii copii dificultăţi 

în comunicare, în exprimare şi în înţelegerea vorbirii celor din jur.  

 Trei dintre procesele psihice, atenţia, memoria şi imaginaţia asigură baza exprimării corecte. Atenţia 

voluntară este esenţială pentru desfăşurarea activităţii de dezvoltare a vorbirii şi contribuie la stimularea 

gândirii pe baza îmbogăţirii şi activizării limbajului, la însuşirea treptată a structurilor gramaticale, la 

dezvoltarea creativităţii verbale a copiilor, la trecerea de la limbajul concret-situativ spre limbajul contextual. 

Întrucât memoria voluntară se realizează, în funcţie de  stabilirea scopului, pe baza unui efort voluntar sporit, 

se impune utilizarea unor procedee speciale, pentru a facilita memorarea, eliminând reţinerea mecanică a 

informaţiilor. Pentru operarea în plan mintal şi în comunicare, materialul utilizat este furnizat de realitatea 

înconjurătoare, de povestirile învăţătorului, dar şi de propria memorie a copiilor. Dezvoltarea unor elemente 

componente ale memoriei, gândirii, limbajului copiilor se realizează productiv prin trezirea atenţiei 

involuntare şi menţinerea atenţiei voluntare pentru  perioadă mai lungă de timp asupra activităţii desfăşurate. 

Nivelul de dezvoltare a imaginaţiei depinde  în mare măsură de nivelul limbajului. Cuvântul permite 

exprimarea, expunerea selectivă a ideilor şi reprezentărilor, punerea lor în diferite relaţii. Produsul imaginaţiei 

este ghidat de gândire şi inteligenţă. 

 Utilizând povestirea, elevii dobândesc un cerc de reprezentări despre obiecte, fenomene, fapte, 

întâmplări, situaţii, ce nu pot fi percepute ca atare. Aflate la nivelul celui de-al doilea sistem de semnalizare, 

stimulările verbale le înlocuiesc pe cele naturale. În consecinţă, se impune utilizarea unor astfel de construcţii 
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verbale, încât cuvintele să aibă o puternică forţă evocatoare. Prin intermediul basmelor, poveştilor, fabulelor, 

legendelor, elevii cunosc limba populară în comparaţie cu cea literară şi astfel îşi îmbogăţesc vocabularul. 

 Din punct de vedere moral, povestirea reprezintă o cale esenţială de influenţare a conştiinţei elevilor. 

Eroii şi situaţiile din basme devin adevărate modele pentru elevi. Ei compară atitudinea  diferiţilor eroi şi 

raportează propria atitudine la modelele oferite de povestire. Noţiunile morale având un caracter abstract 

devin accesibile gândirii elevilor prin forţa exemplelor oferite de eroii şi personajele ori de situaţiile redate în 

povestire. 

 Utilizată ca metodă de învăţământ, povestirea este agreată de micii şcolari, aceasta facilitându-le 

însuşirea conţinutului operei pe baza reproducerii orale. Este o metodă cu priză la copii, care permite copiilor 

să pătrundă cu uşurinţă în lumea basmelor, a legendelor, a miturilor, să facă cunoştinţă cu întâmplări din viaţa 

unor personaje, să vină în contact cu opere literare. Povestirea devine mai atractivă atunci cânde însoţită pe 

parcurs de un material intuitiv adecvat (proiecţii, desene, înregistrări fonice, documente, imagini). Ca 

modalitate de activitate pentru formarea abilităţilor de comunicare, ori pentru stimularea  cognitivă, 

povestirea se poate utiliza  sub două forme: povestirea învăţătorului şi povestirea copiilor. Povestirea realizată 

de către învăţător a unor istorioare, basme sau după diferite texte literare, cu real conţinut educativ şi valoare 

artistică solicită în mai mică măsură activitatea creatoare a copiilor. După povestirea învăţătorului urmează 

discuţii libere cu elevii în legătură cu conţinutul acesteia. 

 Activităţile de povestire au cel mai accentuat rol educativ şi de aceea se impune ca învăţătorul să 

asigure:  

➢ audierea atentă a povestirii;  

➢ reţinerea momentelor principale ale povestirii;  

➢ repovestirea, de către copii, a conţinutului povestirii în ordinea cronologică a faptelor; 

➢ povestirea acţiunii după un şir de ilustraţii; 

➢ alcătuirea unor enunţuri( propoziţii ori fraze) despre personaje; 

➢ răspunsuri la întrebări privind subiectul povestirilor; 

➢ crearea unui alt final; 

➢ înţelegerea şi sesizarea mesajului; 

➢ crearea unor povestiri pe teme diverse din viaţa cotidiană; 

➢ transpunerea povestirii în stil direct; 

➢ realizarea corelaţiei cu alte povestiri. 

 Forma de iniţiere şi deprinderea de a povesti este repovestirea, reconstituirea povestirii audiate (cu 

deprinderea copiilor de a ordona ideile într-un sens logic, de a-şi adapta vorbirea la context şi de a da un flux 

curent vorbirii). Repovestirea are ca principal obiectiv consolidarea povestirii, poveştii, basmului şi angajează 

în mai mare măsură verbalizarea elevilor. Se pot realiza repovestiri după un şir de ilustraţii, după un plan 

verbal dat de învăţător, precum şi în mod absolut liber. 

 Repovestirile după texte literare citite de către învăţător au un rol important în stimularea gustului 

pentru lectură, în îmbogăţirea vocabularului activ al şcolarului. Din repertoriul  acestor repovestiri nu trebuie 

să lipsească textele marilor noştri povestitori (Ion Creangă, B. Şt. Delavrancea, I. Al. Brătescu-Voineşti), care 

ne oferă modele de limbă literară, dând copiilor posibilitatea copiilor să se concentreze, să înţeleagă 

conţinutul, pentru a putea povesti coerent şi expresiv. Tipul acesta de activitate îi solicită mai intens pe copii, 

să asculte atent, să înţeleagă conţinutul şi mesajul, să reţină textul şi să-l repovestească. 

 Dintre posibilităţile de evaluare orală a textelor narative enumerăm: 

❖ jetoane cu imagini dintr-o poveste cunoscută; elevul solicitat spune numele personajelor, titlul 

şi autorul povestirii; 

❖ citirea ori povestirea de către învăţător a unui fragment dintr-o poveste cunoscută; prezentarea 

imaginilor din poveste selectiv, elevii urmând să continue; 
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❖ se cere elevilor să denumească personaje din povestirile ale căror titluri sunt date de către 

învăţător; 

❖ se prezintă copiilor diverse siluete de personaje (ied, vulpe, iepuraş, lup, capră), solicitându-i să 

spună în care povestiri au întâlnit un anumit personaj (de exemplu, vulpea) şi să-l caracterizeze; 

❖ se dau copiilor fişe reprezentând diverse personaje şi li se solicită să taie cu o linie personajele 

negative. 

❖ se prezintă elevilor ghicitori, scurte poezii, referitore la personaje sau elemente din poveşti; 

❖ elevii trebuie să completeze propoziţiile lacunare care redau   pe scurt textul poveştii, în care 

unele cuvinte sunt substituite cu imagini/desene; 

 În activitatea de educare cognitivă şi a limbajului, povestirile constituie un  mijloc  deosebit de 

valoros pentru formarea unei exprimări corecte, logice, fluente, expresive.  Povestirea exercită o puternică 

influenţă asupra educaţiei estetice. Diferitele specii literare, pe lângă faptul că influenţează limbajul elevilor, 

oferind o gamă largă de cuvinte şi expresii stilistice, evidenţiind trăsăturile morale pozitive, sporesc accesul 

gândirii elevilor spre conceptele morale de bază.  De asemenea, povestirea mobilizează procesele intelectuale 

superioare care iau parte la constituirea limbajului şi la însuşirea limbii pe plan individual. Copii timizi sau 

care nu şi-au format acest instrument de comunicare trebuie încurajaţi şi solicitaţi cu precădere, la început 

ajutaţi prin întrebări stimulative sau prin ilustraţii care favorizează recunoaşterea personajelor ori a 

episoadelor ce trebuie evocate.  
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ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL 

ASPECTE INTRODUCTIVE 

Suhan Andreea 

Colegiul Mihai Eminescu Bacău  

 

 Conform Autorităţii Naţionale pentru Formarea Profesională în Sistem Dual, un milion de tineri cu 

vârste cuprinse între 16 și 21 de ani nu figurează în nicio statistică, nefiind nici angajați, nici încadrați într-un 

sistem de învățământ. Una din consecințele principale ale acestei situații este deficitul foarte mare de forță de 

muncă din țara noastră. 81% dintre angajatorii din România întâmpină dificultăţi în ocuparea posturilor 

vacante, conform unui Studiului ManpowerGroup.   

 Potrivit angajatorilor, principalele cauze ale dificultăţilor sunt numărul insuficient de candidaţi 

disponibili pe piaţă (41%), lipsa de cunoştinţe profesionale specifice (aşa-numitele hard skills) (22%) şi lipsa 

experienţei necesare pentru postul vizat (16%). De asemenea, România va avea un deficit de forţă de muncă 

de 1,1 milioane persoane în 2021, dacă nu se iau măsuri, susțin reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea 

României. În condițiile în care prognoza economică pentru anii următori este una sumbră, situație cauzată de 

epidemia de Covid-19, formarea profesională este cu atât mai importantă pentru tinerii absolvenți, dar și 

pentru piața muncii din România. În acest sens, Primăria Sectorului 3 a dezvoltat un program de formare 

profesională în sistem dual. În acest proces de formare profesională sunt implicați, prin parteneriate public-

private, toți factorii interesați de forță de muncă calificată după standarde actualizate prin partajarea și 

asumarea responsabilităților specifice. Concret, prin învățământul profesional în sistem dual, agenții 

economici devin furnizori de formare profesională, parteneri de practică și potenţiali angajatori ai 

absolvenților. 

 Cinci licee din Sectorul 3 au reușit în cele două sesiuni de înscriere pentru sistemul de învățământ 

dual să adune peste 70% din totalul elevilor care au optat pentru clasele de învățământ dual în Municipiul 

București. Elevii au ales programele derulate în Sectorul 3 de către operatori economici de top, în parteneriat 

cu Primăria Sectorului 3. Concret, în liceele din Sectorul 3, elevii au posibilitatea de a învăța o meserie pe care 

au ales-o, acest lucru contribuind semnificativ la creșterea specialiștilor în domenii în care, astăzi, se găsește 

cu greutate forță de muncă specializată. Meseriile pentru care elevii au optat în mare parte sunt cele de 

bucătar, ospătar, lucrător hotelier, mecanic auto, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze. Pentru elevi, 

învățământul dual oferă un pachet de beneficii cum ar fi:   

➢ garanția unui act educațional de calitate, asumat de către colegiu/liceu, operatorul economic și 

autoritatea locală;  

➢ o bursă lunară care poate ajunge până la 900 de lei;   

➢ posibilitatea de a învăța o meserie direct de la profesioniști, pentru dezvoltarea atât din punct de 

vedere professional, cât și academic. Practica este coordonată și se face direct la operatorul economic, 
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sub stricta supraveghere a unui tutore desemnat de către companie;  decontarea cazării, mesei și a 

transportului;   

➢ o diplomă recunoscută la nivel european;  prioritate la angajare după absolvire, direct la operatorul 

economic care a format elevul; 

 Elevii de gimnaziu și părinții acestora pot afla atât ce școli profesionale sau licee tehnologice se află 

în zona în care locuiesc și ce calificări au acestea în pregătire, cât și numărul de firme din domeniul căutat, 

oferind o idee asupra potențialului cererii din piața muncii pentru o anumită meserie.  

 Companiile pot afla în ce regiuni găsesc viitori absolvenți în calificarea de care au nevoie, putând 

astfel defini mai bine planuri de extindere și dezvoltare. Instituțiile de învățământ și decidenții pot vedea 

numărul și distribuția companiilor care activează în domeniul de interes, datele de contact ale companiilor 

relevante (pentru a le propune parteneriate pentru sesiuni de practică sau pentru a primi echipamente și utilaje 

în scop didactic) și pot decide adaptarea programei și politici publice mai bune. 

 Cei mai mulți elevi sunt înscriși la calificarea „tehnician în activități economice”, potrivit platformei 

meserii.ro. Este vorba despre 14% din totalul elevilor din învățământul profesional din România. Pe locul al doilea 

sunt mecanicii auto și pe trei tehnicienii în turism, mai arată datele din Harta interactivă a învățământului profesional 

și tehnic. Însă cea mai interesantă situație este cea ca tehnicienilor ecologi, produși în masă de către școli în condițiile 

în care sunt doar 16 firme care au asemenea angajați 

Deasemenea trebuie făcute activități transnațioanle prin diferite proiecte europene în care elevii să pună în aplicare 

noțiunile învățate. Un proiect derulat în liceul  meu a fost Entrepreneurship Imagination at work. 

În perioada 12-18 mai 2019 s-a desfășurat activitatea transnațională de învățare, predare și formare 

care a fost găzduită de Sternschule din Deutschlandsberg, Austria, în cadrul parteneriatului strategic Erasmus+ 

“Entrepreneurship: Imagination at Work”. Delegația Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău a fost compusă din 

coordonatorul de proiect, dir. adj. prof. Andrioaie Ana-Maria, prof. Lungu Diana, prof. Șuhan Andreea-Laura, 

elevele  Burbulea Bianca-Anamaria, din clasa a XII-a F, și Drăgănescu Narcisa-Loredana, din clasa a XII-a A. 

            Agenda de lucru, deosebit de interesantă, a fost deschisă de vizitarea școlii gazdă și a 

instituției De La Tour Schule din Seiersberg. Școlile vizitate au reprezentat o experiență inedită, deoarece ele 

funcționează după sistemul de educație Dalton, având autonomie în ceea ce privește curriculumul, evaluarea și 

structura anului școlar. Cei trei piloni centrali ai sistemului Dalton sunt cooperarea, autonomia și 

managementul timpului. Elevii lucrează pe baza unui plan individual, realizat de către ei înșiși, iar profesorul 

are rolul de facilitator al învățării. 

În continuare, profesorii și elevii din cele opt țări partenere în proiect au avut ocazia de a participa la 

două ateliere de lucru. Primul dintre ele s-a desfășurat în cadrul companiei Logic Data, care produce mobilier 

ajustabil cu ajutorul sistemelor mecatronice, unde elevii au intrat în contact direct cu tehnologia de înaltă 

performanță.  Cel de-al doilea a avut loc în cadrul fabricii de ciocolată Zotter, unde participanții au avut șansa 

de a observa întregul proces tehnologic prin care se obține ciocolata, de la boabe de cacao până la ambalarea 

produsului finit. 

https://meserii.ro/
https://meserii.ro/


 

 

 

“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 
1412 

 
 

Evenimentul central al activității transnaționale din Austria a constat în prezentarea produsului final al 

companiei RULAND, înființată în parteneriat între Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău și Zespol Szkol nr2 w 

Rybniku - Gimnazjum Dwujezyczne nr18 din Rybnik, Polonia. Elevii din cele două instituții au prezentat 

husa de telefon pentru Samsung S7, planul de afaceri corespunzător, precum și reclama produsului, care 

conține sloganul: “Your treasure, our shield!”. Juriul de specialitate, format din antreprenori locali, a fost 

prezidat de către un reprezentant al Casei Regale de Liechtenstein, care patronează instituția gazdă. Juriul a 

acordat un feed-back pozitiv echipei transnaționale România-Polonia, fiind impresionat atât de calitatea husei 

de telefon, cât și de prestația elevilor. 

De asemenea, cadrele didactice din cele opt țări partenere au finalizat produsul final: cartea 

electronică pe tema predării educației antreprenoriale în școli. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

https://meb.ro/images/Proiecte%20europene/erasmus_plus_2017/prezentarea_finala_austria.pptx
https://youtu.be/3rXlNr_p9_Y
https://youtu.be/3rXlNr_p9_Y
https://imaginationatwork2017.wordpress.com/e-book/
https://imaginationatwork2017.wordpress.com/e-book/
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Voluntariatul este o parte din noi 

                                                                      Tache Aneta 

                                                                                   Școala Gimnazială Nr.1 Adunații Copăceni 

 

       Voluntariatul nu este doar un simplu act pe care îl facem. Voluntariatul este un întreg proces prin care îi 

ajutăm pe ceilalți și ne ajutăm pe noi înșine. Un proces prin care devenim mai buni in timp ce facem bine. 

       Din experiența personală, pot spune că voluntariatul de orice fel, te educă pe plan emoțional dar îți si 

dezvăluie o lume nouă despre vaste aspecte ale vieții, astfel descoperindu-ți pasiuni neașteptate pentru lucruri 

la care nici nu te-ai fi gândit înainte. 

         Voluntariatul te conectează cu ceilalți. Dacă te simți singur sau pur și simplu vrei să îți lărgești cercul de 

cunoștințe,voluntariatul este un mod de a cunoaște oameni noi și de ați face prieteni deoarece în felul acesta se 

adună laolaltă oameni cu interese și pasiuni comune. 

         Voluntariatul te pune în fața unor situații din care vei ieși mai bogat sufletește și în care vei putea întâlni 

oameni care îți vor schimba perspectiva asupra vieții. Oameni în care vei putea găsi, probabil, prieteni, părinți, 

bunici și mentori. Atunci când pleci urechea spre cei ce au atâtea lucruri să te învețe, poveștile lor devin ale 

tale. Sentimentele, trăirile si neîncrederile lor ți se par pline de pilde si învățături, viețile lor atât de interesante, 

iar modul în care le spun de-a dreptul magic. Ți-ai dori să fi fost acolo cu ei, fie să îi asculți atunci când 

nimeni nu a facut-o, fie să te bucuri de reușitele lor. Atunci când alegi să îți pese, începi să trăiești prin ceea ce 

îți spun acești oameni. 

     De aceea, persoanele care fac voluntariat sunt adesea inteligenți emoțional, empatici si mereu gata să dea o 

mâna de ajutor atunci când este necesar. Voluntariatul te învață cum să pășești în lume în așa fel încât să nu 

calci peste ceilalți in drumul tău, dar și să ai tăria de caracter de a-ți exprima punctul de vedere atunci cand te 

simți nedreptățit. 

    Voluntariatul te învață cum să traiești frumos, și îti oferă oportunitatea de a-i învăța și pe ceilalți cum să o 

facă.   

Autismul, tulburare de dezvoltare pervazivă complexă, prin modalităţi terapeutice adecvate şi 

eficiente, poate fi ameliorat ca simptomatologie, atȃt ȋn domeniul cognitiv cȃt şi ȋn domeniul socio-

emoţional. 

Ȋn terapia copiilor cu autism este necesară abordarea multidisciplinară, avȃnd ca demers 

cooperarea ȋntre specialist: medici, psihopedagogi, terapeuţi, părinţi. 

Un obiectiv important ȋn recuperarea copiilor cu autism este reprezentat de ȋmbunătăţirea 

condiţiilor ambientale ale copilului, cu o intervenţie timpurie ȋn dezvoltarea limbajului, autonomiei 

personale şi a abilităţilor şcolare. 

Un domeniu ȋn care majoritatea copiilor cu autism ȋntȃmpină dificultăţi este acela al 

simptomelor comportamentale, general acceptate la nivel social. 

Din perspectivă psihanalitică, Bruno Bettelheim evidenţiează necesitatea diminuării distresului la 

aceşti copii, un factor relevant ȋn acest sens fiind atitudinea adulţilor ȋn dezvoltarea ulterioară a copilului. 

Ȋn abordarea educaţională, o relevanţă deosebită o au: observarea copilului, identificarea punctelor de 

interes, motivaţionale ale copilului, precum şi identificarea activităţilor care presupun mai putin distres. 
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Astfel, putem distinge cȃţiva indicatori: 

-atenţia selectivă 

-percepţia spaţiului 

-percepţia timpului 

-comprehensiunea 

-exprimarea verbală. 

Intervenţia terapeutică trebuie să vizeze educarea/dezvoltarea: ȋnţelegerii noţiunilor, operării cu 

noţiunile ȋnsuşite, categorii gramaticale, sensul şi abilitatea conversaţională. 

De asemenea, sub aspect socio-emoţional, copiii cu autism nu manifestă un interes deosebit, o dorinţă 

socială, fiind anxioşi la solicitările umane, comportȃndu-se “indiferent”. Emoţiile pot fi identificate de către 

copiii cu autism cu ajutorul pictogramelor, materialelor imagistice şi consolidate prin jocuri de rol, mimă, 

pantomimă. 

Un factor important ȋn dezvoltarea aspectului social al copilului cu autism este existenţa unei 

relaţionări motivante pentru copil, garantarea siguranţei acestuia ȋn raportul stabil cu un adult. 

Copilul cu autism are nevoie de un model comportamental al “normalităţii”, cu adaptarea materialului şi 

metodelor educaţionale. 

Pentru realizarea unei integrări a acestui copil ȋn mediul ambient şi ȋn viaţa socială, este 

necesară o reconstruire a bazelor relaţionale. 

Ȋn sens recuperatoriu, este necesară stimularea precoce a copilului şi o individualizare a 

programului de intervenţie, cu centrare pe nevoile şi potenţialul copilului cu autism. 

Dificultăţile generalizării care impun copilului un aspect haotic al trăirii cognitive şi afective, pot fi 

remediate cu ajutorul adulţilor care să ȋi ȋndrume ȋn realizarea coerentă a conexiunilor dintre evenimentele 

din viaţa reală şi contextele sociale. 

Un spaţiu adaptat corespunzător reflectă un ambient educaţional propice dezvoltării armonioase a 

copilului cu autism. 

 

Resurse bibliografice: 

Mureşan, C., Autismul infantil.Structuri psihopatologice şi terapie complexă, Presa Universitară 

Clujeană,2007 

Preda, V., Orientări teoretico-praxiologice ȋn educaţia specială,
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Agresivitatea-  abordări teoretice 

  Stanciu Mirela 

Școala Profesională  Specială ”Trinitas” Tg. Frumos, județul Iași 

 Doctorand , Universitarea Pedagogică de Stat  ”Ion  Creangă” Chișinău  

 

 
Agresivitatea a reprezentat mereu o  preocupare pentru cercetare dar este și o problemă  de actualitate, 

deoarece agresivitatea este un fenomen  foarte des  întâlnit, sub diverse forme, în societate.  Termenul 

”agresivitate”  provine  de la latinescu ”agresiv” care înseamnă a ataca.  

Sunt diverse concepții, puncte de vedere și abordări teoretice ale  conceptul de  agresivitate, dar două teorii sunt 

de referință în explicarea acestui fenomen: teoria psihanalitică  a lui Sigmund Freud, care  privește agresivitatea 

ca pulsiune și teoria învățării sociale  a lui Albert Bandura ce  caracterizează  agresivitatea  ca fiind un răspuns 

învățat.  

Teoria psihanalitică explică că agresivitatea apare în momentul în care sunt obstacole în calea 

satisfacerii comportamentului instinctual. Conform teoriei lui Freud, la baza majorității comportamentelor 

noastre stau instinctele, în special instinctul sexual. În momentul în care exprimarea acestora este frustrată ia 

naștere o pulsiune agresivă, comportamente agresive  îndreptate spre distrugerea  altora.  Teoria lui Sigmund 

Freud este unifactorială, agresivitatea apare în mod natural, din tensiunile fiziologice, iar  comportamentul 

agresiv intervine  ca o formă de catharsis, pentru a se detensiona.  

Albert Bandura explică comportamentul agresiv prin teoria învățării sociale, aceasta reprezentând  un 

punct de referință în  abordarea  fenomenului agresivității.  Bandura  este de părere că comportamentul  social  

este învățat de la modele  adecvate, experiențele  directe  dar și cele indirecte  fiind reperele principale în 

achiziționarea comportamentului social.  

 Potrivit lui Bandura, comportamentul agresiv al unei persaone într-o situație specifică depinde de:  

• Experiențele trecute ale persoanei, asupra acțiunilor  violente, incluzând propriile  conduite agresive si 

cele observate la alții;  

• Gradul de succes  al comportamentelor agresive efectuate sau observate la alții 

• Probabilitatea  actuală ca agresivitatea să fie recompensată sau pedepsită 

• Factorii cognitivi, sociali și de mediu din situație  

Prin  experimentele realizate Albert Bandura a scos în evidență  faptul că adulții sunt modelele principale, 

directe pentru copii în ceea ce privește comportamentul agresiv.  Ei imită cu ușurință comportamentele adulților, 

pentru că sunt percepuți ca  responsabili și autoritari .  

  Teoriile biologice caracterizează  agresivitatea ca fiind o tendință înnăscută de acțiune, este un instinct, 

un pattern predeterminat de răspunsuri ce sunt sub controlul genetic.  

  Teoria etologică are în centru ei pe  Konrad Lorenz,   care analizează comportamentul agresiv uman 

din persepctiva etologiei.  

Una din cele mai influente și acceptate explicații în privința comportamentului agresiv este explicația 

socială și bio-socială,  și anume acele teorii care scot în evidență procesul de învățare și factorii din contextul 

social, care favorizează agresivitatea. Comportamentul  agresiv apare pornind de la tendința înnăscută sau 

învățată, și a  cărei manifestare e determintă de un context social favorabil.  
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Teoria frustrare- agresiune  a fost propusă în 1939 de un grup de psihologi de la  Yale University, și a 

apărut ca o reacție  la teoria freudiană, iar esența acestei teorii este că orice frustrare duce la agresiune și orice 

comportament agresiv are la bază o frustrare. Criticile principale aduse la adresa  acestei teorii  sunt că nu 

întotdeauna un sentiment de frustrare are drept consecință  apariția comportamentului agresiv, printre  alte reacții 

se pot enumera . apatia, strigătul de neputință, etc.  

 Leonard Berkowitz dezvoltă teoria indice – excitație, pornind de la teoria  frstrare- agresiune, și 

introduce  o verigă intermediară: condițiile de mediu adecvate pentru agresiune.   Frustrarea nu evocă imediat 

agresivitatea, ci generează în individ o stare de excitație emoțională- furia, ce pregătește comportamentul 

agresiv. Comportamentul agresiv va lua naștere numai dacă în contextul imediat există stimuli cu conotație 

agresivă.    

Dolf Zillmann, pornind de la teoria celor doi factori ai emoției a lui Schachter a dezvoltat teoria 

transferului excitației, potrivit căreia o excitație fiziologică reziduală, rămasă de la o situație trecută poate să fie 

transferată  sau adaugată excitației produsă în altă situație.  Agresivitatea  va crește numai dacă comportamentul 

agresiv este răspunsul dominant  în noua situație. Teoria  lui  Zillman se verifică în viața cotidină și se poate 

proba prin următorul fapt:   De exemplu avem tendința de a răspunde unei persoane într-un mod mai agresiv 

dacă, anterior, o altă persoană ne-a supărat.  

Pe lângă teoriile explicative  ale  agresiunii,   putem enumera și alți factori care pot veni în completarea 

explicațiilor furnizate de aceste teorii, în ceea ce privește apariția  și dezvoltarea, manifesatrea 

comportamentului agresiv.  

 O prima categorie de factori sunt  cei  natură personală  și anume, anumiți factori de personalitate.  Sunt 

persoane care sunt mai agresive, altele mai puțin  agresive,  și acestea se poat explica  și prin  natura  anumitor 

factori de personalitate.  

 Sexul este un factor de diferențiere în ceea ce privește  agresivitatea , în sensul că  influențele educative  sprijină 

și încurajează baieții să fie mult mai agresivi decît femeile.  Se poate face  o caracterizare a  tipului de 

agresivitate caracteristic celor două sexe, și  anume băieții, pe fondul unei forțe fizice mai mari  manifestă cu 

precădere o atitudine  mai agresivă și  femeile manifestă o agresivitate  verbală mai mare .   

 Sunt și factori de mediu care au o influență  asupra nivelului agresivității: zgomotul, căldura și aglomerația. 

Sunt studii care au demonstrat că zgomotul poate amplifica agresivitatea numai pentru  persoanele  care au 

tendința de a acționa agresiv.  Sunt studii corelaționale care  arată că agresivitatea  este direct proporțională cu 

creșterea temperaturii și alte studii care demonstreză existența unor corelații între agresivitate și densitate.  

 Dar impactul  acestor factor  asupra  agresivității este relativ, efectul fiind mediat de intervenția și  altor tipuri 

de factori, cum ar fi: statutul socio- economic, nivelul de educație, percepția subiectivă a situație pe care o 

trăiește individul predispoziția individul spre a se comporta agresiv.  

Comportamentul agresiv este acel comportament inadaptat, cu un pronuțat caracter antisocial prin care sunt 

încălcate integritatea fizică și psihică a celuilalt, drepturile sociale ale semenului, aceste orientări 

comportamentale apărând de timpuriu, pe un fond psiho-social favorizant al dezvoltării lor: abuz afectiv în 

familie, violență domestică, absenteism, comportamente impulsive, indiferență, prietenii periculoase, contecte 

sexuale foarte timpurii, perversiuni sexuale.   

 Cele mai frecvente comportamente agresive se manifestă  sub următoarele forme: agresivitate fizică ( lovire, 

îmbrâncire); agresivitatea  verbală ( înjurături, amenințări, ironii, sarcams, calomnie, indiferență, etc) . 
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N. Maldow a realizat o clasificarea a comportamentului agresiv din prisma repercursiunilor asupra 

victimei:  

  Semne comportamentale directe - asalt, cruzime fizică și verbală, furie, loviri, pălmuiri, amenințări cu 

arma, folosirea unui limbaj licențios, acuzarea de acte sau trăsături imorale, ironie, sfidare, refuz de comunicare, 

reacții temperamentale necontrolate, bârfe, rebeliune, furt, comportament antisocial, etc.  

Semne verbale sau cognitive directe- atitudine ostilă fățișă, adresarea unor cuvinte jignitoare, dispreț, 

dezgust, suspiciune, învinovățire, nedreptate, răzbunare, etichetare, blamare, etc.  

Semne comportamentele indirecte- retragerea, necomunicare sau neexprimarea trăirilor, tulburări 

psiho-somatice( tensiune arterială ridicată, boli de inimă, depresie, anxietate, oboseală) consum de droguri, 

tulburări de comportament alimentar ( bulimia, anorexie, ), activități excesive de retragere, plâns. 

J.Ranschbur, în funcție de scopul și intenția  agresorului, face următoarea clasificare  a 

comportamentului agresiv.  

Agresivitatea instrumentală-  prin care agresorul urmărește  atingerea unui anumit beneficiu de pe urma 

victime. Activitatea de agresivitate este bine planificată, are un scop bine stabilit și implicarea afectivă este 

foarte scăzută.  

Agresivitatea emoțională-   este o agresivitate reactivă, impulsivă,  neplanificată, cu o manifestare 

directă,  și apare pe un fond  afectiv puternic, impulsiv. Rolul principal pe care îl îndeplinește  acest tip de 

agresivitate este cel de catharsis- și reprezintă reacția subiectului la aflarea unor  vești  ce au un mare conținut 

frustrant sau amenințător .  

Agresivitatea pasivă- este rezultatul reprimării agresivității și exprimării sale,  acest tip de agresivitatea 

putându-se exprima în  forme  variate, cum ar fi:  neimplicare, opoziție.   Sunt situații în care  acestă formă  de 

agresivitate nu este conștientizată  de cei care sunt implicați în cadrul unei relații interpesonale.  

Agrsivitatea  activă- este vizibilă, manifestă, recunoscută cu ușurință.  

  Agresivitatea simbolică- în manifestarea acesteia se apelează la diverse tipuri de exprimare,  și la forme 

de manifestare indirectă , iar caracterizarea acesteia necesită  raportarea la contextul  socio- temporal.  

  Agresivitatea deschisă- este forma de agresivitatea care se exprimă deschis, direct, fără niciun 

menajament din partea agresorului.  

  Heteroagresivitatea – reprezintă conduita violetă, orientată către celălalt, cu scopul  precis, și anume 

lovirea celuilalt.  

  Autoagresivitatea- reprezintă vătămamarea propriei persoane, având grade diferite de manifestare, cum 

ar fi indolența, nepăsarea față de propria persoană  până la incapacitatea totală de autoapărare.  

Iolanda Mitrofan face o clasificarea a actului agresiv, în funcție de  obiectivele pe care agresorul le 

viează:  

Agresivitatea instrumentală- care vizează atingerea  unor beneficii materiale;  

Agresivitatea  cauzată de un puternic afect( furia, mânia)- care   are drept scop principal  agresarea unei 

persoane și producerea unor daune  

 În funcție de  forma de manifestarea,  Iolanda Mitrofan  face deosebirea între agresivitraea  violentă și 

agresivitatea  non – violentă, agresivitatea latentă și cea manifestă.  
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  Formele de manifestare a agresivității și teoriile explicative ale  acestui fenomen sunt diverse. O atenție 

specială trebuie acordată formelor de  agresivitate manifestate în mediul școlar, dar în mod special  din 

persepctiva prevenirii nașterii acestui fenomen, în rândul elevilor.  

Bibliografie  

Atkinson și Hilgard, Introducere în psihologie, București, Ed, Tehnică,  2005;  

Boncu, Ș. Psihologie  socială, Note de curs: Comportmentul agresiv. Iași, Universitatea ”Al. I. Cuza”, 2004; 

 Larousse, Marele dicționar al psihologiei, București,  Editura  Trei,2006;   

Păunescu, C., Agresivitatea și condiția umană, București,  Ed.  Tehnică, 1994;  
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MODALITĂȚI DE FORMARE  

A DEPRINDERILOR MORAL-CIVICE 

 

Prof. Înv. Preșcolar: DUMITRU IOANA ADINA 

Școala Gimnazială Nr. 145, Sector 2, București 

 

Educația pentru societate reprezintă o componentă foarte complexă a educației, având în vedere faptul 

că efectele sale se răsfrâng asupra întregului comportament al individului pe de o parte, iar pe de altă parte, 

comportamentul individului raportat din punct de vedere valoric la normele morale și prescripțiile juridice 

subordonează toate celelalte valori (științifice, culturale, profesionale, estetice, fizice, ecologice etc.). 

Moralitatea și  civismul sunt dimensiuni fundamentale ale unei personalități armonioase, autentice și integrale. 

 Activitățile de educație pentru societate pot fi organizate sub diferite forme: joc, activități didactice, 

activități extradidactice, activități cultural sportive sau concursuri, vizionarea unor filme, spectacole de teatru. 

Materialele utilizate pot fi: povestirile,  proverbele, filmele, imaginile.  

 Cea mai eficientă modalitate de organizare a grupei de copii pentru educația pentru societate este 

organizarea frontală, în colectiv, dar în anumite situații pot fi utilizate forme de organizare individuala sau pe 

grupe. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor educației pentru societate este necesar să desfășurăm cu copiii jocuri, 

poezii, povestiri care au un puternic conținut moral, care-i sensibilizează afectiv pe aceștia. Aceste activități 

trebuie bine organizate pentru a nu interveni plictiseala și  monotonia, datorită faptului că aceste noțiuni sunt 

abstracte. În activitatea desfășurată la grupă m-am ferit de stereotipii de genul “Este bine așa?” și am folosit 

întrebări de genul “Cum trebuie?” 

Sarcinilor educației pentru societate pot fi realizate cu succes utilizând jocurile didactice. Ele contribuie 

la dezvoltarea stăpânirii de sine, a autocontrolului, a spiritului de independență, a disciplinei conștiente, a 

perseverenței, sociabilității, precum și a multor alte calități de voință și trăsături incipiente de caracter. 

 Valoarea educativă a jocurilor didactice constă în dezvoltarea spiritului colectiv, a relațiilor 

interpersonale corecte între copii. Respectarea regulilor jocului contribuie la educarea simțului răspunderii, 

onestității și  solidarității. Jocurile didactice exercită o influență pozitivă atât asupra laturii intelectuale cât și  

asupra întregii personalități a copilului. 

 Jocul didactic “DE-A MAGAZINUL” poate fi utilizat în cadrul activităților “Relațiile dintre oameni: 

Salutul, să fim civilizați!” 

SCOP: exersarea deprinderii de a folosi adecvat formulele de politețe în diverse cazuri 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

O1) să utilizeze în timpul jocului în cel puțin două formule de politețe adecvate, pe baza cunoștințelor însușite 

anterior; 

O2) să adreseze vânzătorului cel puțin două propoziții corecte și  complete din punct de vedere gramatică, pe 

baza cunoștințelor însușite anterior și  a experienței personale; 

O3) să denumească în mod corect denumirea tuturor produselor pe care dorește să le cumpere, pe baza 

cunoștințelor însușite anterior. 

SARCINA DIDACTICĂ: folosirea adecvată a formulelor de politețe. 

REGULI DE JOC:  - la intrarea în „magazin” copiii trebuie să salute și să ceară politicos un obiect: „Va 

rog să-mi dați..........”. 

   - dacă nu se folosesc formulele de politețe, vânzătorul poate refuza să-i dea obiectul. 

ELEMENTE DE JOC: imitarea, folosirea banilor de jucărie, aplauze etc. 

MATERIAL DIDACTIC: diferite obiecte specifice magazinului, casa de marcat de jucărie, sacoșe, coșuri de 

jucărie, bani de jucărie. 
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DESFĂȘURAREA JOCULUI: un preșcolar are rolul de vânzător iar ceilalți copii au rolul de cumpărător. 

Magazinul poate fi: alimentar, de jucării, de îmbrăcăminte, în funcție de cunoștințele pe care le au copii. 

Preșcolarul care dorește să cumpere un obiect intră în magazin, salută, apoi cere politicos obiectul dorit. 

Vânzătorul poate solicita unele amănunte despre obiectul solicitat, iar răspunsurile trebuie date în propoziții 

complete și  corecte din punct de vedere gramatical. Ex.: „Ce culoare are mingea pe care o dorești?” sau „Ce 

vei face cu păpușa pe care o cumperi?”, etc. După ce primește obiectul, cumpărătorul plătește cu bani de jucărie, 

mulțumește vânzătorului, apoi salută și pleacă. 

Variantă: Copiii au coșuri de cumpărături. Ei își iau și nguri un obiect și merg cu el la casă pentru a-l plăti. 

Acolo trebuie să spună ceva despre obiectul cumpărat, prezentându-l vânzătorului. Ex.: „Eu am cumpărat un 

castravete”. „Castravetele are culoarea verde.” „Castravetele este o leguma.” După această scurtă conversație, 

cumpărătorul plătește obiectul, mulțumește, salută și pleacă. 

Jocul didactic “SĂCULEȚUL CU SURPRIZE”  poate fi utilizat în cadrul activității pentru stabilirea 

lucrurilor de igienă personală folosite de copii zilnic. 

SCOP: recunoașterea și  denumirea obiectelor de uz personal; mimarea și  denumirea acțiunii pe care o 

întreprindem cu ajutorul acestora; consolidarea unor deprinderi de igienă personală. 

SARCINA DIDACTICĂ: recunoașterea și  denumirea obiectelor de uz personal după modul lor de folosire. 

REGULI DE JOC: copilul chemat va veni, va deschide săculețul, va alege un obiect fără să-l numească și  fără 

să-l arate, va imita acțiunea ce poate fi îndeplinită cu ajutorul acelui obiect. Copiii trebuie să ghiceasca după 

acțiune despre ce obiect este vorba. Va raăsunde copilul care ghiceste primul și  ridică mâna pentru a răspunde. 

ELEMENTE DE JOC: închiderea și  deschiderea sacului, ghicirea, imitarea acțiunilor. 

MATERIAL DIDACTIC: săculeț în care sunt diferite obiecte de uz personal: periuța de dinți, pasta, pieptene, 

prosop, săpun, batista. 

DESFAȘURAREA JOCULUI: educatoarea prezinta copiilor “săculețul cu surprize” . Copiii chemați vin, 

deschid sacul, aleg un obiect pe care nu-l numesc și  nu-l arată colegilor (doar educatoarei), după care imită 

acțiunea care poate fi realizată cu ajutorul acelui obiect. Copilul care recunoaște despre ce obiect este vorba îl 

va prezenta colegilor explicând importanța folosirii acestuia (cum trebuie utilizat, când și  de ce este bine să îl 

folosim). Dacă explicațiile date sunt corecte copilul va fi aplaudat, iar dacă nu, va fi chemat alt copil pentru a 

da răspunsul corect.  

  Jocul “BUNIC ȘI NEPOT”  poate fi utilizat în cadrul temei“Familia mea” 

SCOP:  dezvoltarea capacitatii de a aprecia situații concrete din punct de vedere  moral și  civic. 

OBIECTIVE  OPERAȚIONALE:  

O1) să identifice cel puțin trei trăsăturile moral-fizice ale bunicilor, pe baza cunoștințelor anterior 

însușite; 

O2) să extragă sensul și  semnificația  a cel putin două norme  și  valori morale din cazuri concrete, pe 

baza experienței anterioare;  

SARCINA DIDACTICĂ: să raspundă corect la întrebările adresate și  să rezolve sarcinile date prin aprecierea 

comportamentului în diferite situații, diferențiindu-l pe cel corect de cel incorect. 

REGULI DE JOC:   Un copil va alege un plic. Educatoarea sau copilul citește întrebarea, după care copilul 

răspunde. În funcție  de răspunsul dat, copiii apludă sau nu. 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauzele, votul, recompensele 

MATERIAL DIDACTIC: planșa, ilustrații, palete pentru vot, pălarie, plicuri cu întrebări. 

DESFĂȘURARE JOCULUI: Se prezintă sub formă de surpriză  “pălaria bunicului” în care se găsesc  plicuri 

cu întrebări pentru copii: 

1.Cum este bunicul tău? 

2.Cum este bunica ta? 

3.Câti bunici ai? 
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4. Ce sunt bunicii pentru părinții tăi? 

5.Care este numele cu care te alintă bunicul și  bunica? 

6.Bunicii te învață multe lucruri. Care este ultimul lucru învățat de la bunicul sau bunica ta? 

Varianta: Educatoarea prezintă povestea “Trei bunici și  un singur nepot”. 

TREI BUNICI ȘI  UN SINGUR NEPOT 

 „Trei bunicuțe din bloc s-au întâlnit la piață. Nu departe de ele, rezemat de un stâlp, un bătrân înțelept 

le asculta cum își lăudau nepoții. 

 - Nepotelul meu, a spus prima, desenează foarte frumos. 

 - Nepotelul meu, a spus cea de-a doua, cântă ca o privighetoare. Nimeni nu are o voce atât de frumoasă 

ca el.  

 - Dar tu de ce nu îți lauzi nepotul,  a întrebat-o una dintre bunici pe cea de-a treia. 

 - Nepotul meu nu are nimic deosebit. E un băiat obișnuit, ca toți ceilalți. 

 Femeile și-au umplut sacoșele cu cumpărături și  s-au îndreptat către casă. Bătrânul a plecat încet pe 

urmele lor. Nu după mult timp, bunicuțele au lăsat jos sacoșele grele să se odihnească. Cei trei nepoți le-au iesit 

în întâmpinare. Primul ajunse lângă bunica și  obosit a luat din sacoșa ei un măr pe care a început să-l mănânce. 

Al doilea venea cântând frumos și  fară să salute a întrebat-o pe bunica lui ce i-a cumpărat bun. Al treilea a ajuns 

și  el lângă bunica sa, i-a luat sacoșa și  a pornit cu ea spre casă. 

 - Ce spui de nepoții nostri?, l-au întrebat bunicuțele pe bătrânul întelept. 

 - Care nepoți? Eu nu văd decât un singur nepot.” 

Copiii ascultă povestea după care extrag latura morală a poveștii.                 

        Se prezintă pe rând imagini ce ilustrează comportamente corecte și  greșite. Copiii votează cu ajutorul 

paletelor. O față a paletei reprezintă imaginea unui copil vesel, cealaltă reprezintă imaginea unui copil trist. În 

funcție de răspunsul copilului solicitat preșcolarii voteaz exprimandu-și propria opțiune. 

Copiii sunt martori oculari ai transformărilor din viața socială, economică și  din mediul înconjurător. 

Toate aspectele noi le stârnesc curiozitatea, fapt ce se manifestă prin multitudinea de întrebări pe care ei le pun. 

Prin răspunsul pe care noi (cadrele didactice, părinții) îl dăm îi conducem pe aceștia la înțelegerea relațiilor 

dintre unele acțiuni și  consecințele acestora.  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Dumitru, A., (coord.), (2013), Labirintul jocurilor: jocuri didactice pentru preșcolari și școlari mici, 
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2. Hanganu, I., Raclaru, C., (2006), Educație pentru societate, îndrumător pentru educatoare, Editura 

Aramis, București; 

3. www.scritub.com/.../Educatia-moralcivica-Educatia-214311163.php site accesat la data de 14. 

03.2016. 

4. www.asociatia-profesorilor.ro/modalitati-de-realizare-a-educatiei-morale-... site accesat la data de 

14.03.2016 
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Ce este voluntariatul și de ce este important pentru copii 

 
                            Prof. Curelaru Ancuța-Irena 
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În lumea civilizată, voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicată la scară largă de categorii 

diverse de oameni, din diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta în diferite domenii, de a 

cunoaște persoane noi, locuri noi, situații noi. 

Astăzi, voluntariatul devine din ce în ce mai atractiv pentru tineri. Prin voluntariat investim în propria 

persoană și apoi în ceilalți. Putem dărui lucruri materiale, dar și timp din timpul nostru. Voluntariatul 

înseamnă și schimb de cunoștințe, idei, oportunități de a cunoaște oameni noi, culturi noi, chiar și lumi noi. 

Pentru a-i încuraja pe tineri să participe și să inițieze activități de voluntariat, putem apela la discuții 

despre necesitatea unor astfel de activități, prezentarea unor modalități de realizare a acestor activități. Este 

necesar să fie pus în evidență sentimentul de empatie față de aproapele nostru.  

Un alt punct forte al acestor activități de voluntariat este faptul că acestea cresc  încrederea în sine, oferă 

un confort psihic oricărei persoane care decide să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului. Fiind 

antrenat în astfel de activități de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și , în felul acesta, pui și tu umărul 

la clădirea unei lumi mai bune. 

Nu trebuie uitată nici partea educativă a voluntariatului. Acesta este , de fapt, o formă de învățare prin 

acțiune practică, ce poate genera dobândire de cunoștințe și abilități noi.. Voluntariatul se bucură de 

flexibilitate, nu e un proces rigid și formal, învățarea fiind un efect al implicării, și nu un scop în sine al 

acestuia. 

De ce ar trebui să ne convingem copiii/elevii sa facă voluntariat? În primul rând,  tinerii își creionează 

mai bine setul de valori după care se va conduce viața. Apoi, își pot seta obiective mai realiste în viață, își pot 

forma abilități de lideri, dobândesc o mai bună capacitate de a lua decizii. Voluntariatul le oferă oportunități 

de a-și face noi prieteni, le crește încrederea în sine. Activitățile de voluntariat sunt considerate de către mulți 

angajatori experiență profesională, își formează și dezvoltă abilități de comunicare și relaționare socială, utile 

pe viitor în cariera profesională. Și, nu în ultimul rând, tinerii învață să aprecieze și să se mulțumească cu 

lucrurile pe care le au, ba chiar să se bucure de lucruri mărunte. 

În caliate de cadre didactice, este recomandabil să dezvoltăm copiilor gustul pentru astfel de activități 

care să le facă bine din punct de vedere emoțional, spititual și de pe urma cărora să beneficieze și alții. Astfel 

de lucruri îi formează ca oameni și îi pregătesc pentru viață. 
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                                                     Educația civică la vârsta prescolara 

                                                                                                                          Guinea Diana Codruța 

                                                                                                             Grădinița ”Floare Albastră” , Craiova 

                                                      

               Educația civică este una dintre cele mai importante componente ale educației  și, de asemenea, una 

dintre cele mai complexe deziderate ale educației. Acest fapt este determinat , pe de o parte, de faptul că 

individul este un subiect al relațiilor civile de la o vârstă fragedă,iar  pe de altă parte, de variabilele 

psihologice implicate într-un asemenea proces. 

         Componentele civice nu se transmit, ci se formează prin exersare sistematică în și prin activitate. 

Componenta cognitivă este necesară, însă nu și suficientă. Neglijarea acestui adevăr genereaza iluzii 

referitoare la rezultatele educației civice care marcheazăcontradicțiile reale dintre conștiința și conduita civică. 

Aprecierea rezultatelor după ceea ce știu copiii despre trăsăturile cetățeanului activ, problemele cu care se 

confruntă cetățenii , drepturile și responsabilitățile acestora este insuficientă. Urmărind cum se manifestă 

copiii și cum realizează o activitate ne putem forma o imagine reală cu privire la rezultatele muncii ce are ca 

scop educația civică. Conduita civică reprezintă rezultatul formării unității dintre conștiința și comportamentul 

civic. Lipsa de unitate,  continuitate și consecvență în sistemul educațional creează tensiuni negative nedorite, 

derutează factorii educativi și copiii cuprinși în instituții de învățământ , denaturând efectul scontat al 

educației pentru cetățenie. 

         Ca și educația morală, educația civică începe în familie. Prin exemplul părinților și prin explicații , 

copilul deprinde comportamentul civic : să salute pe cei necunoscuți , să respecte reguli de comportare atât în 

familie , cât  și în societate , să își exprime punctul de vedere, să aibă opinia sa, să ofere și să primească 

ajutor , să ia decizii. Acestea continuă în grădiniță și școală. Activitatea de învățare reprezintă cadrul de 

modelare a comportamentului și a personalității civice. Activitățile  și strategiile prin care se implică copiii în 

procesul de formare a conduitei civice trebuie să includă acțiuni ce au ieșire directă în viața reală; să fie 

orientată spre viitor și să anticipeze apariția unor probleme, să se bazeze pe aceleași valori autentice , să se 

evite exagerările și deformările; să se acționeze și să se colaboreze cu toți factorii sociali; să prevină și să 

excludă contradicțiile distructive dintre părinți – grădiniță- societate; educația civică să fie continuă și să 

anticipeze fenomenele negative din cadrul mediului formal- nonformal; să se respecte particularitățile de 

vârstă și individuale; să se urmărească în toate împrejurările concordanța dintre ”vorbă” și ”faptă” în sens 

pozitiv( intenții, gănduri bune, fapte bune, respectarea regulilor). 

       O dimensiune foarte importantă în formarea conduitei civice la vârsta prescolară o reprezintă competența 

civică a cadrului didactic. Acesta trebuie să fie un cetățean activ, cu spirit creativ, profesionist, persoană ce 

posedă o morală axată pe responsabilitate , toleranță, democrație. Dacă profesorul / educatorul nu va fi 

competent , se va comporta autoritar cu preșcolarii, nu-și va ține promisiunile , exact același lucru vor face și 

copiii, chiar dacă el va utiliza cele mai moderne și eficiente metode de predare/ învățare/ evaluare. 

          În formarea conduitei civice la copiii de 3-6 ani și nu numai, trebuie acționat cu perseverență și 

consecvență. După cum am menționat anterior , formarea competențelor civice este un proces de lungă durată. 

Pentru a ajunge la o țintă , trebuie mai întâi să o fixezi.  Instituțiile de învățământ sunt niște comunități care 

pot și trebuie să fie exemple de respect al demnității fiecărui individ , al toleranței și respectului reciproc. 

Învățământul are acum , mai mult ca niciodată , un rol crucial în formarea indivizilor în calitate de cetățeni 

activi, independenți și responsabili. O grădiniță , o școală modernă nu înseamnă numai o instituție de 

învățământ dotată cu cea mai performantă aparatură, jocuri, mijloace de învățământ, mijloace de comunicare , 

investiții pe care s-ar putea să nu și le permită multă lume, ci o grădiniță cu un personal și cadre didactice 

competente. 

              În formarea cetățeanului activ este importantă metoda exemplului și a imitației. 
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          Există o multitudine de opere literare în diferite limbi, cu personaje apropiate de sufletul copiilor. Poate 

una din cele mai cunoscute povești este ”Capra cu trei iezi”- tema acestei povestiri o constituie necazurile unei 

mame . Instructivă pentru cei mici, povestea este o adevarată lecție de viață – pot ajunge să conștientizeze 

consecințele nefaste ale neascultării părinților și ale încrederii în persoanle eprefăcute , lupul reprezentînd 

dușmanul, pericolul care îi pândește întotdeauna pe cei creduli. 

           Pornind de la ”Fata babei și fata moșmeagului”, în funcție de nivelul copiilor , se va insista asupra 

faptelor și trăsăturilor antitetice ale personajelor , asupra valorii morale a întâmplărilor, cerându-li-se copiilor 

să-și exprime opinia față de modul de comportare a personajelor și să formuleze morala poveștii. Povestea lui 

Ion Creangă prilejuiește stimularea creativității copiilor, ei putând fi solicitați să-și imagineze și alte 

întâmplări sau alt final. 

 Organizând vizite, plimbări, excursii împreună cu părinții , cu sarcini și obiective stabilite, îi încurajăm 

pe copii să comunice, să se  întrebe, să cerceteze. În mediul înconjurător copiii au posibilitatea să descopere că 

ei au drepturi, libertăți, dar și îndatoriri și responsabilități față de familie, școală, mediul înconjurător. 

           Participând cu copiii la piesele de teatru , aceștia învață cum să se comporte în mijloacele de transport, 

în sala de teatru . Prin acțiunea de amenajare a spațiului de joacă de lângă grădiniță , copiii învață să păstreze 

curățenia, să nu distrugă aparatele de joacă și spațiul verde. 

           Pentru ca o societate să aibă cetățeni responsabili și implicați, educația trebuie să înceapă încă din 

grădiniță. Copiii trebuie să își însușească valori, atitudini, norme civice și morale . 
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ROLUL CĂRŢILOR DE POVEŞTI ÎN DEMERSUL DIDACTIC DIN GRĂDINIŢĂ 

 

             PROF. ÎNV. PREŞC. BĂDESCU ALINA 

GRĂDINIŢA NR. 138, BUCUREŞTI 

 

 

Opera literară îşi validează rolul instructiv-educativ şi formativ prin natura şi calităţile ei estetice. Ea 

poate aduce un spor cognitiv sau poate influenţa în mod autentic, în măsura în care este operă, adică în măsura 

în care îşi construieşte şi îşi reconstruieşte permanent propriul univers. Opera literară transmite cunoştinţe din 

ce în ce mai variate, contribuind la formarea şi lărgirea orizontului cognitiv pe care îl caută copilul. 

Contactul cu operele literare, conturează copiilor un comportament estetic adecvat (gust pentru frumos, 

artă) ca, de asemenea şi o imaginaţie artistică creatoare. 

Tot în plan intelectual, senzaţiile, percepţiile şi reprezentările preşcolarilor se îmbogăţesc cu ajutorul 

literaturii pentru copii. Formarea unor reprezentări clare, contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor, la 

dezvoltarea memoriei şi a gândirii. În strânsă legătură cu gândirea se educă şi sunt infuenţate: limbajul, vorbirea, 

comunicarea. În acest sens, textul literar este cel mai fertil mijloc de educare a limbajului, de la formarea 

deprinderilor de rostire corectă, fonematică, la stăpânirea unui vocabular şi la exprimarea corectă. 

Literatura, ca artă a cuvântului, are menirea de a sensibiliza copiii preşcolari, în sufletul cărora se nasc 

sentimente diferite şi atitudini, emoţii şi trăiri complexe, ceea ce fac ca, educatoarea să găsească acele modalităţi 

eficiente prin care copilul să înţeleagă mesajul operei. 

Literatura pentru copii ajută şi stimulează prefigurarea multor trăsături ale voinţei şi caracterului, 

eficienţa influenţelor educative la vârsta preşcolară fiind mult mai mare. 

Operele literare, comportarea personajelor, atitudinile acestora în diferite ipostaze, conduc la conturarea 

unor modele pe care copiii le pot copia, acest aspect contribuind în mod deosebit la formarea unor conduite şi 

a conştiinţei morale. 

Valoarea educativă a operelor constă în reliefarea unor calităţi morale: Greuceanu din basmul cu acelaşi 

nume, a lui Petre Ispirescu este înzestrat cu vitejie, curaj, hotărâre şi perseverenţă în îndeplinirea ţelului de a 

veni în ajutorul oamenilor, spirit de sacrificiu, prietenie şi umanism. 

 Mesajul basmului ,,Cenuşăreasa” din colecţia Fraţilor Grimm este de o mare înălţime etică: în ciuda 

vieţii grele şi a suferinţelor cumplite ale Cenuşăresei nedreptatea nu poate dăinui la infinit, adevărul iese la 

lumină, răutatea şi minciuna surorilor şi ale mamei vitrege sunt înlăturate, pedepsite. Acest mesaj coincide cu 

năzuinţa de totdeauna a celor mulţi şi asupriţi, cu optimismul riguros al omului din popor care a ştiut în cele 

mai grele împrejurări să-şi păstreze nealterată încrederea în dreptate. 

Basmul a contribuit şi contribuie la formarea profilului moral al omului, la îmbogăţirea tezaurului 

cunoaşterii umane. Analizând faptele eroilor, urmărind ascensiunea acestora, ascultătorul priveşte printr-o 

oglindă ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e nedrept, prefigurând în acest fel idealul de viaţă a numeroase 

generaţii. 

Poveştile  pun în lumină cele mai nobile fapte ale omului, iar puterea de transmitere a unor mesaje 

înălţător - umane este nelimitată. Prin tezaurul de povestit adunat în ungherele cugetului nostru înca din 

copilărie, jocul omenirii întregi răsună în fiecare din noi, contribuind la deozvoltarea umanităţii. Din basmele 

fantastice româneşti răzbate cu claritate cultul muncii, spiritul de întrajutorare, triumful binelui şi al dreptăţii, 

spiritul mândriei şi al demnităţii, cinstea, curajul, omenia, respectul cuvântului dat, toată gama de valori morale 

se găsesc întruchipate în personalitatea eroului central. Astfel, predarea basmului şi poveştilor preşcolarilor, 

dezvăluirea semnificaţiei acţiunilor eroului, frumuseţea morală a eroului principal propus ca model de povestitor 

oferă educatorului posibilităţi nelimitate de a acţiona asupra sufletului şi imaginaţiei preşcolarilor. 
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Basmele, poveştile şi povestirile prin personajele lor tipice, cu trasături pozitive şi negative de voinţă şi 

carcter, au un rol însemnat în educarea sentimentelor estetice. 

Valoarea instructiv-educativă a cărţilor de poveşti este deosebită. Ele aduc  o preţioasă contribuţie la 

dezvoltarea proceselor de cunoaştere, a proceselor afective, la formarea trăsăturilor de voinţă şi caracter- în 

general la dezvoltarea personalităţii copiilor. Înţelegând conflictul dintre cele două forţe care apar în poveşti, 

micii cititori îşi formează noţiuni şi reprezentări despre dreptate, cinste, curaj, vitejie, hotărâre, perseversnţă, 

hărnicie. Ascultând sau citind basme şi poveşti, copiii sunt de partea dreptăţii, a adevărului şi a binelui şi detestă 

nedreptatea, lăcomia, îngânfarea, răutatea şi minciuna. 

Basmele şi poveştile sunt bogate în exemple morale ce ajută la formarea personalităţii micilor 

ascultători. 

La formarea personalităţii lui contribuie în mare măsură jocul, mai ales cel bazat pe roluri prin care 

copilul se implică total, se desfăşoară nestânjenit. 

"Citirea cărţilor" de poveşti (cunoscute de copii) cu imagini în  relief oferite copiilor dimineaţa, 1a 

venirea în grădiniţă sau în momentul al treilea al regimului zilei (program recreativ). Aceste carţi produc o 

adevărată revelaţie asupra copiilor, datorită coloritulul, grafiei excelente şi, mai ales, datorită posibilităţii de a 

mânui unele siluete detaşabile din carte. 

Admirând întreaga comoară de înţelepciune pe care o cuprind poveştile, basmele – creaţii specifice ale 

poporului cu o complexă şi multiplă valoare – copiii învaţă să preţuiească poporul pentru înaltele şi deosebitele 

calităţi. Ch. Perrault, vorbind despre rolul educativ al basmului pe care le-a creat cu atâta măiestrie arată că 

haina plină de vrajă, de mistere şi farmec a basmului ajută pe cei mici să-şi însuşească treptat noţiunea de bine 

şi de rău: 

 ,, Oricât de simple şi de uşoare ar părea aceste poveşti, ele nasc fără îndoială, printre copii dorinţa de 

a fi asemănători cu cei buni care ajung fericiţi şi în acelaşi timp se naşte în sufletul lor teama faţă de 

nenonorocirile ce li s-ar putea întâmpla dacă i-ar urma pe cei răi...Este de necrezut cu câtă sete primesc aceste 

inimi pure şi încă necoapte morala ascunsă în haina basmului...Îi vezi trişti şi disperaţi atâta vreme cât eroul 

sau eroina povestirii sunt în impas şi îndură suferinţe, apoi strigă de bucurie când vine întorsătura fericită şi 

personajele iubite sunt salvate; la fel, după ce suportă cu nerăbdare tot timpul cât le merge bine personajelor 

hâde se simt fericiţi când le văd pedepsite după cum merită.” 
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O RAZĂ DE LUMINĂ ÎN NEGURA VREMII 

PROF VOINA ANCA- Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară din Sibiu 

PROF IUREA DANIELA- Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară din Sibiu 

 

Bătrânii ... izolați, rupți de familii, de locurile dragi, de căsuța lor bătrânească, de obiceiurile lor, 

singuri doar ei cu ei și amintirile lor de o viață.  

Compasiunea ne-a dat un imbold,  nouă, elevilor și profesorilor de la Liceul Tehnologic de Industrie 

Alimentară din Sibiu , să desfășurăm o activitate de voluntariat la Căminul pentru Persoane Vârstnice din 

centrul orașului nostru. Acțiunea s-a desfășurat cu ocazia zilei de 8 Martie.  

În cadrul activității elevii au pregătit în microfabrica școlii gogoși, covrigi, produse de patiserie și 

cofetărie iar toate doamnele au primit o floare, simbol al primăverii. 

Auditoriul a fost încântat de un miniconcert de melodii populare ținut de elevii talentați ai școlii 

noastre. 

Frunțile lor s-au descrețit, ochii lor triști au căpătat lumină. Momentele au fost impresionante de 

ambele părti. Elevii și-au amintit ce bunicii lor pe care nu i-au mai vizitat sau sunat de mult timp, au văzut cu 

ochii lor ce înseamnă singurătatea  și neputința vârstei a treia , au înțeles câtă bucurie sufletească le poate 

aduce un gest frumos făcut din suflet către suflet. 

Aceasta este doar una dintre activitățiile de voluntariat desfășurate de către elevii școlii noastre. Cu 

alte ocazii ,de Paște, de Crăciun, am vizitat Centre de Plasament pentru copii unde de asemenea reacțiile  s-au 

manifestat ca explozii de bucurie și interes.  

În cadrul săptămânii Școala Altfel  au fost activități de plantare a pomilor, de curățare a zonelor verzi 

din preajma școlii sau parcurile orașului. 

De fiecare dată, indiferent de activitatea desfășurată am fost impresionate de deschiderea și dorința 

elevilor de a se implica ceea ce coincide cu dorința noastră ca și dascăli de a transmite mai mult decât  simple 

cunosoștințe, acea de a transmite valori, modele , de a forma caractere , de a învăța elevii să fie oameni pentru 

oameni! 
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Educația morală la preșcolari 

 

Prof. preșc. Ungureanu Carmen-Andreea 

Grădinița PP ”Floare Albastră” Craiova 

 

                    Transformarea grădiniței în prima treaptă a sistemului de învatământ din România a deschis 

pedagogiei noi perspective de abordare ale celor mai variate probleme ale educației preșcolare. 

                  Cercetările psihopedagogice, din ce în ce mai numeroase, pe plan mondial, evidențiază importanța 

deosebită pe care o au pentru dezvoltarea personalității umane, viața, climatul socio-afectiv, educația la vârsta 

preșcolarității. 

                  Datorită faptului că principalele trăsături de caracter se formează în această perioadă de evoluție a 

copilului, că valoarea viitorului, se hotărăște într-o măsură considerabilă în grădiniță, educatoarei îi revine 

marea răspundere de a ajuta copilul să se pregătească nu numai pentru școală, ca viitor elev, ci în vederea 

formării lui ca om nou. 

                  Rămânerile în urmă, abaterile înregistrate în evoluția morală a unor preșcolari constituie adeseori 

baza unor anumite devieri de comportament, la vârsta școlarității, cu care au de luptat părinții, profesorii, iar 

mai târziu, societatea. 

                   Educația morală, proces de mare complexitate, nu poate fi redus doar la unele activități special 

organizate. El vizează întregul mod de viață al copilului, toate sferele raporturilor sale interumane, universul 

său senzorial și cognitiv. De aceea, tot ceea ce înconjoară copilul la această vârstă, tot ceea ce îl solicită, este 

purtător al unor mesaje pozitive sau negative din punctul de vedere al formării lui spirituale, al devenirii lui 

morale. 

                     Activitatea de înarmare a preșcolarului cu noțiuni despre normele morale, cu deprinderi și 

obișnuințe corespunzătoare este mai complexă decât cea care vizează educația lui intelectuală. Educația 

morală la această vârstă presupune un înalt grad de diferențiere și individualizare a activității pedagogice, 

pentru că nu există o metodă general valabilă pentru toate situațiile și nici o trăsătură de personalitate în jurul 

căreia să se concentreze întregul efort al educației. 

                     Profilul moral al preșcolarului constituie un tot unitar, format din reprezentări clare despre 

normele morale, atitudinea față de ele, ca și trebuința lui intimă de a acționa în conformitate cu acestea, dintr-

o motivație corectă. Aceasta înseamnă că educatoarea numai din punct de vedere didactic poate urmări, la un 

moment dat, realizarea uneia dintre ele; pentru că în esență, numai abordarea unitară a tuturor acestor 

obiective conduce la o adevărată educație morală a preșcolarului. 

                   Reținând importanța acestei unități a sarcinilor educației morale, este necesar ca fiecare 

educatoare să înțeleagă interdependența ei cu celelalte laturi ale educației multilaterale, a căror eficiență este 

în directă legătură cu nivelul evoluției morale a preșcolarului. 

                   Formele de realizare a educației morale sunt multiple și se pot realiza la nivel formal, nonformal și 

informal. Chiar dacă toate formele de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ din grădiniţă 

sunt strâns legate între ele şi concură spre finalităţile învăţământului preprimar, avem convingerea că jocul, 

sub toate formele sale, are cel mai mare răsunet în sufletul copilului. 

În acest context, un loc important îl ocupă activităţile de “Educaţie pentru societate”, din Domeniul om și 

societate, ce vizează urmărirea obiectivelor cadru şi realizarea obiectivelor de referinţă pe grupe de vârstă, atât 

în cadrul unor activităţi special proiectate, cât şi în toate celelalte activităţi ale programului din grădiniţă. 

Misiunea educatoarei nu este una lesne de realizat: prin joc, formăm convingeri morale, care conduc la 

valorificarea sentimentelor morale. Astfel învățăm copilul, de la cele mai fragede vârste, să iubească binele, să 

fie interest să facă bine, să dorească să facă bine.  
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                        În cadrul organizat al grădiniţei, copilul trebuie format să-şi adapteze comportamentul la 

situaţii diferite; să conştientizeze consecinţele pozitive şi negative ale actelor sale de comportament asupra sa 

şi asupra celorlalţi; să manifeste încredere, sinceritate, curaj în raport cu sine şi cu ceilalţi; să aibă atitudini 

tolerante faţă de alţi copii aflaţi în dificultate. 
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NE JUCĂM,COOPERĂM ,ÎNVĂŢĂM SĂ AJUTĂM!  

                                                                                                                   Bătrînu Adriana Maria 

                                                                                                                       Şcoala Gimnazială nr. 71  

 

             "Cel mai bun mod de a atinge fericirea este să o răspândiţi în jurul vostru. Încercaţi să  lăsaţi lumea un 

pic mai bună decât aţi găsit-o când ați venit pe lume."( Lordul Robert Baden-Powell) 

             Urmând acest îndemn al lordului Robert Baden-Powell,scriitor și fondator al Mișcării 

Cercetașilor,educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertătilor fundamentale ale omului,al 

demnităţii şi al toleranţi,al schimbului liber de opinii,precum şi cultivarea sensibilităţii fată de problematica 

umană,faţă de valorile moral-civice,a respectului pentru natură şi mediul înconjurător sunt obiective 

importante de urmărit,dar mai ales de atins în procesul de formare al fiecărui copil. 

             Astfel,la nivelul preşcolarităţii, metodele şi strategiile de abordare a conţinuturilor trebuie să 

promoveze învăţarea prin cooperare şi în spiritul toleranţei,ca o formă de interacţiune psihologică.Educaţia în 

spiritul cooperării şi toleranţei oferă posibilitatea copiilor de a învăţa împreună,de a oferi tuturor şansa să se 

afirme în cadrul unui grup. Prin acest tip de educatie putem avea certitudinea ca preşcolaritatea reprezintă 

debutul unei educaţii pentru democraţie şi drepturile omului,oferind copilului şansa să realizeze tot ce se poate 

realiza,să fie tot ceea ce el poate fi.  

              Desfăşurând activităţile cu preşcolarii în spiritul toleranţei şi al cooperării,urmărim în permanenţă 

dezvoltarea potenţialului acestora pentru a deveni persoane echilibrate şi cu o identitate proprie,persoane 

responsabile în comunitatea în care trăiesc.Se urmăreşte formarea unei personalităţi ce are ca 

trăsături:responsabilitatea,solidaritatea socială,autonomia şi implicarea activă. 

              De aceea,cadrele didactice au datoria de a organiza un act educativ de calitate,utilizând creativ toate 

acele mijloace care pot contribui la îndeplinirea obiectivelor,iesind,astfel,din rutina unui demers educativ 

lipsit de strălucire si originalitate.De la an la an am observat,în primul rând ,că oferta de carte este din ce în ce 

mai valoroasă în ceea ce priveşte acest aspect,iar în al doilea rând,parteneriatele desfaşurate sunt axate pe 

teme de interes larg.De asemenea, am observat că educatoarea este din ce în ce mai deschisă spre orizonturi 

noi,spre desfaşurarea unui proces educativ unde principalul actor este copilul. 

              În ultimii ani,cât mai multe ONG-uri,ce au ca misiune educaţia,sunt implicate în diverse proiecte şi 

parteneriate cu instituţii  de învăţământ.Un foarte bun exemplu  îl reprezintă Asociaţia Ghidelor şi Ghizilor 

din Romănia(AGGR),o organizaţie de tineret cu care am desfăşurat activităţi educative la un nivel calitativ 

superior.AGGR este o asociaţie de educaţie non-formală deschisă   copiilor,tinerilor şi adulţilor care se axează 

pe principiile,scopurile şi metodele Ghidismului. 

              Pedagogia Ghidismului este un sistem de educaţie non-formală care completează cu succes educaţia 

formală şi informală;este un “sistem de autoeducaţie progresivă“ unde copiii se implică personal în acest 

proces şi participă activ la progresul propriu.Împreună am desfăşurat  activităţi în cadrul cărora copiii au avut 

posibilitatea să îşi dezvolte încrederea şi aprecierea de sine,să înveţe să coopereze şi să lucreze în echipă,să se 

adapteze schimbărilor şi să înveţe din experienţa altora.Principala metodă educativă folosită în cadrul acestor 

activităţi a fost jocul,pentru că jocurile nu sunt nu numai atractive,dar educă moral,mintal şi fizic copiii. 

             În cadrul jocului,copilul descoperă şi explorează un mediu nou,se descurcă în situaţii noi,cooperează 

şi îi ajută pe ceilalţi,îşi asumă responsabilităţi.Fiecare copil acceptă sa se joace,să-şi asume un rol.Totodată, 

prin joc se îmbogăţeşte viaţa  personală a copilului prin relaţiile  pe care acesta le stabileşte cu   ceilalţi 

colegi,prin prieteniile pe care le leagă.Astfel,copilul are posibilitatea să facă nu numai un schimb de 

cunoştinţe,ci şi de sentimente şi de experienţă socială. 

             Rolul cadrului didactic este foarte important în formarea personalităţii copiilor,mai ales la vârste 

mici,când comportamentul imitativ al acestora este dominant.Dacă educatoarea dă dovadă de nediscriminare 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cercet%C4%83%C8%99ie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cercet%C4%83%C8%99ie
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în stabilirea îndatoririlor şi respectarea drepturilor,dacă oferă copiilor un climat democratic,aceştia îşi 

formează mult mai uşor deprinderi în sensul respectării şi acceptării celui de lângă el. 

            Unul din elementele fundamentale care trebuie să ghideze  comportamentul didactic şi managerial este 

considerarea copilului în evoluţia sa specific individuală şi oferirea sprijinului educaţional,dar şi uman,în 

fiecare etapă a dezvoltării sale- un comportament didactic adecvat înseamnă a intelege că un copil învaţă 

atunci când este suficient de matur pentru activitatea respectivă şi nu în funcţie de nişte reguli exterioare 

prestabilite pentru o vârstă sau alta.În acelaşi timp,urmărirea acestora în activitatea didactică permite,pe lângă 

respectarea copilului şi a cerinţelor sale individuale, şi respectarea educatoarei,căreia i se cere o desfăşurare 

creativă şi liberă a aptitudinilor sale de cadru didactic.  

           Un mediu cultural favorabil nu duce numai la formarea  unor deprinderi intelectuale,ci stimulează,în 

acelaşi timp,sentimentele estetice ale copilului şi duce la aprecierea şi crearea frumosului ca valoare umană 

perenă,unanim acceptată si la educarea laturii afective a copilului,privit ca o entitate a universului căreia i se 

cere să se formeze în spiritul dreptăţii ,democraţiei,toleranţei.    

            Perioada preşcolaritatii se caracterizează printr-o deosebită receptivitate la influenţele mediului şi prin 

ritmuri accelerate de dezvoltare psihică.Fiecare copil este capabil să înveţe,iar rostul educaţiei este de a 

dezvolta potenţialul fiecăruia,rolul educaţiei nu este acela de a-i selecta pe cei capabili,ci de a dezvolta 

potenţialul fiecărui copil. 

            Urmând aceste deziderate trebuie să educăm copilul în ideea de a invăţa pentru a face,a cunoaşte,a  

descoperi,a explora,a fi. 
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STATISTICAL DISTRIBUTIONS 

Dr. Emilia Dana Selețchi  

Colegiul Tehnic ,,Carol I” București 

 

 
This paper covers continuous and discrete probability distributions. It includes examples of widely 

used statistical distributions such as: Gaussian, Exponential, Laplace, Geometric, Logarithmic, Nakagami, 

Rayleigh, Rician, Weibull, Negative binomial, Poisson and Non-parametric distribution. The Pareto 

distribution is a power law probability distribution that coincides with social, scientific, geophysical and many 

other types of observable phenomena. The Logistic distribution has been extensively used in many different 

areas including biology, epidemiology, psychology, technology and market. In probability and statistics, the 

log-logistic distribution (Fisk distribution in economics) is a continuous probability distribution for a non-

negative random variable. It is applied to survival analysis as a parametric model for events whose rate 

increases initially and decreases later. 

 

In probability theory, a probability distribution is called Continuous if its cumulative distribution 

function is continuous. Distribution fitting is a method of selecting the statistical distribution which best fits to 

a data set generated by some random process. For predictive purposes we have to display the shape of the 

underlying distribution of the population. In order to determine this underlying distribution, it is common to fit 

the observed distribution to a theoretical distribution by comparing the frequencies observed in the data with 

the expected frequencies of the theoretical distribution (Normal Distribution, Binomial Distribution, 

Exponential Distribution, Gamma Distribution, Lognormal Distribution, Poisson Distribution, etc.). 

 

Normal Distribution 

In probability theory and statistics, the normal distribution or Gaussian distribution is a continuous probability 

distribution that describes data that clusters around a mean or average. 

The probability density function for a normal distribution is given by the formula: 
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For a mean of 0 and a standard deviation of 1, the standard normal distribution can be written as: 
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The data are plotted against a theoretical normal distribution in such a way that the points should form an 

approximate straight line. Departures from this straight line indicate departures from normality. 

 

Exponential Distribution 

The exponential distributions are a class of continuous probability distributions which describe the 

times between events in a Poisson process, i.e. a process in which events occur continuously and 

independently at a constant average rate.  
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where λ > 0 is the parameter of the distribution, often called the rate parameter. The distribution is supported 

on the interval [0,∞). 

 

Laplace Distribution 

The Laplace distribution (double exponential distribution) is a continuous probability distribution. It 

has recently become quite popular in modeling financial variables (Brownian Laplace motion). A random 

variable has a Laplace (μ, b) distribution if its probability density function is: 
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Here, μ is a location parameter (real), b > 0 is a scale parameter (real) and ( )+− ,x . If μ = 0 and b = 1, 

the positive half-line is exactly an exponential distribution scaled by 1/2. 

 

Logistic Distribution 

The logistic distribution is a continuous probability distribution. Its cumulative distribution function is 

the logistic function, which appears in logistic regression and feedforward neural networks. A feedforward 

neural network is an artificial neural network where connections between the units do not form a directed 

cycle. This is different from recurrent neural networks. 

The probability density function (pdf) of the logistic distribution is given by: 
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with location parameter Rμ , the scale parameter σ > 0, and ( )+− ,x  

The distribution has been used for various growth models, and is used in logistic regression. It has longer tails 

and a higher kurtosis than the normal distribution. The logistic distribution has been extensively used in many 

different areas such as: 

- Biology - to describe how species populations grow in competition 

- Epidemiology - to describe the spreading of epidemics 

- Psychology - to describe learning 

- Technology - to describe how new technologies diffuse and substitute for each other 

- Market - the diffusion of new-product sales, etc. 

 

Nakagami Distribution 

The Nakagami distribution (Nakagami-m distribution) is a probability distribution related to the 

gamma distribution. It has two parameters: a shape parameter μ and a second parameter controlling spread, ω. 

The Nakagami distribution has the density function: 
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were µ is the shape parameter and ω > 0 is the spread parameter for x > 0. If x has a Nakagami distribution 

with parameters µ and ω, then x2 has a gamma distribution with shape parameter µ and scale parameter ω/µ.  
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http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_density_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Location_parameter
http://en.wikipedia.org/wiki/Scale_parameter
http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_distribution
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-73.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Cumulative_distribution_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_regression
http://en.wikipedia.org/wiki/Feedforward_neural_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Directed_cycle
http://en.wikipedia.org/wiki/Directed_cycle
http://en.wikipedia.org/wiki/Recurrent_neural_networks
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_density_function
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-97.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_distribution
http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_distribution
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Rayleigh Distribution 

The Rayleigh distribution is a continuous probability distribution that can arise when a two-

dimensional vector (wind velocity data) has elements that are normally distributed, are uncorrelated, and have 

equal variance. The vector’s magnitude (e.g. wind speed) will then have a Rayleigh distribution. The Rayleigh 

distribution is a special case of the Weibull distribution. The Rayleigh probability density function is written 

as: 
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If A and B are the parameters of the Weibull distribution, then the Rayleigh distribution with 

parameter b > 0 and  ) 0,x  is equivalent to the Weibull distribution with parameters 2bA =  and B = 

2. If the component velocities of a particle in the x and y directions are two independent normal random 

variables with zero means and equal variances, then the distance the particle travels per unit time is distributed 

Rayleigh. The Rayleigh parameter is estimated as:  
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Rician Distribution 

The Rice Distribution (Rician Distribution), named after Stephen O. Rice, is a continuous 

probability distribution. In communications theory, Nakagami distributions, Rician distributions, and Rayleigh 

distributions are used to model scattered signals that reach a receiver by multiple paths. Depending on the 

density of the scatter, the signal will display different fading characteristics. Rayleigh and Nakagami 

distributions are used to model dense scatters, while Rician distributions model fading with a stronger line-of-

sight. Nakagami distributions can be reduced to Rayleigh distributions, but give more control over the extent 

of the fading. The Rician probability density function is written as: 
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with noncentrality parameter s ≥ 0 and scale parameter σ > 0, for  ) 0,x . I0 is the zero-order modified 

Bessel function of the first kind. If x has a Rician distribution with parameters s and σ, then (x/σ)2 has a 

noncentral chi-square distribution with two degrees of freedom and noncentrality parameter (s/σ)2.  

Weibull Distribution 

The Weibull Distribution is a continuous probability distribution. The probability density function of 

a Weibull random variable x is written: 
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where k > 0 is the shape parameter and λ > 0 is the scale parameter of the distribution. The Weibull 

distribution is related to a number of other probability distributions; in particular, it interpolates between the 

exponential distribution (k = 1) and the Rayleigh distribution (k = 2). 

The Weibull distribution is often used in the field of life data analysis due to its flexibility. It is an 

analytical tool for modeling the breaking strength of materials. Current usage also includes reliability and 

lifetime modeling.  The Weibull distribution is more flexible than the exponential for these purposes. 
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  The failure rate decreases over time for k < 1. The failure rate is constant over time for k = 1. The 

failure rate increases over time for k > 1. 

 

 

Logarithmic Distribution 

The logarithmic distribution (sometimes known as the Logarithmic Series distribution) is a discrete, 

positive distribution, peaking at x = 1, with one parameter and a long right tail. The logarithmic distribution is 

quite popular in insurance for modeling a claim frequency. It has been used to describe, for example: the 

number of items purchased by a consumer in a particular period; the number of bird and plant species in an 

area; and the number of parasites per host. The probability mass function of a Log(p)-distributed random 

variable:                                                       ( )
( )p1lnk

p
kf

k

−
−=  

for k ≥ 1, and where 0 < p < 1. Because of the identity above, the distribution is properly normalized. 

 

Poisson Distribution   

The Poisson Distribution is defined as the probability of a number of events occurring in a fixed 

period of time if these events occur with a known average rate and independently of the time since the last 

event. The Poisson distribution can also be used for the number of events in other specified intervals such as 

distance, area or volume, the number of Geiger counter clicks per second, the number of people walking into a 

store in an hour, etc. The Poisson distribution can be applied to systems with a large number of possible 

events, each of which is rare. A classic example is the nuclear decay of atoms. The Poisson pdf is written:   

( ) ( )λexp
!k

λ
λk;fy

k

−==  

The Poisson distribution is a one-parameter discrete distribution that takes nonnegative integer values. The 

parameter ( ) 0,λ is both the mean and the variance of the distribution and  2,...1,0,k  is the number 

of occurrences of an event. 

a) b)  

Fig.1. – a) Profile Plot Fitting (PDF): 1 - Normal (Gaussian), 2 - Birnbaum-Saunders, 3 - Extreme value, 4 -

Gamma, 5 - Loglogistic, 6 - Logistic, 7 - Lognormal Distribution, b)  Profile Plot fitting (PDF): 1 - Normal 

(Gaussian), 2 - Exponential, 3 - Inverse Gaussian,  4 - Nakagami, 5 - Rayleigh, 6 - Rician, 7 - t location- scale 

and 8 - Weibull Distribution MATLAB application 
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http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-137.html
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a) b)  

Fig. 2. (a,b) – Profile Plot fitting (PDF): 1 - Normal (Gaussian), 2 - Negative binomial, 3 - Poisson and  

4 - Non-parametric Distribution - MATLAB applications. 

 

a)   b)  

Fig. 3. – (a) Profile Plot fitting (PDF): 1 - Normal (Gaussian), 2 – Laplace, 3 – Geometric, 4 – Logarithmic 

distribution - STATISTICA applications, (b) Profile Plot fitting (PDF): 1 - Normal (Gaussian), 2 – Laplace, 3 

– Geometric, 4 – Logarithmic distribution - STATISTICA applications  

 

Concluding Remarks 

MATLAB provide assorted command-line and graphical tools for generating and evaluating 

probability distributions. The Distribution Fitting Tool is a GUI for fitting univariate distributions to data. To 

fit distributions to the data and display them over plots of the empirical distributions, we can import data from 

the workspace. 

STATISTICA application includes the Distribution Fitting tool which helps us to select the best 

fitting distribution and apply it to make better decisions in different fields of interest.  

Once the distribution model has been chosen, it is necessary to decide how well the selected 

distribution fits our data. The goodness of fit of a statistical model illustrates how well it fits a set of 

observations. By comparing the observed values and the values expected under the model in question.  
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PROIECT EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT 

,,DIN INIMI PENTRU INIMI”              

Dumitru Costela Liliana 

Școala Gimnazială Nr, 1 Dichiseni/Jud. Călărași 

                                  

                         ,,Pentru a fi în adevăr om, trebuie să te gândeşti la două lucruri: că atâţia oameni au fost , să fii 

tu şi tu însuţi eşti, ca să fie după tine atâţia oameni.” NICOLAE  IORGA                           

    Voluntariatul apropie oameni și rupe frontierele. De asemenea ne face să redescoperim latura umană din 

interiorul fiecăruia.                                             

               În zilele noastre, cadrul didactic este cel care se gândeşte şi la sensibilizarea membrilor comunităţii 

în care trăieşte, comunitate în care se întâlneşte cu realităţi crude, de neimaginat uneori, pe care le trăiesc unii 

din semenii noştrii, adulţi şi copii. 

               În perioada şcolară mică, copilul trăieşte o amplificare şi diversificare a stărilor afective, dar i se 

conturează şi posibilitatea de evaluare interioară. El experimentează emoţii din ce în ce mai complexe şi mai 

nuanţate. 

               Studiile au relevat faptul că relaţiile afective şi stările emoţionale conturează ceea ce denumim 

,,inteligenţă emoţională”. Ea este aceea care ne ajută să ne facem plăcuţi la locul de muncă sau în colectivul 

din care facem parte, să putem comunica eficient, să ştim să ne apropiem de cei pe care îi simpatizăm sau pe 

cei pe care vrem să-i ajutăm. Inteligenţa emoţională este factorul de legătură, liantul între o persoană şi mediul 

din care face acesta parte. 

                În dorinţa de a-i obişnui pe copii să trăiască în relaţie cu cei din jur, să-şi dezvolte stări afective 

pozitive (omenie, generozitate, receptivitate la durerile şi bucuriile celor din jur), am conceput un proiect de 

implicare a copiilor în acţiuni social-umanitare, intitulat ,,Din inimi, pentru inimi”. 

Este minunat să fii mereu prezent printre oameni cu inima și sufletul, să-i ajuți necondiționat acolo unde este 

nevoie. 

Este o onoare să fii voluntar în comunitatea unde trăiești, să-ți pese de cei din jur. 

Atunci când dăruiești iubire, primești iubire, când respecți, ești respectat. 

Toate aceste valori pot fi cultivate în conștiința copiilor prin participarea directă la acțiuni. 

Piatra de încercare a omeniei e fapta bună, căci omenia nu se manifestă în vorbe ci în fapte. 

A trezi și a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui ar putea fi una din sarcinile de seamă 

ale educatorilor, un spirit care transformă valorile sociale în principii de conduită personală. 

Prin aceste activități , copiii vor înțelege că valoare unui om rezidă în ceea ce este capabil să dea și nu în ceea 

ce este el capabil să primească. 

 Un  proiect educațional de voluntariat , se știe, e o hrană pentru suflet. 
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Aici își găsesc locul doar cei ce simt, doresc și vor cu adevărat să ajute , să aducă o rază de lumină în suflete. 

                Zi de zi, de prin fața ochilor ne trec chipuri de copii cu tristeţile lor sau cu bucuriile lor. Ne întristăm 

de cele mai multe ori la tristeţea lor şi ne bucurăm când pe faţa lor se citeşte bucuria. Şi dacă pentru cei mai 

mulţi bucuriile vin din partea celor dragi din familie, nu trebuie să uităm că sunt  şi copii greu încercaţi de 

soartă. 

        Cu siguranță,voluntariatul este singura modalitate prin care putem readuce o rază de speranță în sufletele 

celor pentru care soarta, din păcate, nu a rezervat prea multe bucurii. De asemenea, prin voluntariat nu numai 

că sădim un zâmbet pe chipul celor care prea rar zâmbesc, dar învățăm totodată să fim responsabili, receptivi 

la problemele celorlalți…într-un cuvânt: să fim oameni. Înainte de a spune cu nepăsare NU voluntariatului, 

trebuie să ne gândim că puteam fi noi în locul celor în cauză și atunci…nu-i așa că ajutorul cuiva ne-ar fi adus 

lacrimi de fericire în ochi și speranța că nu suntem singuri? 

Mulți nu știu că în spatele voluntariatului, se ascund prieteni, emoții, respectul de sine și, implicit, respectul 

celor din jurul tău față de tine, reușita. Nu numai că îi ajuți pe cei nevoiași, în primul rând te ajuți și pe tine și 

îți construiești personalitatea, te poți simți cu adevărat un om, care nu este frumos doar la exterior, ci și în 

interior, iar asemenea sentiment este mai presus decât orice hârtie cu valoare materială. 

 Ei bine, gândiţi-vă ca stați  în picioare într-o cameră complet întunecată, fără lămpi sau întrerupătoare de 

lumină.  Puteți aprinde o lumânare, şi brusc există o mică lumină, şi întunericul nu mai  pare la fel de rău.  

Apoi, încet, alți oameni vi se  alătură până când există o sută de oameni cu o sută de lumânări.  Acum această  

cameră este luminoasă ... şi întunericul a dispărut!  

 Voluntariatul este tot cam așa.  O singură persoană, cu o lumânare, poate face o diferență.  Dacă un întreg 

buchet de persoane se  adună împreună să lucreze la aceeaşi problemă, ei pot face mai mult bine ... sau chiar 

pot merge mult mai departe.  Fiecare persoană este importantă, şi fiecare persoană poate face ceva bun.  Poate 

că nu putem schimba lumea singuri, dar împreună putem face o diferență în a ajuta copiii care cresc chiar aici, 

sub ochii noștri.  

Printre partenerii noștri în acest proiect se numară și TENARIS-SILCOTUB ,care  sunt niște oameni sensibili, 

plini de dragoste și compasiune față de copiii dezavantajați din localitatea noastră. 

Știut fiind faptul că apropierea Crăciunului reprezintă unul din acele momente din an când oamenii se simt 

mai buni , mai darnici, mai generoși , eu  am găsit o mulțime de voluntari și mari și mici (părinți și elevi)și am 

pregătit câteva pachete(30) pentru copiii dezavantajați . 

Cadourile  oferite au adus zâmbete pe chipul copiilor, iar pe noi această răsplată ne-a bucurat enorm și ne-a 

făcut să simțim că voluntariatul  este cea mai înălțătoare activitate pe care cineva o poate desfășura. 

Probabil unii  copii știu că decembrie este luna Sărbătorilor de Crăciun și știu și de tradiția cadourilor puse sub 

brad, unii dintre ei poate că i-au și scris o scrisoare lui Moș Crăciun ,așa că dragi voluntari mari și mici, aceste 

suflete nevinovate vă așteaptă cu brațele deschise. 

Dacă fiecare dintre noi ar găsi un moment în care să se gândească și la ceilalți și să facă ceva pentru ceilalți, 

cred că lumea ar fi mai bună.  

Pentru că faptele bune au viață lungă și......... .....cred 

 “Noi, oamenii avem puterea de a schimba lumea”. 
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JOCUL ȘI COPILUL 

                                                Beian Adriana 

                                                                                       Grădinița ,,Căsuța Fermecată’’ - Luduș 

 

 

         Psihologii şi pedagogii au considerat de-a lungul timpurilor că dezvoltarea unui copil nu se 

poate realiza în lipsa jocului .Acesta îi oferă copilului posibilitatea de a se dezvolta în plan social, 

emoţional, fizic, intelectual şi ceea ce este deosebit de important , de a se cunoaşte pe sine. 

         Toţi educatorii sunt de acord în privinţa definirii jocului ca mijloc ideal de educaţie în perioada  

copilăriei. Practica didactică plasează jocul ca instrument central de educaţie, Comenius, în urmă cu 

300 de ani, prefigura această idee. Ursula Şchiopu (1975) în cartea „Probleme psihologice ale 

jocului” consideră că jocul îndeplineşte pentru toate vârstele funcţii psihologice complexe, funcţii 

educative, între care amintim: asimilarea de conduite, acumularea de experienţă şi informaţie, funcţii 

de dezvoltare fizică prin antrenarea sau menţinerea capacităţilor fizice, funcţii sociale în dezvoltarea 

relaţiilor sociale.  

         În concepţia lui Jean Piaget expusă în lucrarea „Psihologia copilului” (1976) jocul are funcţia 

de a realiza adaptarea copilului la realitate. Jocul este formativ şi informativ şi îndeplineşte funcţia 

de socializare. 

         Edouard Claparède în „Psihologia copilului şi pedagogia experimentală” (1975) enumeră opt 

teorii care au fost enunţate pentru a explica esenţa şi cauzalitatea care stau la baza jocului copilului: 

         1. Teoria recreării sau a odihnei (Schaller, Lazarus) potrivit căreia funcţia jocului ar fi aceea de 

a relaxa şi detensiona atât corpul cât şi spiritul. 

         2. Teoria surplusului de energie (Schiller, Spencer) conform căreia, surplusul de energie 

acumulat de copil se descarcă prin joc. 

         3. Teoria atavismului (Hall) care susţine că jocul este un exerciţiu necesar dispariţiei tuturor 

funcţiilor rudimentare, devenite inutile. 

         4. Teoria exerciţiului pregătitor (K. Groos) susţine existenţa a multiple tipuri de jocuri în 

conformitate cu numărul instinctelor (jocuri de întrecere, jocuri de vânătoare etc.) şi defineşte funcţia 

jocului ca un exerciţiu pregătitor pentru viaţa adevărată.  

         5. Teoria jocului ca stimulent al creşterii (H. Carr) în special pentru sistemul nervos. 

         6. Teoria exerciţiului complementar (H. Carr) se bazează pe ideea potrivit căreia jocul întreţine 

şi împrospătează deprinderile nou dobândite. 

         7. Teoria întregirii (K. Lange) potrivit căreia jocul ar fi un înlocuitor al realităţii care ar procura 

copilului ocaziile pe care nu le găseşte în realitate. 

         8. Teoria cathartică (H.Carr) după care funcţia jocului ar fi aceea de a ne purifica din când în 

când de tendinţele antisociale cu care venim pe lume şi de a le canaliza spre comportamente 

acceptate. 

         Vârsta preşcolară este o perioadă de evoluţie spectaculoasă a conduitei ludice. O evoluţie cu o 

asemenea intensitate nu se mai regăseşte în nicio perioadă a vieţii. Bogăţia şi impetuozitatea 

conduitei ludice este datorată nu numai dezvoltării şi maturizării psihofizice, ci şi posibilităţilor de 

relaţionare şi a experienţelor acumulate odată cu intrarea copilului în grădiniţă. Jocul şi procesul de 

creştere sunt strâns legate între ele, copilul mic are mai multe ocazii de a se juca liber, însă treptat, 
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joaca liberă a copilului este înlocuită cu activităţi structurate, atât acasă cât şi în instituţiile de 

educaţie.  

         Conceptul de joc liber este fundamental pentru curriculumul actual, iar când spunem joc liber 

ne referim la jocul care este iniţiat de copil în centrele de interes/activitate. În jocul liber copilul 

decide ce se joacă, cu ce se joacă şi cu cine se joacă.  

         Jocul liber-creativ şi activităţile alese sunt cele mai eficiente forme de activitate pentru 

dezvoltarea personalităţii copilului. Atunci când copiii îşi satisfac interesele, ei învaţă să acumuleze 

informaţii şi să tragă propiile concluzii în legătură cu acestea. Este vârsta când ei pot acumula 

cunoştinţe noi tot timpul, iar influenţele mediului au un rol foarte mare în asigurarea unei experienţe 

complexe şi variate, cât şi stimularea gândirii. Jocul liber nu este o activitate ,, sălbatică “, este o 

activitate plină de vioiciune, ăn care copiii au prilejul să exploreze  medii diferite şi să îndeplinească 

sarcinifie individual , fie pe grupuri mici. Fiecare copil are dreptul  să aleagă şi să participe la 

activităţile care îl interesează. 

         Procesul instuctiv-educativ trebuie să pornească de la cunoaştera fiecărui copil în parte. 

Jocurile şi activităţile alese au o contribuţie semnificativă în acest sens. Educatoarea ameneajează 

spaţii şi pregăteşte materiale didactice prin care ei să fie antrenaţi, valorizaţi, evaluaţi. Jocurile liber 

alese ale copiilor de 3-6/7 ani au  rol lor în dezvoltarea globală a copilului cu metode active de 

stimulare a învăţării, din perspectiva noului curriculum, cu exemple de bune practici pentru 

facilitarea aplicării acestuia. 

         În timp, pe măsură ce copilul trece de la o grupă de vârstă la alta, ponderea jocului liber scade 

pentru că: • se pune accent pe produsele realizate de copil şi mai puţin pe procesul de învăţare, iar 

jocul uneori e înlocuit cu activităţi de învăţare pe baza fişelor de lucru, produse mult aşteptate de 

părinţi;• în locul de joacă copiii îşi aduc multe materiale din alte centre de activitate lăsând impresia 

că se face dezordine;• jocul declanşează strigăte de bucurie, mişcare, agitaţie, iar noi suntem 

concentraţi să păstrăm liniştea în sala de grupă;• jocul cu o anumită jucărie (păpuşă, maşină) sau cu 

obiectele preferate (cuburi, puzzle, vesela de bucătărie) prin care copilul experimentează, explorează, 

învaţă cum să acţioneze cu ele, par lucruri foarte simple pentru adulţi. Jocul reprezintă cea mai 

importantă sursă de învăţare pentru copii, este activitatea care îi ajută cel mai mult şi eficient să 

înveţe. Prin joc copiii învaţă să interacţioneze cu ceilalţi, să exploreze mediul, să găsească soluţii la 

situaţiile problemă, să îşi exprime emoţiile, să achiziţioneze cunoştinţe şi abilităţi care îi vor fi 

necesare pentru adaptarea la cerinţele şcolii. 

          Copilul are nevoie nu numai de sprijin şi îndrumare, ci şi de libertate şi iniţiativă personală, iar 

educatorul trebuie să înţeleagă, să accepte şi să încurajeze modalităţile specifice prin care copilul 

achiziţionează cunoştinţe: imitare, încercare şi eroare, experimentare.  

         Prin excelenţă, jocul constituie cadrul specific unui antrenament al spontaneităţii şi al libertăţii 

de expresie, un stimul important în cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii, a mobilităţii şi 

flexibilităţii psihice. E plin de promisiuni şi surprize, poate să se dezvolte liber, dar când intervine 

controlul, jocul se încheie. Copiii care se joacă par a fi inepuizabili, pierd măsura timpului, fiind 

absorbiţi cu totul de joc, căci resimt jocul ca ceva interesant, atractiv, frumos. Astfel se poate explica 

refuzul copiilor de a întrerupe jocul „De-a magazinul”, „De-a şoferii”, „De-a animalele din pădure”, 

„De-a piaţa de flori” când le propunem o activitate în alt centru pentru a rezolva, de exemplu, sarcini 

matematice, a picta, a scrie semne grafice sau a tăia cu foarfecele. 
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         Jocurile şi activităţile didactice alese sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi ajută pe aceştia să 

socializeze în mod progresiv şi şp se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural 

căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit şi scris. Ele se desfăşoară pe  grupuri 

mici, în perechi şi chiar individual.Reuşita desfăşurării jocurilor şi activităţilor didactice alese 

depinde în mare măsură de modul în care este organizat şi conceput mediul educaţional. Acesta  

trebuie să stimuleze copilul, să-l ajute să se orienteze, să-l invite la acţiune.Astfel , dacă este vorba de 

activităţi desfăşurate în sala de grupă, educatoarea va acorda o atenţie deosebită organizării spaţiului 

în centre ca :Bibliotecă, Colţul căsuţei- Jocul de rol, Construcţii, Ştiinţă, Arte , Nisip şi apă.   

         Organizarea acestor centre se va face ţinând cont de resursele materiale , de spaţiu  şi de nivelul 

de vârstă al copiilor. Materialele  care se vor regăsi zilnic în centrele de interes deschise nu trebuie să 

fie aleatorii, ci atent alese, în strânsă corelare cu tema săptămânii sau cu tema proiectului aflat în 

derulare. Participarea activă a copiilor la ceste activităţi  e influenţată de antrenarea lor zilnică în 

activităţi variate şi capabile să-i cucerească prin farmecul lor , să le dezvolte imaginaţia şi să le incite 

gândirea. 

         Educatoarea manifestă iniţiative ingenioase  în privinţa coceperii şi organizării diferitelor 

activităţi instructiv-educative. De  asemenea , educatoarele, se pot folosi de conţinutul activităţilor la 

alegere pentru a optimiza ulterior, în aceeaşi zi sau în zilele următoare, învăşarea în activităţile 

comune. 

         Copilul învaţă prin jocuri şi activităşi alese : 

1. Să decidă singur asupra jocului şi a jucăriilor. Aflat  în faţa mai multor posibilităţi, copilul 

învaţă să aleagă ceea ce i se potriveşte, învaţă prin experienţă proprie. 

2. Să fie responsabil pentru decizia luată. Faptul că îşi alege singur jocul şi datorită acestei 

alegeri numai el ştie să explice ce face şi cum fece, îi oferă bucuria  independenţei şi, în 

acelaşi timp, răspunderea rezultatelor. 

3. Să aibă încredere şi curaj. Mediul securizat şi stimulativ, care susţine şi încurajează 

dezvoltarea personalităţii copilului atât global, cât şi în componentele ei, oferă cunoaşterea 

propiilor forţe, încredere şi creativitate. 

4. Să devină independent în luarea deciziilor, organizarea jocului , alegerea relaţiilor sociale cu 

egali şi cu educatoarea. Într-un astfel de aranjament al spaţiului, copiii au ocazia de a se 

întâlni în activitate cu ceilalţi, iar aceste relaţii devin libere, sunt orientate indirect de 

educatoare prin comunicare, cooperare, colaborare, respect, negociere, acceptare, toleranţă, 

prietenie. 

5. Să cerceteze şi să experimenteze noi soluţii. Acest lucru este posibil, numai dacă ei simt 

libertatea şi au siguranţa că greşelile nu le sunt aspru sancţionate. 

6. Să se cunoască. Acest lucru se poate realiza tot prin amenajarea adecvată a spaţiului. Prin 

sprijin, interes şi înţelegere pentru eforturile copiilor, educatoarea contribuie la construcţia 

delicată  a imaginii de sine a fiecăruia. 

         Grădiniţa , prin programul zilnic, permite copiilor să aibă acces în diferite etape şi un timp 

mare la sectoarele aranjate în sala de grupă, respectiv la centrele de interes, unde se pot juca cât 

şi cu c doresc, în ritmul propiu. 

         Să nu uităm că fiecare copil are ceva bun, iar la vârstele mici, când se formează imaginea 

de sine şi începe procesul de construire a caracterului şi a respectului de sine, educatoarea trebuie 

să îi valorizeze pe toţi , stimulându-i individual în acelaşi timp.     
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Învățând pe alții, învățăm și noi                                                                

                                                                          Prof. Mareș Larisa-Mioara 

                                                                  Școala Gimnazială Plosca, Teleorman 

  

          Voluntariatul a cunoscut în ultima perioadă o ascensiune rapidă în diverse domenii. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale, 

devenind mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. De aceea, voluntariatul este o activitate demnă 

de a fi sprijinită în școală. Responsabilitatea, comunicarea, socializarea, spiritul civic, încrederea, colaborarea 

și inițiativa sunt calități specific acestei activități. 

             Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului ,,voluntar“, am aflat care este etimologia acestuia și am 

descoperit că o variantă o întâlnim în limba latină ,,voluntarius“, iar cealaltă în limba 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“. 

             Implicându-se în acţiuni de voluntariat, un cetăţean activ este provocat să se deschidă pentru învăţare 

şi pentru a le transmite altora cunoştinţele şi deprinderile formate. În acest mod, înţelege mai bine cum va 

putea să evolueze. Astfel de cetăţeni se pot mobiliza pentru a soluţiona diverse probleme private, ale 

instituţiei, ale familiei sau ale comunităţii. Voluntariatul defineşte o activitate desfăşurată de o persoană sau de 

un grup din proprie iniţiativă în beneficiul oamenilor sau al comunităţii, fără ca subiecţii implicaţi să fie 

remuneraţi direct pentru aceasta. Este o nouă modalitate de educaţie nonformală şi de activizare a 

potenţialului intelectual al cetăţenilor. Acest secol este considerat un veac al personalităţii creative, libere şi 

capabile să-şi decidă propriul destin. Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai 

dovadă de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim.                                                                                                                   

             Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din diferite domenii, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține apoi susținerea lor.  

             În instituţia de învăţământ, activităţile de voluntariat pe care le-am organizat ca profesor și ca diriginte 

au fost pe diverse domenii, cum ar fi: ştiinţific (implicarea în iniţierea unor demersuri de creaţie); social 

(activităţi de oferire a unor bunuri materiale și alimentare bătrânilor dintr-un Centru de bătrâni, respectiv 

ajutor material unor elevi din școală de condiție precară și unor copii din Centrul de copii); civic (promovarea 

acţiunilor cu caracter democratic în comunitate prin activităţi de instruire şi informare, semnalarea unor 

abuzuri şi organizarea de activităţi pentru soluţionarea acestor probleme); sănătate (campanii de promovare a 

modului sănătos de viaţă – alimentaţie sănătoasă, prevenirea fumatului, alcoolului şi/sau a utilizării drogurilor, 

organizarea de scenete, concursuri); ecologic (igienizarea unor parcuri sau zone de joacă pentru copii, 

campanii de promovare a reciclării diverselor materiale, ,,Let’s  Get Green!“, acţiune de plantare a pomilor pe 

o parcelă din comună, de salubrizare în comunitate); cultural (organizarea de activităţi în parteneriat cu 

instituţiile culturale, biblioteci, campanii de promovare a instituţiei în cadrul comunităţii prin manifestări 

culturale, activităţi în colaborare cu alţi parteneri pe subiecte de interes pentru tineri: biserică, poliție, 

organizarea de evenimente pentru promovarea interculturalităţii şi a toleranţei, acţiuni de conştientizare şi 

combatere a traficului de fiinţe umane, vizionarea de filme pentru cunoaşterea diferitelor culturi). 

            Spre exemplificare, pot menționa faptul că m-am implicat într-o astfel de activitate în calitate de 

coordonator în cadrul școlii gimnaziale al unui Proiect organizat de Asociația Viitorul în zori (Let’s Do It, 

Romania) în parteneriat cu Ministerul Mediului, cu avizul Ministerului Educației Naționale. Colaborarea pe 
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care am avut-o a fost o reușită. Personalul acestei instituții a instruit voluntarii participanți, oferindu-le 

informațiile și materialele necesare. În urma unui program dinainte stabilit, grupuri formate din cinci elevi, 

coordonați de profesorul voluntar, s-au implicat în activități în cadrul proiectului ,,Ziua de curățenie Națională 

2018, desfășurat în context internațional în 150 de țări sub numele de ,,World Cleanup Day“ (Ziua de 

Curățenie Mondială), având ca scop mobilizarea a 5% din populația planetei în vederea curățării planetei de 

deșeuri într-o singură zi.  Instituția a contribuit la mobilizarea comunității locale în vederea desfășurării 

acțiunii de curățenie, sprijinind astfel organizarea proiectului la nivel local și contribuind la protejarea 

mediului într-un mod responsabil. Elevii au îndeplinit sarcina de a curăța diverse locuri din comună. 

Activitatea aceasta s-a desfășurat în preajma școlii și în câteva locuri delimitate pe raza comunei: în parc, la 

pădure, la stadion, etc. Prin activitatea desfășurată în proiect, noi, cadrele didactice, am demonstrat respect și 

responsabilitate față de mediul înconjurător, contribuind la educarea tinerilor, și la mobilizarea acestora în 

vederea derulării activităților de voluntariat. Prin această acțiune copiii au învățat să lucreze în echipă, să fie 

solidari și să-și asume responsabilitatea protejării acestor spații. ,,We do it, together!“ 

           De asemenea, proiectul tematic este un exemplu de activitate integrată, ce se poate desfăşura simultan 

în mai multe clase sau separat, cu sarcini diferite. Fiecare activitate a voluntarului este supusă evaluării prin 

trei întrebări de reflecţie asupra rezultatelor: Am învăţat / Am realizat / Am cooperat.  Prin intermediul unor 

dezbateri,  jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor copii care nu au 

posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei 

învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în comunitatea din care provine 

elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

            Activitățile de voluntariat pe care le-am realizat în cadrul școlii noastre i-au vizat și pe elevii cu cerințe 

educative speciale sau pe copiii proveniți din familii defavorizate, în scopul ameliorării diferențelor din 

comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni sau foarte buni la învățătură. Elevii conştientizează, prin 

manifestări precum serbări, concursuri de creaţie literară, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate 

de interculturalitate, toleranţă, respect reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. Activităţile literare au şi 

rolul de a îmbunătăţi relaţiile de comunicare între elevi, respectiv între elevi şi adulţi.  

            Coordonatorul demonstrează mai multe calităţi: este un promotor al valorilor personale şi comunitare, 

este deschis pentru schimbare, este un bun mentor şi un îndrumător eficient al voluntarilor, este un exemplu 

pentru aceștia şi diseminează bunele practici ale voluntarilor, ghidează eficient activitatea lor, îi stimulează şi 

îi promovează, le recunoaşte meritele, pornind de la motivaţiile individuale şi cele de grup, demonstrează 

competenţe de instruire şi de consiliere a voluntarilor, diseminează experienţa de organizare a voluntariatului 

şi exemplele din domeniu pe reţelele de socializare, pe alte site-uri, demonstrează interes continuu pentru 

creştere profesională, pentru implicare în proiecte comunitare.  

            În calitate de profesor, am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un 

magnet pentru cei din jurul lor, dar și pe cel al elevilor respinși de colectiv din anumite motive. Am constatat 

cu mulțumire schimbarea radicală care s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, cei din jurul său 

l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă 

rezultate mai bune la învățătură. Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și pentru care 

este bine să ne învățăm copiii să facă voluntariat este să contribuim la crearea lumii înconjurătoare, pornind 

din interiorul nostru, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Părerile celor implicați au fost 

că datorită activităţilor realizate au obţinut experienţe inedite, şi-au făcut prieteni noi, au petrecut util timpul 

liber, au ajutat oamenii nevoiași, au adus bucurie în sufletul unor copii cu care viața nu a fost la fel de 
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prietenoasă. Elevii învață să-şi dezvolte stări affective, pozitive,  să ofere bucurie sufletească prin 

sensibilitatea exprimării. 

            Voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, 

deoarece se desfășoară printr-un proces al alegerii libere. 

            Docendo discimus. (Învățând pe alții, învățăm și noi). 
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„Bunătăti pentru Moș Crăciun” 

Prof Stan Elena 

Colegiul Economic „Ion Ghica „Târgoviște 
 

 „Bunătăți  pentru  Moș Crăciun” s-a numit activitatea desfășurată în cadrul protocolului de colaborare 

încheiat cu „Centrul de zi pentru copiilor cu dizabilități” din Târgoviște. 

 Protocolul de colaborare a fost încheiat anul trecut  între Colegiul Economic” Ion Ghica” și „Centrul 

de zi  pentru copii cu dizabilități”, activitățile urmând a se desfășura pe parcursul anilor școlari 2018-2019 și 

2019-2020. 

 Beneficiarii au avut parte de o surpriză plăcută, pusă la cale de clasa de alimentație publică (clasa a IX 

a - școala profesională), coordonată de doamnele profesor Constantin Valentina și Stan Elena. Deoarece vizita 

s-a desfășurat în perioada sărbătorilor de Crăciun, perioadă în care  cornurile şi cozonacii sunt „vedetele” 

gătite de toate gospodinele, elevii au explicat şi i-au făcut părtaşi pe beneficiari, la modul de preparare al 

acestora. În timp ce cuptoarele pregăteau cele făcute cu atâta emoţie de către micuţii beneficiari, iar toți  

participanții se încălzeau cu un pahar de ceai fierbinte, participanții  au fost bucuraţi de un program de dansuri 

populare, oferit de elevii liceului. Beneficiarii parteneriatului nu s-au lăsat mai prejos şi au mulţumit la rândul 

lor, cu un colaj de colinde. 

  A fost o zi de poveste, pe care cei de la Colegiul Economic “Ion Ghica” Târgovişte au dorit să  o 

ofere cu ocazia Sfintelor Sărbători, tuturor copiilor. 
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ÎNVĂȚĂM ȘI NE JUCĂM LA LIMBA ROMÂNĂ ! 

 

                                                                                            GLONȚ- DINU LAURENȚIA 

                                                                                 Școala Gimnazială ”Vlaicu Vodă” Slatina, Olt 

 

Jocul didactic este un procedeu activ, mult practicat în ciclul primar. Jocul, activitate 

cognitivă specifică copilăriei, îl pune pe şcolarul mic în situaţia unei intense activităţi intelectuale şi 

asigură o asimilare reală a noţiunilor, regulilor, o însuşire activă şi conştientă a cunoştinţelor.  

Folosit cu măiestrie, jocul crează un cadru organizatoric, care favorizează dezvoltarea 

interesului elevilor, a spiritului de investigare şi formarea deprinderilor de folosire spontană a 

cunoştinţelor dobândite.  

A învăţa copiii să citească şi să scrie este un proces complex şi de lungă durată. A citi 

înseamnă a descifra mesaje, transpunând structuri grafice în structuri sonore şi mintale, purtătoare de 

sensuri. Scrierea înseamnă încifrarea unui mesaj, adică reprezentarea gândurilor, ideilor prin semne 

grafice. Însuşirea citit-scrisului până la nivel de deprinderi se realizează prin exersarea riguroasă  şi 

sistematică a componentelor ce stau la baza constituirii lor. 

În activitatea de fiecare zi a copilului jocul ocupă locul preferat. Aşa cum adultul se simte 

împlinit prin munca sa, copilul se simte mare prin succesele  sale ludice. 

A ne întreba de ce pentru copil, aproape orice activitate este joc, înseamnă a ne întreba de ce 

este copil. 

Cunoscând locul pe care îl ocupă jocul în viaţa copilului, este uşor de înţeles eficienţa 

folosirii lui în procesul instuctiv educativ. 

În şcoală, motivaţia intrinsecă pentru învăţătură nu apare la comandă, iar angajarea obţinută 

prin constrângere poate avea efecte secundare îngrijorătoare. 

Elementele de joc, încorporate în lecţie, garantează captarea atenţiei elevilor pe tot parcursul 

activităţii didactice şi înlătură plictiseala, considerată „păcatul de moarte al predării” (Herbart). 

Jocul este şi un mijloc eficient de educaţie: disciplinează fără constângere pe jucător atât sub 

aspectul desfăşurării acţiunilor obiective, cât şi sub raportul comportamentului social. 

Iată câteva jocuri didactice folosite pentru îmbogăţirea expresivităţii vorbirii, activizarea 

vocabularului şi stimularea creativităţii elevilor. 

 Pentru verificarea însuşirii grupurilor de litere am organizat jocul: 

                                            „UNDE SE POTRIVEŞTE?” 

Am prezentat elevilor câteva desene şi le-am cerut să denumească ce văd şi să spună DA în 

căsuţa care arată grupul de litere conţinut de cuvânt. 

Material:fişe pe care sunt scrise grupurile de sunete ca: ea, ia, ie, oa, ua, uă. 

Sarcina: să formeze cuvinte, pe urmă enunţuri care să se refere la o călătorie cu trenul. 

Desfăşurarea jocului: copiii primesc fişele, compun cuvinte, pe urmă enunţuri. 

Jocul este sub formă de întrecere. 

După mai multe exerciţii am putut organiza cu copiii jocuri didactice cu cuvinte omonime. 

                               „GĂSEŞTE MAI MULTE ÎNŢELESURI” 

Este un joc care are ca scop precizarea înţelesului cuvintelor cu aceeaşi formă, dar înţeles  

diferit. Am folosit ca material didactic cuvinte ca: toc, cot, pui, pod, cap. 
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Sarcina didactică: rostirea cuvântului după anumite înţelesuri sugerate. 

Desfăşurarea jocului: se scoate un elev din clasă. Învăţătorul împreună cu elevii aleg un 

cuvânt, de exemplu cuvântul toc. După alegerea cuvântului, copilul de afară este adus în clasă şi în 

mod organizat i se spun două sau mai multe înţelesuri ale aceluiaşi cuvânt. Elevul trebuie să 

ghicească despre ce cuvânt este vorba. 

De exemplu: cu el se scrie, se află la fiecare uşă etc, până când elevul ghiceşte. Dacă nu 

ghiceşte, i se dau lămuriri suplimentare. 

Se procedează la fel şi cu alte cuvinte omonime. 

Sinonimele contribuie la precizarea vocabularului şi măreşte simţitor potenţialul expresiv al 

limbii. Copiii sunt conduşi să înţeleagă şi să observe că unele cuvinte pot fi înlocuite în vorbire cu 

altele, cu acelaşi înţeles. 

De exempu: copilaş – bebeluş – prunc – pui de om    sau   bătălie – luptă – război. 

                             „GĂSEŞTE-I UN ALT NUME” 

Acest joc l-am folosit pentru a îmbogăţi vocabularul copiilor cu cuvinte sinonime. 

Sarcina didactică: aflarea unor cuvinte sinonime cu celelalte. 

Material: cuvinte iniţiale. 

Desfăşurarea jocului: pe tablă am scris cuvintele în coloană: zăpadă, timp, troian, elev a ţipa. Elevii au 

sarcina de a găsi cât mai multe cuvinte cu acelaşi înţeles. Jocul l-am desfăşurat pe rânduri de bănci. A ieşit 

câştigător rândul care a găsit cele mai multe sinonime pentru cuvântul dat. 

Formarea noţiunii de limbă este un proces complex care implică atât dezvoltarea vocabularului, cât şi 

dezvoltarea proceselor intelectuale ale elevilor. 

Pentru a vedea modul în care s-a realizat îmbogăţirea vocabularului elevilor cu sinonime şi omonime 

am realizat „Jocul sinonimelor” şi „Jocul omonimelor”. 

                                 ,,JOCUL SINONIMELOR”   

 Am cerut elevilor să găsească alte cuvinte cu înţeles asemănător din următoarele propoziţii: 

Mama îşi priveşte duios fiul (emoţionată, dulce, blând, trist, gingaşă). 

Oamenii se bucură de rodnicia pământului pe care l-au trudit. (bogăţia, fertilitatea). 

 

                        ,,JOCUL OMONIMELOR” 

 Elevii au avut de căutat noi înţelesuri pentru cuvintele date de noi. Una dintre aceste cuvinte a 

fost: vie. 

Maică-ta de-i vie. 

Bine-ar fi să vie. 

Pân’ la noi la vie. 

Elevii au căutat noi înţelesuri ale cuvântului vie, după care au alcătuit propoziţii deosebit de 

frumoase. 

vie - trăieşte, este în viaţă 

 - să vină 

 - plantaţia de viţă de vie 

 În jocul „FAMILIA DE CUVINTE” elevii au găsit toate cuvintele înrudite cu cele date de noi: 

 grădina - grădinar 

  - grădiniţă 

  - grădinărit 



 

 

 

“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 
1450 

 
 

  - a grădinări 

  - îngrădit 

 S-au alcătuit şi enunţuri de tipul: 

 „Tatăl meu este un grădinar foarte priceput.” 

sau  

„Bunica toată ziua a grădinărit.” 

Pentru verificarea grupurilor de sunete: ea, ie, ia, oa, am organizat un concurs „Cine ştie câştigă”. 

Fiecare grup de sunete a fost reprezentat prin două coloane de cuvinte, una din ele fiind greşită. Unii au avut 

sarcina de a găsi cuvintele scrise corect, apoi cu acestea au alcătuit enunţuri. 

iel el  eram ieram  poet poiet 

ieşire eşire ieste este poiezie poezie 

ieste este iera era poiem poem 

iepure epure era iera versuri viersuri 

iele ele ieraţi eraţi eu Ieu 

 

 „Mama are o blană de iepure.” 

sau 

„Eu eram pe pod, când ele au ajuns.” 

sau   

„Versurile scrise de fratele meu sunt frumoase.” 

În atenţia mea a stat ortoepia şi ortografia care cuprind vocale duble sau consoane duble. Pentru 

acesta am prezentat elevilor cât mai multe cuvinte şi le-am cerut să creeze şi un text care să cuprindă cel puţin 

trei cuvinte cu consoane alăturate, identice. 

Iată câteva exemple de cuvinte: alee, idee, muzee, tranşee, cuviincios, fiinţă, zoologie, alcool, 

accelerat, accident, occident, succes, fiică, înnora, înnoda, înnopta, înnoit.   

Jocul „CLARIFICĂ” 

 

 Elevii au avut de clasificat în trei coloane substantivele prezentate de mine şi să precizeze ce arată 

fiecare: grădină, şcolar, fetiţă, pădure, necaz, alee, bucurie, catedră, mâhnire, arbore, ploaie. 

 

Fiinţe Lucruri Fenomene ale naturii 

şcolar grădină ploaie 

 

 În exerciţiul – joc „CE SE POTRIVEŞTE?” elevii au avut de căutat unele însuşiri potrivite 

pentru substantivele date de mine: carte, cerneală, aer, strugure, şcoală, rădăcină, frunză, flori. 

frunză - moartă 

 - verde 

 - galbenă 

 - ruginie 
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 - spinoasă 

 - lată 

 - îngustă 

 - ovală 

 - mare 

 - mică 

 Elevii au alcătuit enunţuri cu câteva expresii noi găsite: 

Cireşul are frunza galbenă. 

sau 

Cactusul are o frunză spinoasă. 

Prin jocul didactic „POŞTAŞUL” elevii au scris scrisori unor prieteni, verişori, vecini, folosind 

cuvinte şi expresii întâlnite de noi în diferitele lecţii sau poveşti, povestiri, poezii. 

În jocul didactic „RECUNOAŞTE AUTORUL” elevii au fost puşi în situaţia de a recunoaşte 

autorul unei poezii după fragmentele prezentate. Am citit elevilor câteva versuri semnificative din poeziile 

mai cunoscute ale marilor noştri scriitori, lăsând câte o pauză între fragmente. Elevii au ascultat şi pe măsură 

ce au auzit versurile, şi-au notat cine este autorul fiecărui fragment. Pentru complicarea jocului, am cerut 

elevilor să indice şi numele poeziei din care a fost extras fragmentul ascultat. 

 Prezint un exemplu orientativ de felul în care am compus o astfel de bandă: 

  „Dar deschideţi poarta .... turcii mă-nconjor 

 Vântul suflă rece .... rănile mă dor ....” 

   (Dimitrie Bolintineanu – Mama lui Ştefan cel Mare) 

 „Doar izvoarele suspună, 

 Pe când codrul negru tace, 

 Dorm şi florile-n grădină, 

 Dormi în pace.” 

   (Mihai Eminescu – Somnoroase păsărele) 

 

Jocul „CINE ŞTIE CUVINTE NOI ?”  

 

Am folosit acest joc pentru activizarea vocabularului şi a cunoştinţelor elevilor , dezvoltarea memoriei 

şi capacităţii de selectare;    

Se împart elevii în grupe , după bănci . Se împarte şi tabla cu cretă colorată          Învăţătorul pronunţă 

un sunet corespunzător unei litere, cerând elevilor să se gândească şi să spună cuvinte care încep cu sunetul 

dat. Se cer mereu cuvinte noi, frumoase, alese . 

Elevul care-l spune trebuie să şi îl explice –cu ajutorul învăţătorului– şi primeşte câte un punct pe tablă.  

Câştigă rândul de bănci cu mai multe puncte. 

Jocul „SCRIE CUVÂNTUL CU LITERA INDICATĂ !” 

Scopul jocului este dezvoltarea gândirii şi formarea deprinderii de a scrie corect ;               

Învăţătorul scrie pe tablă diferite litere cu cretă colorată. Copiii vor scrie în caietele lor cuvinte care 

încep cu fiecare din literele scrise pe tablă. Se vor scrie litere mici şi mari, indicându–se copiilor să le 

folosească corect. Jocul se poate desfăşura şi sub formă de concurs pe rânduri de bănci. Exemplu:  a –arc;    r 

– rac 

                  r – rama                                 c – casă              
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                  c – cana                                 u – urs  

                  t – tata                                   N – Nina  

                  s – sanie                                V – Viorel 

                  e – elev                                  d – dulap 

                  m – măr                                 F – Florin 

                  b – balon                                p – penar 

                  L – Laura                               o – om  

Variantă : - se poate scrie pe tablă o singură literă . Copilul care va scrie corect cele mai multe cuvinte 

începând cu litera respectivă va fi câştigător .  
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ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA  JOCURILOR DIDACTICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PRIMAR 

 
                                                             NICOLA DORINA GELUȚA 

                                                                                         Școala Gimnazială Nr. 1 Slatina, Olt 

 

Ipoteza pe care mi-am propus să o verific în planul practic al realităţii şcolare este: dacă în 

învăţământul primar se concepe şi utilizează un program special de jocuri didactice atunci se va determina o 

creştere a performanţei şcolare.  

Obiectivele cercetării de faţă sunt următoarele: 

• cunoaşterea nivelului de pregătire intelectuală a elevilor şi stabilirea performanţei individuale; 

• cunoaşterea şi evidenţierea valenţelor formative-educative ale jocului didactic; 

• elaborarea şi implementarea unor programe speciale de valorificare a jocului didactic pentru 

creşterea performanţelor în învăţare; 

• determinarea corelaţiei dintre programul educaţional ,, Învăţăm jucându-ne !” şi performanţele 

şcolarilor mici. 

Menţionez că în funcţie de metodologia adoptată cercetarea de faţă este una experimental - 

ameliorativă. Am recurs la tehnica grupului de control şi am  ales  clasă martor clasa a III-a de la Şcoala 

Gimnazială Nr. 1 din anul şcolar 2017-2018. 

Am aplicat evaluarea iniţială şi cea sumativă pentru mini-investigaţia efectuată, în semestrul II al 

anului şcolar 2017-2018 la unitatea de învăţare Împărţirea numerelor naturale la clasa a III-a. 

Grupul experimental este clasa mea, experimentul este longitudinal, urmăreşte rezultatele pe parcursul a 

doi ani de studiu,respectiv clasele a II-a şi a III-a. 

Evaluarea iniţială şi cea sumativă necesare mini-investigaţiei le-am aplicat grupului experimental în 

semestrul II al anului şcolar 2018-2019 tot la unitatea de învăţare Împărţirea numerelor naturale la clasa a III-

a. 

Ambele colective sunt mixte. În urma discuţiilor cu părinţii ambelor clase, cu învăţătorul clasei martor, 

am adunat următorul material faptic. 

 

 Număr 

elevi 

Fete 

 

Băieţi Fără 

grădiniţă 

Vârstele elevilor Studiile părinţilor 

8 9 10 11 Liceu Şcoală 

profesională 

8 

clase 

Clasa 

experiment  

18 10 8 -  15 3 - 6 10 2 

Clasa 

martor 

18 8 10 -  16 2 - 4 9 5 

 

Am constatat că elevii au frecventat grădiniţa, deci au fost familiarizaţi cu mediul instituţionalizat, au 

avut anumite deprinderi şcolare deja în formare. 

Părinţii au terminat 8 clase şi unii dintre ei au studii medii ceea ce se constituie ca un factor care poate 

favoriza reuşita experimentului. 

Mediul familial în care se dezvoltă cele două grupuri este normal din punct de vedere social, având în 

vedere că este vorba de o comunitate rurală. 

Nivelul de pregătire al colectivelor de elevi este omogen din punct de vedere al posibilităţilor 

intelectuale,elevii provenind din familii care le oferă condiţii necesare desfăşurării actului învăţării. 
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 Am ales cercetarea pedagogica de tip combinat: teoretico- fundamentală şi practico- aplicativă 

pornind de la încadrarea temei într-un spaţiu teoretic şi ajungând la reliefarea implicaţiilor practice menite să 

îmbunătăţească, să optimizeze activitatea de învăţare. Din punct de vedere metodologic, cercetarea este 

experimentală pentru că prin introducerea în activitatea elevilor a jocurilor didactice, se declanşează acţiuni 

educaţionale noi, ale căror rezultate sunt înregistrate şi prelucrate în vederea demonstrării valorii pe care o au. 

 Metodologia cercetării cuprinde: 

 Metode nonexperimentale de colectare a datelor 

      - Observaţia sistematică pe parcursul întregului experiment şi va consta în utilizarea unor grile de 

observaţie; 

       -Testele; 

               -Metoda analizei produselor şcolare; 

               -Metoda anchetei pe bază de chestionar; 

       Metode acţionale sau de intervenţie: 

               - Experimentul pedagogic care este metoda fundamentală de investigaţie şi are ca principale 

variabile:        

               - Variabila independentă reprezentată de programul: ,,Învăţăm jucându-ne’’ 

              - Variabila dependentă  care urmăreşte performanţele elevilor pe tot parcursul experimentului. 

                Testele mă vor ajuta să cunosc şi să pot delimita mai în amănunt cum influenţează jocul didactic 

obţinerea performanţei şcolare şi să surprind destul de obiectiv evoluţia şi stadiul atins de fiecare individ în 

parte.  

                Folosindu-mă de chestionare aş putea afla în ce măsură se angajează elevii în învăţare prin jocul 

didactic,cum stimulează jocul didactic potenţialul intelectual al elevilor, în ce măsură se asigură progresul 

şcolar, cum apreciază elevii rezultatele obţinute la sfârşitul jocului didactic.       

                Observaţia mă va ajuta să urmăresc modul în care elevii prezintă judecăţile, atitudinea pe care o au 

în timpul jocului didactic dar şi a altor activităţi,dacă finalizează sarcina de lucru, elaborează soluţii originale 

pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 

                 Ca urmare a rezultatelor obţinute prin două chestionare constituite dintr-o succesiune organizată de 

întrebări cu scopul cunoaşterii opiniilor despre jocul didactic a învăţătorilor de la clasele a III-a, participanţi la 

cercul pedagogic 

(50 învăţători din mediul rural şi urban) , am dedus că jocul didactic este o metodă didactică folosită, 

eficientă,dorită de copii.   

                Observaţiile la clasă din timpul jocului didactic mi-au sugerat corelaţii între variabilele stabilite. 

 Am întocmit şi folosit o fişă de observare, drept instrument de evaluare. S-au consemnat 

evenimentele cele mai importante ale comportamentului elevilor. Analizând consemnările din tabel reiese că 

jocul didactic este o activitate desfăşurată de toţi copiii, fără a ridica mari probleme de adaptare şi integrare 

şcolară. 

Jocul fiind o activitate importantă în evoluţia psihică a copilului, se impune ca sarcină de prim ordin, 

pregătirea, conducerea şi îndrumarea pedagogică de calitate a acestuia, de către învăţător cu răbdare, tact, 

spirit inventiv, fără a stingheri spontaneitatea şi a frâna iniţiativa în acţiune a copilului. 

Eficienţa jocului didactic matematic depinde de felul în care învăţătorul ştie să asigure o concordanţă 

între tema jocului şi materialul didactic existent, de felul în care ştie să folosească cuvântul ca mijloc de 

îndrumare a elevilor prin întrebări şi răspunsuri, indicaţii, explicaţii, aprecieri, de priceperea şi de spiritul de 

creativitate reflectate în materialul didactic folosit. 

În utilizarea jocurilor didactice cu conţinut matematic se va ţine seama de particularităţile de vârstă ale 

elevilor, nu se va trece la un conţinut nou, dacă vechiul conţinut nu este însuşit temeinic . 
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Jocul didactic poate fi implicat în elaborarea strategiilor instruirii organizate la şcolarul mic. Dacă 

şcolarii mici sunt puşi în situaţia de a rezolva anumite sarcini didactice în spiritul jocului, se activizează 

motivaţia intrinsecă, interesul, plăcerea. Astfel, jocul nu apare ca o joacă, ci ca o modalitate ingenioasă de 

stimulare a activităţii de învăţare. 

Pentru o abordare cât mai completă şi cât mai convingătoare a instruirii şcolarilor mici în spiritul 

jocului se înţelege că acesta trebuie să-şi găsească aplicabilitate în lecţii. Cel mai important lucru este acela de 

a crea o atmosferă de joc pentru buna desfăşurare a demersului didactic în aşa măsură încât atunci când elevii 

aud clopoţelul să le pară rău că s-a terminat lecţia. 

 Reuşita jocului didactic este condiţionată de proiectarea, organizarea şi desfăşurarea lui metodică sub 

directa conducere şi îndrumare a învăţătorului. Învăţătorului i se cere o bună pregătire psiho-pedagogică, 

ştiinţifică şi metodică, pentru a-1 ajuta să eficientizeze lecţia prin alegerea celor mai adecvate metode. 

Se poate spune că o activitate matematică în care se foloseşte jocul didactic devine ca o situaţie 

problemă, iar rezolvarea ei se găseşte în pregătirea minuţioasă a activităţii: alegerea jocului didactic 

potrivit, a materialului corespunzător, potrivirea momentului când trebuie folosit, stabilirea modului în care se 

vor fructifica rezultatele. 

Pentru buna desfăşurare a jocului se au în vedere cerinţele51: 

• pregătirea jocului didactic; 

• organizarea judicioasă a acestuia; 

• respectarea momentelor jocului didactic; 

• respectarea ritmului jocului, alegerea unei strategii de conducere potrivită; 

• stimularea elevilor în vederea participării active la joc; 

• asigurarea unei atmosfere prielnice pentru joc; 

• varietatea elementelor de joc (complicarea jocului, introducerea altor variante ); 

• controlul rezolvării sarcinilor şi evaluarea finală. 

 Pregătirea jocului didactic presupune: 

• studierea atentă a conţinutului acestuia, a structurii sale; 

• pregătirea materialului didactic (confecţionarea sau procurarea lui); 

• elaborarea proiectului jocului didactic. 

O bună proiectare a jocului trebuie să ţină seama de: 

1. identificarea obiectivelor (în ce scop voi face?) 

2. selectarea conţinuturilor (Ce voi face?) 

3. analiza resurselor (Cu ce voi face?) 

4. stabilirea sarcinilor de învăţare (Cum voi face?) 

5. stabilirea instrumentelor de evaluare (Cât s-a realizat?) 

Obiectivele operaţionale oferă posibilitatea alegerii corecte a conţinutului jocului şi solicitării precise a 

capacităţilor de învăţare necesare atingerii lor.  

             Resursele educaţionale se referă la: 

 •    resurse materiale (material didactic, mijloace de învăţământ etc); 

• resurse psihologice (disponibilităţile elevului): capacităţi intelectuale, 

aptitudini, atitudini etc. 

Organizarea jocului didactic are o influenţă favorabilă asupra ritmului de desfăşurare a acestuia, 

asupra realizării cu succes a scopului propus şi necesită o serie de măsuri: 

• împărţirea elevilor în funcţie de acţiunea jocului; 

• reaşezarea mobilierului în vederea rezolvării optime a sarcinii; 
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• distribuirea materialului necesar desfăşurării jocului (de regulă, la începutul activităţii de joc 

pentru a facilita înţelegerea explicaţiilor învăţătorului referitoare la desfăşurarea jocului). 

O  altă cerinţă pentru buna desfăşurare  a jocului  o  constituie  respectarea momentelor jocului 

didactic: 

1. introducerea în joc (se face în funcţie de tema jocului, fie printr-o descriere deschisă cu efect 

motivator, fie prin expunere, povestire, ghicitori cu privire la titlul jocului sau la materialul folosit, sau prin 

prezentarea materialului ori enunţând direct titlul jocului). 

2. anunţarea titlului jocului şi a obiectivelor (cât mai sintetic: Astăzi vom organiza jocul... El constă 

în ...). 

3. prezentarea materialului didactic (cât mai explicit, axat pe obiectivele urmărite şi pe modul de 

mânuire corectă a acestuia - frumos colorat, atrăgător, cu elemente clare şi uşor de recunoscut). 

4. explicarea jocului - moment cheie în desfăşurarea ce vizează: 

• înţelegerea sarcinii (sarcina să fie accesibilă, atractivă, să incite 

curiozitatea copilului, să trezească interesul); 

• precizarea regulilor jocului; 

• prezentarea conţinutului jocului (principiul succesiunii şi al gradării); 

• precizarea sarcinilor conducătorului de joc. 

5. fixarea regulilor (când acţiunea este mai complexă sau când elevii au o capacitate mai redusă de 

înţelegere). 

6. executarea jocului 

• începe la semnalul conducătorului jocului; 

• se desfăşoară într-un anumit ritm pentru că timpul este limitat; 

• se menţine atmosfera de joc, evitându-se monotonia; 

• este stimulată iniţiativa, inventivitatea elevilor; 

• elevii cooperează (în  grup, echipă, pereche)  sau  lucrează independent; 

• se  urmăreşte comportarea elevilor, modul în care respectă regulile, rezolvă sarcinile . 

Sunt situaţii când pe parcursul jocului pot interveni elemente noi de genul: 

• autoconducerea jocului (ei organizează); 

• materialul didactic este schimbat între ei; 

• sarcina didactică este complicată; 

• se pot introduce materiale noi; 

• autocorectarea sau corectarea în grup. 

Învăţătorul oferă libertate copiilor în timpul jocului pentru a spori rolul formativ pe care acesta îl 

deţine în diferitele moduri de desfăşurare a unei lecţii de matematică. 

7. încheierea jocului (învăţătorul formulează concluzii şi aprecieri cu privire la modul în care s-a desfăşurat 

jocul, în ce măsură s-au respectat regulile jocului, cum s-au executat sarcinile primite, ce comportament au 

avut copiii, face recomandări individuale sau colective, desemnează câştigătorii); 

8. complicarea jocului - introducerea de noi variante sau a unor materiale noi. 

Învăţătorul trebuie să cunoască nivelul de pregătire al copiilor, să ţină cont de particularităţile de 

vârstă şi individuale ale acestora, să dea dovadă de capacitate empatică pentru a putea organiza şi desfăşura 

activităţi ludice cu succes. 

Concluzii  

Ideea de bază ce m-a condus la abordarea prezentei teme a fost aceea a necesităţii asigurării succesului 

şcolar al tuturor elevilor, atât al celor care întâmpină dificultăţi la învăţătură, cât şi obţinerea de performanţe 

cu cei care dovedesc posibilităţi deosebite. 
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În învăţământul primar, învăţarea este activitatea centrală ce solicită întreg potenţialul psihic şi fizic al 

copilului. Rezultatele obţinute depind şi de alegerea şi folosirea metodelor de lucru. Prin folosirea jocului 

didactic în lecţii se realizează sarcini ale procesului formativ. 

Folosind jocul didactic  se asigură: 

-verificarea şi retroinformaţia asupra nivelului de însuşire a unor cunoştinţe şi deprinderi (jocul 

didactic îndeplinind astfel funcţia diagnostică şi prognostică asupra pregătirii elevilor); 

-participarea activă a copiilor la propria formare; 

-motivaţia pentru învăţare prin succesele ce se înregistrează, angajându-i în realizarea sarcinilor 

didactice diferite ca grad de dificultate, jocul determinând un continuu fond emoţional stenic, de plăcere, 

satisfacţie; 

-formarea unor deprinderi de muncă intelectuală; 

-pregătirea elevilor pentru autoinstruire şi autoeducaţie prin influenţa decisivă a jocului în conducerea 

şi luarea în stăpânire a propriului comportament; 

-stimularea încrederii în sine, adaptarea la cerinţele mereu crescânde ale şcolii; 

-dezvoltarea psihică a copiilor, formarea personalităţii lor; 

  -accesibilitatea noţiunilor fundamentale matematice pentru toţi elevii; 

-exersarea efortului voluntar; 

  -rezolvarea conflictelor între ceea ce se doreşte şi ceea ce se poate; 

-asigurarea succesului fiecărui elev, potrivit ritmului si disponibilităţilor sale; 

Analizând şi comparând rezultatele pe care le obţin elevii de la o etapă la alta, ne edificăm asupra 

evoluţiei şi ritmului în care progresează însuşirea cunoştinţelor matematice pe baza jocului didactic. 

Împreună - cadre didactice, oameni de ştiinţă, cercetători - avem de înfăptuit o sarcină importantă, aceea 

de a descoperi, experimenta şi promova cele mai potrivite structuri, formule şi soluţii, pentru a face din şcoala 

românească o instituţie care să valorifice în cel mai înalt grad, disponibilităţile spirituale în etapa actuală, să 

asigure o temeinică pregătire pentru muncă şi viaţă a tinerei generaţii. 

Pentru aceasta se impune din partea tuturor învăţătorilor, alături de pasiune şi răspundere profesională, 

racordarea permanentă a preocupărilor la cerinţele învăţământului actual. 

Convinsă personal de valenţele formative ale jocului didactic cu conţinut matematic, am urmărit să 

pledez pentru necesitatea valorificării maximale a resurselor intelectuale şi moral-comportamentale ale acestei 

forme de activitate la clasele I – IV.   
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Jocul de rol în terapia logopedică 

          Prof. Log. Mateescu Cornelia 

             CJRAE Caraș Severin 

 

 Rolul activităților extrașcolare este foarte important pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, 

indiferent de etapă de vârstă în care acesta se află. Aceste activități ajută elevii la formarea unei atitudini 

pozitive față de învățare, ridică performanțele școlare, le formează diverse abilități practice, dar și strategii 

adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei 

de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. Analizând literatura de specialitate în domeniul 

logopediei, aceasta ne arată o serie de trăsături specifice ale copiilor care au nevoie de terapie logopedică. 

Printre trăsăturile cele mai des întâlnite avem lipsa de încredere în propriile forte, dar și a inițiativei în sarcini. 

Astfel, prin intermediul activităților și jocurilor terapeutice se încearcă nu doar remediere atulburărilor de 

limbaj, dar și a încrederii în propria persoană. Jocul de rol ca și  metodă didactică utilizată în practica 

logopedică are un rol extrem de important în stimularea, învățarea și corectarea vorbirii. 

Jocul de rol este considerat o artă magică a imitației și a prefacerii.  În cadrul jocurilor de rol copilul 

reproduce fictiv o situație reală (personaje, fenomene, funcții, relatii) într-un scenario prestabilit. Beneficiile 

pe care aceste activități le au în dezvoltarea lui sunt nenumărate, dezvoltând abilități importante și ajutându-l 

să înțeleagă o mulțime de concepte și idei pe care altfel cu greu și le-ar putea explica. 

Etapele pregătirii și folosirii jocului de rol sunt următoarele: 

-   identificarea situației interumane care se pretează la simulare prin jocul de rol.  

- modelarea situației și proiectarea scenariului. Situația de simulare este supusă analizei sub aspectul 

statusurilor și categoriilor de interacțiuni implicate. Din situația reală sunt reținute pentru scenario numai 

aspectele esențiale: status-urile și rolurile cele mai importante care servesc la constituirea unui model 

interacțional.  

- alegerea partenerilor și instruirea lor relativ  la specificul și exigențele jocului de rol. Este vorba de 

distribuirea rolurilor și familiarizarea participanților cu sarcinile de realizat.  

- învățarea individuală a rolului de către fiecare participant prin studierea fișei. Este necesar ca 

participanții să fie lăsați 15-20 de minute să-și interiorizeze rolul și să-și conceapă modul propriu de 

interpretare; 

- interpretarea rolurilor; 

- dezbaterea cu toti participanții a modului de interpretare și reluare a secvențelor în care nu s-au 

obținut comportamentele așteptate. La dezbatere participă și observatorii. 

În repartizarea status-urilor și rolurilor, conducătorul activității să țină seama de aspirațiile,aptitudinile 

și preferințele fiecărui participant; este foarte bine ca înainte de interpretarea rolurilor să se efectueze exerciții 

individuale sau în grup, discutarea unor cazuri similar și relevarea de către participant a modului de rezolvare 

etc.; să fie urmărit fiecare participant referitor la modul cum preia și interpretează rolul și cât de mult se 

identifică cu el;  să se asigure o atmosferă plăcută de lucru,pentru a se evita blocajele cognitive și emoționale, 

conflictele etc; fiecare participant să cunoască atât conduitele proprii pe care trebuie să le adopte, cât și pe cele 

pe care le așteapta de la interlocutorii săi; interpreții să fie ajutați să nu se abată de la rolul primit; un joc de rol 

să fie interpretat de mai multe ori de aceeași categorie de elevi pentru a se asigura însușirea și automatizarea 

deprinderilor și comportamentelor. 

1. motive principale pentru care copiii ar trebui să ia parte la jocurile de rol în fiecare zi: 
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1. Încurajează imaginația și creativitatea: 

S-a constatat că un beneficiu important al jocului de rol timpuriu este îmbunătățirea capacității 

copilului pentru  flexibilitate cognitivă și, în cele din urmă,  creativitate. Absorbându-se într-un joc 

imaginativ, oricare ar fi, copiii au posibilitatea de a-și exersa imaginația, de a-și exercita creierul și 

de a-1 instrui să gândească creativ și să învețe să gândească singur. Abilitatea de a  ne folosi 

imaginația este o abilitate cognitivă de care avem  nevoie pe toată durata vieții și trebuie să ne 

încurajăm copiii să învețe cum să facă acest lucru încă de la început cu ocazii frecvente pentru jocul 

imaginativ. 

Din cauza dezvoltării imaginației în copilărie, noi, ca adulți, suntem capabili să îndeplinim cele mai 

multe dintre sarcinile pe care le cere viața de zi cu zi. 

Adulții trebuie să-și folosească imaginația în fiecare zi pentru a ajuta să rezolve problemele, să facă 

planuri, să prospere și să descopere sau să inventeze lucruri noi. Imaginația este necesară pentru a 

vizualiza în mod corespunzător și pentru a putea să vă bucurați de plăcerile vieții, cum ar fi o carte 

bună sau un film. Este un factor esențial pentru înțelegerea perspectivelor altor persoane și pentru 

gândirea creativă. 

2. Sprijină dezvoltarea socială și emoțională: 

Atunci când un copil se angajează în jocul de rol sau imaginativ, pretinzând că este personaje diferite 

sau că controlează obiectele în felul lor și observând rezultatul, ei experimentează, în esență, rolurile 

sociale și emoționale ale vieții. Este vorba de a învăța cine sunt ei ca indivizi și cum se potrivesc în 

lumea din jurul lor, cum funcționează lumea și cum se poate merge în pantofii altcuiva. Ei dezvoltă 

empatie și învață cum să coopereze, să devină responsabili și să împărtășească responsabilitatea. 

3. Îmbunătățirea competențelor lingvistice și de comunicare:      

Este fascinant să ascultați copiii care interacționează cu prietenii lor. Acestea vin deseori cu cuvinte 

sau fraze pe care nu le știau! Aceștia își pot imita părințîi într-un mod foarte amuzant, și chiar 

profesorii! Jocul imaginativ permite copiilor să experimenteze și să învețe despre puterea limbajului, 

cum ne afectează pe noi și pe cei din jurul nostru. De asemenea, îi ajută să înțeleagă că cuvintele ne 

dau mijloacele de a retrăi situații, de a ne exprima punctul de vedere și de a ne face auziți și înțeleși. 

4. Dezvoltarea abilităților de gândire, de învățare și de rezolvare a problemelor: 

Prin însăși natura sa, jocul imaginativ prezintă copiilor o varietate de probleme diferite de rezolvat și 

scenarii care trebuie gândite cu atenție. Ei pot decide ce jocuri să joace, ce roluri trebuie să aibă, cine 

va fi implicat și cum, ce materiale sunt necesare pentru joc și ce reguli se aplică jocului și cum să 

depășească scenariile în care ceva „merge prost”- toate necesită multă gândire și deliberare într-un 

fel sau altul. Participarea la jocul de rol cere unui copil să apeleze la abilitățile de gândire cognitivă 

pe care le vor folosi în fiecare aspect al vieții de zi cu zi și acest lucru va rămâne valabil până la 

vârsta adultă. 

Prin acest tip de joc, el este încurajat să se joace și să dobândească o mulțime de abilități și cunoștințe: 

își explorează imaginația, dobândește noi elemente de limbaj și își dezvoltă vocabularul, învață, gândește 

abstract, își îmbunătățește abilitățile sociale, conștientizează efectele sau consecințele unei acțiuni asupra 
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altora, înțelege punctual celorlați de vedere, dezvoltă abilități de lider, capătă încredere în sine și în forțele 

propriaî, învață lecții de viață importante, găsește soluții creative la diverse probleme. 
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Le bénévolat la voie vers l’épanouissement personnel 

Prof. CIUMĂU MARIA 

 Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Baia Mare 

 

                   Le bénévolat a connu ces derniers temps une ascension très rapide dans des domaines variés 

(assistance sociale, le domaine culturel, medico-sanitaire, éducatif, etc.). On peut entendre de plus en plus le 

mot «bénévolat», on parle sur l’importance d’être bénévole, sur l’importance de s’impliquer et d’agir.              

Mais qu’est-ce que c’est en fait le bénévolat? Dans le dictionnaire Petit Robert, on peut lire: "c’est celui qui 

fait quelque chose sans obligation et gratuitement". Une autre définition serait qu’un bénévole est toute 

personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son 

temps professionnel et familial. Donc, les bénévoles  sont des citoyens, des femmes et des hommes de tous les 

âges, de tous les métiers, de toutes conditions sociales et de toutes origines qui font le choix de s’engager, de 

manière libre, désintéressée et gratuite, pour offrir du temps, de l’énergie et du savoir faire à autrui et à la 

communauté. A coup sûr, le bénévolat est une activité attirante et motivate vu qu’elle est un acte librement 

choisi et pratiqué de bon gré. Parfois on fait la différence entre les deux termes “le bénévolat” et “le 

volontariat” Le bénévole est celui qui n'a pas de statut officiel, qui bien souvent est engagé dans des missions 

plus courtes que le volontaire, ne perçoit aucune indemnité et, surtout, situe son intervention en dehors de sa 

période de travail (temps libre, congés spéciaux, vacances ou retraite). Le volontaire, lui, bénéficie d’un statut, 

est lié par un contrat de volontariat à une Organisation de Solidarité Internationale, interrompt ses activités 

ordinaires pour accomplir une mission à temps plein à l’étranger, doit avoir des compétences précises 

adaptées à chaque projet et a droit à des indemnités de subsistance, à une couverture sociale et une assurance 

de rapatriement. En France, les deux termes sont souvent utilisés indifféremment. Cependant, celui de 

volontariat met plutôt l’accent sur la liberté de la démarche, insiste sur l'acte de volonté « qui n'est pas l'effet 

d'une contrainte, qui n'est pas forcé » tandis que celui de bénévolat souligne le désintéressement, la gratuité de 

l'action, l’absence de rémunération. 

                  Mais pourquoi être bénévole? Qu’est-ce qui pousse les gens à œuvrer dans le bénévolat? 

Premièrement, un bénévole este une personne qui n’est pas indifférente envers les autres, envers leurs 

problèmes sociaux, c’est une personne qui se préoccupe du bien de la cité et du bien-être des gens qui y 

habitent. "La cité de l’homme n’est pas uniquement constituée par des rapports de droits et de devoirs, mais 

plus encore, et d’abord, par des relations de gratuité, de miséricorde et de communion". (BenoîtXVI). 

Les bénévoles sont des personnes très actives, très responsables et créatives mais aussi ils sont des gens 

travailleurs, appliqués, dignes et des combatants par leur nature. Les recherches ont mis en évidence le fait 

que les principales raisons qui déterminent les gens à faire du bénévolat sont le désir de se sentir utiles, le 

besoin de communiquer avec les autres et lier d’amitiés, l’aide ou le support dans la future carrière . Parfois le 

lieu de travail ne nous offre pas  toujours de satisfactions et alors en s’impliquant et en aidant les autres on 

peut accroître sa propre estime, on peut se détacher de cette course pour gagner de l’argent et un statut social 

et on peut gagner de la confiance en soi ce qui provoque de très fortes émotions.  Grâce au bénévolat on a 

l’occasion de développer ses habiletés de communication, on interagit avec beaucoup de monde, on échappe à 

la timidité, on connaît des personnes qui peuvent devenir nos amis pour toute la vie. D’autre part, même si on 

choisit de faire du bénévolat par altruisme, on ne peut nier le fait que cette activité de “temps libre”peut aider 

les gens dans leur future emploi, surtout lorsqu’il s’agit des jeunes. Pour ceux qui étudient la psychologie ou 

l’assistance sociale, mais pas seulement pour eux, le bénévolat pourrait être une manière d’acquérir de 
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l’expérience professionnelle. D’ailleurs beaucoup de personnes qui avaient fait du bénévolat ont affirmé que 

cela les a aidées à développer leurs habiletés de leadership. 

                  L’activité de bénévolat suppose, donc, de l’interaction, de l’esprit civique et l’esprit d’organisation, 

du courage, de la confiance, de la collaboration, de l’initiative, de la responsabilité et du dynamisme.  En 

s’impliquant dans de telles activités on apprend comment promouvoir ses idées personnelles d’une manière 

créative et on apprend comment lutter pour les accomplir. Ainsi par des actions de volontariat on peut 

développer ou acquérir de nouvelles habiletés et connaissances mais aussi des compétences sociales 

(confiance, solidarité, tolérance, etc.) en devenant plus conscients et attentifs à tout ce qui se passe autour de 

nous. En conclusion pourquoi s’engager? Pour se faire plaisir et pour apporter volontairement ses 

compétences au service des autres, au service de l’école, pour aider les autres et se sentir utile en rendant des 

services, pour vivre des temps de partage, d’échanges, de rencontres, de convivialité, pour donner du sens à la 

vie finalement. 

                De quelle manière peut-on s’engager? Au sein de notre société, il existe mille et une façons de 

s’engager. C’est pourquoi les tâches et responsabilités des bénévoles peuvent être multiples et parfois très 

éloignées les unes des autres. On peut parler d’un volontariat de service, par exemple dans un centre d’accueil 

de jour, une école de devoirs, un service de soutien aux personnes précarisées, des visites à domicile, en 

maison de repos ou en milieu hospitalier, d’un volontariat d’animation, par exemple dans le domaine sportif et 

au sein des organisations de jeunesse, d’un volontariat de militance, notamment pour la protection de 

l’environnement, les ONG ou dans les mouvements d’aînés, d’étudiants ou syndicalistes, d’un volontariat de 

gestion, c’est-à-dire tous les citoyens membres des assemblées générales, conseils d’administration, etc. Donc, 

les initiatives de volontariat couvrent presque tous les domaines de l’activité humaine à partir du soutien 

donné aux personnes défavorisées, aux personnes avec du handicape, aux personnes âgées, aux orphelins et 

allant jusqu’à la lutte pour la sauvegarde de l’environnement et pour la protection des animaux. 

                  Pour conclure le volontariat est parmi les activités qui peuvent nous procurer de la joie, du 

bonheur, de l’accomplissement personnel par le biais des plus sincères sourires reçus, par les mots doux 

entendus, par les regards pleins de reconnaissance des ceux qui sont aidés. En aidant les gens, on leur donne 

des émotions positives et on reçoit en échange de la chaleur et de la gratitude. Rien ne peut remplacer ces 

“récompenses". 
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ASCULTAREA ACTIVĂ LA ADOLESCENȚI 

Necă Diana Iulia 

CJRAE OLT 

„Nimeni nu ar mai vorbi mult in societate daca ar ști cât de des i-a înțeles greșit pe alții”. (Goethe) 

Dacă ești părinte de adolescent, probabil din când în când ești de acord cu Goethe: dacă oamenii ar ști cât de 

puțin sunt înțeleși și cât de puțin îi înțeleg pe ceilalți, ar gândi mai mult înainte să vorbească. Noi adăugăm 

faptul că ar învăța și să asculte mai bine pe cei din jur. Ambele abilități, de exprimare și de ascultare, sunt 

esențiale pentru comunicarea cu cei din jur.  Așadar, îți propunem să îl înveți pe copil cum să asculte activ. 

Ce este ascultarea activă? 

În esența, ascultarea activă este o tehnică bazată pe câteva principii care ii ajută pe cei implicați în comunicare 

să înțeleagă bine și să se exprime mai clar. Se bazează pe o participare autentică a ascultatorului în 

interpretarea mesajului transmis de cealaltă persoană. 

Principiile ascultării active: 

Acorda atenție limbajului nonverbal (mimică, gestică). 

Reformulează sau parafrazează mesajul transmis de interlocutor pentru a verifica faptul ca ai inteles corect. 

Transmite faptul că îl asculți pe celalalt, aprobându-l în mod verbal (“aham”, “mda”, “aha”, “înțeleg”) sau 

nonverbal (un semn din cap, aprobator) 

Ai răbdare ca celălalt să termine ce are de spus. 

Ia o atitudine deschisă, apropiată față de interlocutor. (comunicarea nu este încurajată de o atitudine sobră, 

prea serioasă, sau dimpotrivă, prea lejeră, prea neserioasă.) 

Nu emite in mod pripit judecăți de valoare. Evită expresii precum “Vai! Cum ai putut face asta?!”, “Asta nu e 

bine, nu a fost frumos din partea ta!”, chiar daca asta crezi în momentul respectiv. Este important sa te 

concentrezi pe mesajul transmis de persoana care vorbeste, pentru a te asigura ca ai înțeles corect. 

Ia in considerare emoțiile care stau la baza mesajului copilului tău. 

Beneficiile comunicării active pentru adolescenți: 

Deseori, adolescenții nu au răbdarea necesară pentru a-și asculta activ interlocutorul. Din aceasta cauza, ajung 

frecvent să înțeleagă un alt mesaj decât cel care le-a fost transmis și, astfel, pot aparea conflicte. Prezint în 

continuare, care sunt beneficiile comunicării active: 

-    îmbunătățește relațiile sociale, 

-    scade frecvența de apariție a conflictelor interpersonale 

-    îmbunătățește cooperarea, 

-    favorizează creșterea perfomanțelor, 
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-    crește abilitatea de a negocia și a convinge, 

-    permite o ințelegere mai clara a întregului mesaj și a procesului de comunicare. 

Cum îl poți învață pe adolescent să asculte activ 

1) Prima condiție important este să știi să asculți tu însuți în mod activ. Încearcă să pui în aplicare principiile 

de mai sus în relație cu cei din jur și, mai ales, cu adolescentul. Dacă în comunicarea cu el, îl întrerupi des, îi 

vorbești răstit sau îl critici, cu siguranța adolescentul tău nu va fi dispus să te asculte sau să comunice deschis 

cu tine. 

2) Jocuri de rol. Îi poți propune o activitate distractivă atunci când sunteți în aer liber: o plimbare cu ochii 

închiși. Stabilește un punct de plecare și un punct de sosire. Leagă-l pe adolescent la ochi cu o eșarfa, pentru a 

te asigura că nu vede nimic și, în spațiu liber, fără obstacole periculoase, ghidează-l verbal de-a lungul 

traseului dinainte stabilit. Va fi nevoie să te asculte cu foarte mare atenție pentru a putea parcurge traseul până 

la final. De asemenea, tu va trebui să fii cat mai clar(a) în exprimare. Așadar, va fi un exercițiu utile pentru 

amândoi. 

3) Cere-i să iți spună în cuvintele proprii ceea ce a înțeles din ce i-ai zis. Astfel, te asiguri ca a înteles corect, 

dar îi formezi și obișnuința de a reformula mesajul receptat, un principiu important al ascultării active.  

4) Incurajeaza-l șa iți pună întrebări atunci când nu a înțeles ceva. Atunci când îi povestești un eveniment sau 

îi explici ceva, întreabă-l din când în când dacă are întrebări sau dacă a înțeles. Spune-i că atunci când nu a 

înțeles ceva, să îți adreseze întrebarea în timpul discuției voastre. 

5) Vorbește cu el despre situații în care nu a reușit să comunice cu cei din jur și ajută-l să își dea seama de ce 

s-a întâmplat acest lucru. 
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SPORIREA EFICIENŢEI DEMERSULUI DIDACTIC ÎN CADRUL ORELOR DE  

EDUCAŢIE CIVICĂ 

Prof. Inv. Primar Boiţ Daniela 

Sc.Gimn.” I. Agârbiceanu” Alba Iulia 

 

 MOTIVAŢIE 

  <<Elevul nu e un hamal care-si incarca memoria cu saci de coji ale unor idei straine ,…,ci un 

om care-si exercita toate puterile proprii ale inteligentei ,intarindu-si aparatul intelectual.E multa diferenta 

intre educatiune si cultura.Educatiunea e cultura caracterului,cultura e educatiunea mintii.In fine un om bine 

educat ,cu inima,cu caracter si moravuri bune poate sa fie cu-n cerc restrans de cunostinte/pe cand, din 

contra,cultura,cunostintele cele mai vaste pot sa fie cuprinse de un om fara caracter,imoral,fara inima. 

…Scoala oricand e o inchisoare cand invatatorul va fi marginit,e oricand o gradina cand acesta va fi om de 

spirit care va sti sa intereseze pe elevii sai pentru obiectivul ce propune>> 

                                                                    MIHAI EMINESCU 

 Pornind de la idealul educational al scolii romanesti – dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a 

individualitatii umane, formarea personalitatii autonome si creative, ajungem negresit si la educatia civica, ce-

si justifica nu numai locul, ci îsi declina necesitatea prezentei în planul de învatamânt pentru clasele I – IV. 

 Metodica educaţiei civice, care vizează finalmente dezvoltarea spiritului de disciplină, formarea unor 

trăsături ale voinţei precum iniţiativa, independenţa, perseverenţa, curajul, sensibilizarea spre scopuri cu 

valoare umană, cultivarea unor trăsături caracteriale ca cinstea, altruismul, sociabilitatea inventariază printre 

modele, tehnicile şi strategiile predilecte: exemplul, exerciţiul, persuasiunea, convorbirea, aprobarea şi 

dezaprobarea, memorizarea, lectura după imagini, povestirea etc., toate aceste metode şi tehnici fiind 

integrabile şi, de dorit, integrate în context ludic. 

Rodica Niculescu consideră că exemplul este metoda cea mai eficientă, având două faţete: una 

formală, prin exemplificare explicită şi alta informală, prin exemplul educatoarei, al părinţilor etc. Întrucât 

copilul nu distinge încă bine la această vârstă între ceea ce este bun şi rău, responsabilitatea morală a adulţilor 

este cu atât mai mare. 

Exerciţiul moral prin joc permite formarea unor obişnuinţe (deprinderi cu semnificaţie morală) şi 

contribuie la afirmarea spiritului de independenţă (exerciţii de adresare faţă de diverse persoane, exerciţii 

privind însuşirea unor formule de politeţe etc.). 

Persuasiunea are o deosebită priză la orice vârstă, dar care ridică, de asemenea, problema 

responsabilităţii morale deosebite a educatorilor.  

Empatizarea este considerată de majoritatea autorilor ca o formă (metodă) eficientă de educaţie 

moral-civică, această capacitate servind “nu numai organizării conţinuturilor educaţiei pentru formarea unui 

bun caracter” , ci şi procesului “prin care elevii sunt ajutaţi să se formeze ca persoane responsabile şi ca 

cetăţeni”. Şt. Popeneciu propune un proiect de curriculum ( bazat, aşa cum am arătat şi anterior, pe utilizarea 

în predare-învăţare a “naraţiunilor care valorifică puterea educativă a modelului” şi, în mod special, a 

basmului. În acest proiect, miza principală o reprezintă utilizarea empatiei într-o perspectivă armonică, adică 

împletind  dimensiunea cognitivă, de înţelegere a motivelor, gândurilor, convingerilor altcuiva, cu 

“comuniunea afectivă care face posibilă comprehensiunea şi experimentarea sentimentelor altcuiva”. În 

prelungirea acestui demers, autorul schiţează secvenţele care constituie cadrul general pentru educarea 

comportamentului empatic: 
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1. Decizia de a asculta. Este adusă în discuţie aici distincţia între a auzi şi a asculta, care atenţionează 

asupra blocajelor care pot interveni în comunicare şi care generează erori de interpretare şi conflicte. Sunt 

avute în vedere nişte reguli care condiţionează comunicarea şi empatia: 

a) Fiecare individ/membru al comunităţii poate avea un punct de vedere. 

b) Orice punct de vedere exprimat merită să fie ascultat. 

c) Fiecare punct de vedere exprimat are un sens. 

d) Caută întâi să înţelegi şi după aceea să-ţi faci înţeles punctul de vedere. 

 

2. Schimbarea temporară a propriului punct de vedere cu cel al interlocutorului. 

Empatizarea presupune un demers complex, care trebuie să conducă la depăşirea propriilor graniţe, 

identificarea cu punctul de vedere al celuilalt, adică a ajunge la respectul de sine prin respectul faţă de celălalt. 

 

3. Reacţia este raportată la mesaj, nu la persoana care-l emite. Cu alte cuvinte, aspectele care ţin de 

elementele exterioare ale persoanei nu au relevanţă; cu adevărat relevante şi importante sunt aspectele 

care aparţin punctului de vedere exprimat în mesaj. 

1. Redarea cu propriile cuvinte a ceea ce a fost înţeles din prezentarea interlocutorului şi 

verificarea interpretării. Acest lucru ne va feri de pericolul de a fi tributari unor stereotipuri care 

pot distorsiona mesajul. Pentru a ajunge la empatie, indiferent care a fost conţinutul mesajului, el 

trebuie să exprime adevăratul punct de vedere al interlocutorului, fără imixtiuni din partea 

receptorului.  

2. Care sunt aspectele pe care le putem valorifica pentru viitor ? Cum pot fi sentimentele, 

impresiile, comentariile şi concluziile semnificative pentru dezvoltare ? Experienţa empatizării 

favorizează altruismul, încrederea în ceilalţi, încurajează activităţile prosociale şi cooperarea. 

 

Convorbirea (conversația), (comportând o tipologie foarte vastă), este, în descrierea Rodicăi 

Niculescu, o poartă care se deschide în comunicarea dintre educator şi copii, respectiv dintre copii.  

Convorbirea presupune drept condiţii pregătirea temeinică a profesorului (învățătoarei, educatoarei), 

elaborarea unui plan şi alegerea procedeelor optime pentru antrenarea deplină a copiilor. Întrebările care 

punctează şi lansează (relansează) convorbirea trebuie să fie accesibile, să vizeze experienţa de viaţă a 

copiilor, să fie formulate simplu, corect, succint, clar. Succesiunea întrebărilor şi răspunsurilor alternează cu 

sublinieri, repetări ale unor aspecte principale, cu sistematizări ale răspunsurilor în forma concluziilor parţiale 

şi finale. 

 Aprobarea şi dezaprobarea sunt deosebit de valoroase, dată fiind predominanţa la această 

vârstă a motivaţiei extrinseci a copilului fără însă a fi utilizate excesiv şi unilateral: se impune un echilibru 

judicios între ele. La elevii de vârste mai mari, la care poate fi presupusă predominanța motivației intrinseci,  

dezaprobarea trebuie realizată în așa fel încât profesorul să nu lezeze orgoliul elevului, fiind de preferat 

formulări impersonale,  de genul: „În această situație este preferabil…”, „ Se recomandă ca…”, „Nu crezi că 

ar fi bine să…?” 

Memorizarea fiind de regulă, subordonată diferitelor sarcini didactice este foarte importantă şi în 

educaţia moral-civică. Ea presupune stabilirea de sarcini de memorare, întipărirea corectă, fixarea prin 

repetiţii şi verificări a textelor, poeziilor, formulelor de politeţe etc. însuşite în acest mod şi valorificabile în 

modalităţi diverse (lecţie, serbări). 

Lectura după imagini. Ilustraţiile nu trebuie să fie numeroase, pentru a nu dispersa atenţia copiilor. 

Trebuie temeinic studiate de educatoare în prealabil, pentru a elabora chestionarul, pe baza căruia se ajunge la 

formularea ideilor principale.  
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           Povestirea este una dintre activităţile cele mai plăcute atât copiilor, cât și elevilor de vârstă mare, 

satisfăcându-le nevoia de cunoaştere, afectivitate, de explorare şi constituie un cadru favorabil dezvoltării şi 

exersării capacităţilor de comunicare, în speţă gândirea logică, memoria voluntară, imaginaţia, atenţia, 

limbajul etc., fie că avem în vedere povestirea profesorului(învățătoarei, educatoarei), fie povestirea copiilor, 

direcţionate, desigur, spre teme relevante pentru activitatea de educaţie moral-civică. Aici funcţionează nişte 

adevăruri de gradul cel mai profund, aduse în prim plan de o serie de autori, care stabilesc o legătură stânsă 

între acţiune şi naraţiune pe terenul a ceea ce se poate numi “povestea vieţii”  “în această interpretare, viaţa 

este trăită, iar “poveştile” sunt istorisite”. Este aproape imposibil să despărţim acţiunea de naraţiune, de 

narativitate. ”Individul îşi construieşte viaţa ca succesiune de “istorii în care este deopotrivă participant, erou 

şi coautor” (ibidem) şi “omul îşi construieşte în plan imaginar poveşti sau istorii viitoare care îi permit inserţia 

în real pe baza unor structuri, valori şi reguli de tip narativ ce fac posibilă participarea la construirea traseului 

pe care el îl va parcuge în viaţă.” (ibidem). Ele creează contextul vieţii şi ne permit descifrarea- asumarea 

propiei naostre identităţi 

           Prelegerea școlară,  mai mult sau mai puțin dezavuată sau criticată, pentru  că permite o anumită stare 

de pasivitate a elevilor, rămâne, cu condiția păstrării sale în limitele a maximum 20 de minute la nivelul 

învățământului preuniversitar și  a împletirii sale cu alte tehnici și procedee mai activizatoare (material 

ilustrativ, modele, grafice, planșe, scheme, secvențe conversaționale etc.) o metodă care poate răspunde unor 

necesități reale ale discipolilor. 

           Demonstrația didactică, în cazul căreia ne separăm de semnificațiile sale din matematică, logică, 

științe, având în vedere sensul de „a arăta”, caz în care ea devine sinonimă cu intuiția și contactul nemijlocit 

cu obiectul ale cărui proprietăți sunt de explorat, de cunoscut.Pot fi obiecte ale demonstrației orice obiecte, 

fenomene, fapte, situații etc. Pe care profesorul  le prezintă fie ca atare, fie prin intermediul unor modele, 

fotografii, filme etc. Administrarea acestora trebuie făcută în limita timpului disponibil, evitând 

supraîncărcarea lecției cu astfel de elemente. 

           Modelarea  presupune o construcție artificială, care substituie un obiect, proces, fenomen material sau 

ideal. Vorbim despre modele materiale (machete, mulaje etc .în miniatură, mărime naturală sau mărite, altele 

iconice  - de genul pictogramelor, siglelor etc.), modele analogice (pe baza unor asemănări ale modelului 

material sau ideal cu obiectul prezentat de profesor) și modele ideale (paradigme, metafore) 

  Problematizarea este, potrivit E. Cocoradă, o metodă cu potențial participativ ridicat, intrând foarte 

ușor în combinație cu alte metode și care se bazează în principal pe crearea de „situații problematice” a căror 

rezolvare asigură dobândirea anumitor competențe. Rolul profesorului, în opinia aceleiași autoare, constă în  

prezentarea problemei, formularea ei, dirijarea în diverse grade a elevilor pentru a găsi soluția prin activități 

individuale sau de grup, aprecierea activității și sintetizarea unor concluzii. 

        Această metodă stimulează interesul pentru cunoaștere prin efectul-surpriză, întreține curiozitatea, 

declașează bucuria descoperirii, dezvoltă și antrenează reflexivitatea, creativitatea, capacitatea de gândire 

critică și autocritică, de a planifica activitatea de a construi ipoteze etc. 

 Există o multitudine de activităţi şi tehnici ce pot fi folosite în activitatea pe grupe de elevi. 

Tactul nostru pedagogic ne ajută să le selectăm pe cele mai potrivite (lecţiei, clasei, momentului, etc) precum 

şi să le adaptăm şi să improvizăm. Iată unele dintre metodele / tehnicile  recomandate de lucrări care 

abordează tehnici de comunicare în grup și a căror listă, extrem de lungă, tocmai de aceea, nu poate fi 

completă:   
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EDUCAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR  

ANTREPRENORIALE 

 

prof.înv.primar GEORGETA MĂRGINEAN 

   LICEUL DE ARTE”REGINA MARIA” ALBA IULIA 

 
REZUMAT 

Scopul educaţiei în lumea modernă este să formeze indivizi care să acţioneze eficient în viaţă.Pentru 

realizarea lui, obiectivele întregii activităţi educative din şcoală, dar şi din familie sunt dezvoltarea 

deprinderilor de comportare în societate, educarea trăsăturilor pozitive de caracter şi dobândirea capacităţii 

de autodeterminare a comportamentului. 

COMUNITATEA NOASTRĂ – este un proiect conceput pentru  a da informaţii practice despre 

comunitatea în care trăiesc elevii, despre interdependenţa tuturor membrilor şi de a dezvolta concepte socio- 

economice.Scopurile programului sunt: 

• Suplimentarea programei de studii cu concepte şi aptitudini legate de comunitate 

• Creşterea nivelului de înţelegere a elevilor asupra funcţionării comunităţii 

• Sprijinirea elevilor în a descoperi rolurile jucate de oameni în economia unei comunităţi 

• Dezvoltarea interesului pentru micile afaceri 

• Conştientizarea importanţei educaţiei social-economice pentru viitorul lor 

 

Printr-o structură secvenţială, programul COMUNITATEA NOASTRĂ s-a derulat astfel încât 

învăţarea conceptelor şi aptitudinilor să se realizeze plăcut, sub formă de joc. Aceste roluri sunt jucate în 

cadrul comunităţii mici, reduse la scara clasei de elevi. Să nu uităm că pentru școlarii mici, comunitatea este 

un mediu în continuă expansiune, în care elevii se mișcă pornind dintr-un mediu concret, apropiat, spre unul 

mai general şi mai abstract. 

 Scopul educaţiei în lumea modernă este să formeze indivizi care să acţioneze eficient în viaţă.Pentru 

realizarea lui, obiectivele întregii activităţi educative din şcoală dar şi din familie sunt dezvoltarea 

deprinderilor de comportare în societate, educarea trăsăturilor pozitive de caracter şi dobândirea capacităţii de 

autodeterminare a comportamentului. 

 Comportamentul moral al unei persoane este mediat de relaţiile pe care le stabileşte cu valorile morale 

existente în grupul social, în societatea din care face parte, de calitatea relaţiilor care se stabilesc între ea şi 

ceilalţi. 

 Având acest scop , obiectivele specifice disciplinei EDUCAŢIE CIVICĂ şi conţinuturile pentru clasa 

a – III – a, am încercat la începutul anului şcolar să proiectez activitatea ce urma să o desfăşor împreună cu 

elevii: 

   - CE conţinuturi sunt mai apropiate de nivelul lor de înţelegere; 

   - CUM să organizez activităţile pentru a facilita  înţelegerea şi aplicarea;  

   - CÂT au progresat elevii în dezvoltarea lor comportamentală; 

 În aceeaşi perioadă primim la liceu o nouă ofertă de colaborare din partea organizaţiei Junior 

Achievement Inc.pentru implementarea de programe educaţionale la disciplina opţională „ Om şi 

societate”.Observând că au oferte şi pentru ciclul primar , am parcurs etapele necesare aprobării disciplinei 

opţionale și m-am înscris în programul„Eu şi lumea mea – Comunitatea noastră „ . 

 COMUNITATEA NOASTRĂ – este un proiect conceput pentru  a da informaţii practice despre 

comunitatea în care trăiesc elevii, despre interdependenţa tuturor membrilor şi de a dezvolta concepte socio- 

economice.Scopurile programului sunt: 

• Suplimentarea programei de studii cu concepte şi aptitudini legate de comunitate 
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• Creşterea nivelului de înţelegere a elevilor asupra funcţionării comunităţii 

• Sprijinirea elevilor în a descoperi rolurile jucate de oameni în economia unei comunităţi 

• Dezvoltarea interesului pentru afaceri 

• Conştientizarea importanţei educaţiei social-economice pentru viitorul lor 

Pentru corecta desfăşuare a activităţilor am primit mape cu toate materialele folosite în 

program, ghidul învăţătorului şi sugestii pentru activităţi interdisciplinare şi extracurriculare. 

 Programul s-a desfăşurat timp de 15 săptămâni şi a conţinut 5 teme : 

1. Cum funcţionează o comunitate 

2. O nouă afacere, idei de afaceri 

3. Statul şi rolul lui în comunitate 

4. Minunatele gogoşi 

5. Banii şi rolul lor 

 Nu am intenţia de a face o prezentare detaliată a desfăşurării tuturor activităţilor.Vă voi reţine atenţia 

cu cele considerate de elevi sau transformate de ei în reuşite. Din tema „ Cum funcţionează o comunitate” s-au 

bucurat de un real succes activităţile în care elevii şi-au ales câte o meserie şi s-au organizat într-o comunitate 

, urmând să desfăşoare activitatea specifică,să interacţioneze şi să respecte regulile noului grup. În alegerea 

meseriei i-am îndrumat să: 

 - nu facă o alegere pripită 

 - aleagă şi să practice , dacă se pregătesc , orice meserie 

 - acorde importanţă şcolii în pregătirea unei meserii 

 În timpul prezentării meseriilor am atras elevii în descrierea activităţii specifice prin întrebări de 

genul: 

 - Ce face persoana X ? 

 - De ce are nevoie comunitatea de o astel de persoană ? 

 - Cunoşti pe cineva care are această meserie ? 

 - Ţi- ar place să îţi alegi o astfel de meserie ? 

 S-a trecut la constituirea comunităţii: elevii şi-au ales câte o meserie, au stabilit regulile de funcţionare 

a orăşelului şi au dat şi un nume – KAMERA- având în vedere că activitatea se va desfăşura în sala de 

clasă.Le- am atras atenţia că numărul de meserii este mult mai mare în realitate, dar noi am selectat cele mai 

necesare desfăşurării unei activităţi . Punctele de exersare a libertăţii de exprimare au fost : 

  - alegerea primarului 

  - redacţia ziarului comunităţii 

  - cabinetul de avocatură şi judecătoria 

 Pe parcursul celor 4 săptămâni alocate acestei teme, s-au desfăşurat şi activităţi interdisciplinare ( 

redactarea ziarului , calculul veniturilor şi cheltuielilor, realizarea firmelor magazinelor ) şi extracurriculare ( 

vizite la diferite instituţii ).Acestea sunt importante în desfăşurarea următoarelor teme. 

 Concluziile acestei teme: 

  - funcţionarea comunităţii se bazează pe conlucrarea mai multor oameni specializaţi în 

diferite domenii; 

  - importanţa respectării regulilor; 

  - aptitudini ca a citi , a scrie, a calcula sunt necesare pentru meserii în proporţii diferite; 

 Le- am reamintit că , dacă vor veni zilnic la şcoală şi se vor strădui să fie  buni, însuşirea acestor 

aptitudini nu va fi o problemă pentru ei. 

 În continuarea însuşirii noţiunilor civice, s-au desfăşurat temele : 

- STATUL ŞI ROLUL LUI ÎN COMUNITATE 

- O NOUĂ AFACERE  
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-  BANII ŞI ROLUL LOR 

Dacă în primele activităţi unii au câştigat bani din practicarea meseriilor alese, alte meserii nu le-au 

adus profituri cu toate că ei au desfăşurat activităţi. Elevii au descoperit că poliţistul, pompierul, primarul şi 

funcţionarul public au responsabilităţi şi la întrebarea „Cine îi plăteşte ? „ răspunsul a fost – STATUL. Fiind o 

noţiune abstractă am prezentat imagini cu sedii de poliţie , şcoli, spitale, primării. Elevii au observat că deşi nu 

au propriul poliţist, propria maşină de pompieri, propriul măturător de trotuar, au toţi la dispoziţie serviciile 

acestora.Pentru a plăti aceste servicii , oamenii contribuie cu o sumă de bani pe care o dau statului sub formă 

de taxe şi impozite.În ultima parte a acestei teme s-a pus în aplicare din nou funcţionarea comunităţii, 

funcţionarul public şi primarul extinzându-şi sfera de acţiune. Am provocat diferite situaţii în cadrul 

comunităţii KAMERA pentru a observa cum îşi îndeplinesc atribuţiile fiecare.Pentru evaluare s-a realizat o 

activitate demonstrativă la care au participat părinţii şi un reprezentat al Primăriei Alba Iulia și un antreprenor. 

Toţi au apreciat pozitiv activitatea elevilor şi tema programului educaţional. 

 Unii cercetători ( Torrance- 1988, Roşca- 1981 ) subliniază importanţa  comportamentului social în 

manifestarea creativă.Persoana care nu are încredere în partenerii săi va fi preocupată excesiv de subminarea 

eforturilor şi activităţii celorlalţi membri ai grupului ceea ce  are un impact negativ asaupra propriei capacităţi 

de creaţie(Isaken şi Kaufman, 1991).De aceea tendinţele educaţionale subliniază importanţa dezvoltării 

comportamentelor de reciprocitate şi cooperare ca elemente ce favorizează creativitatea. 

 Pentru a ne încadra în tendinţele educaţionale, tema următoare vine cu o provocare : în comunitate s-a 

eliberat un spaţiu şi primarul & consilierii vor alege cea mai bună idee de afaceri  din cele pe care le vor 

propune ceilalţi. În acest curs o parte din elevi vor încerca să înţeleagă etapele în luarea deciziilor, iar ceilalţi 

să găsească oportunităţi şi idei de afaceri (cea mai potrivită activitate pentru comunitatea lor). 

Elevii au fost încurajaţi să participe la dezbateri, să-şi întocmească planuri de afaceri cu avantajele şi 

dezavantajele preconizate.În final s-au transmis spre alegere 3 propuneri.Echipa trebuia să aleagă doar o 

activitate – cea mai bună pentru comunitate.  

 Tema aceasta a reamintit elevilor că în viaţă vor avea de luat multe decizii. Procedeul de luare a 

deciziilor învăţat le va fi util mai târziu, îi va ajuta să evalueze şi să cântărească atent posibilităţile 

existente.Ca activităţi extracurriculare am organizat vizite la diverse magazine din oraş, unde elevii au discutat 

cu proprietarii cum au luat decizia de a deschide respectivele magazine. 

 Programul educaţional s-a încheiat cu 2 teme aplicative : MINUNATELE GOGOŞI şi BANII. De 

data aceasta clasa a fost împărţită în 3 grupe : 

 - cei care produc gogoşile 

 - cei care le comercializează 

 - cei care cumpără materialele necesare producerii gogoşilor 

 Activitatea s-a desfăşurat pe parcursul unei săptămâni şi cu sprijinul unui grup de părinţi voluntari 

(dat fiind pericolul expunerii la acţiuni cu foc şi ulei încins).La sfârşitul săptămânii , concluzia a fost clară : 

ERAM MAI BOGAŢI.Dar nu  numai financiar : am dezvoltat lucrul în echipă, comunicarea, receptivitatea, 

creativitatea şi respectarea regulilor grupului din care faci parte.Elevii şi părinţii au fost mulţumiți de 

rezultatele programului, de tehnicile de învăţare şi de activităţile interesante organizate. 

 Ca învăţători şi coordonatori ai programului eram mulţumite de cum am reuşit să implicăm elevii în 

propria educație: 

 - se aliniau standardelor etice; 

 - aveau contribuţii preţioase din diferite discipline de învăţământ; 

 - aveau posibilitatea dezvoltării personale; 

 - manifestau idei dinamice şi creatoare menite să îmbunătăţească performanţa; 

 - manifestau iniţiativă personală în cadrul grupului; 
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 Printr-o structură secvenţială, programul COMUNITATEA NOASTRĂ s-a derulat astfel încât 

învăţarea conceptelor şi aptitudinilor să se realizeze plăcut, sub formă de joc.Aceste roluri sunt jucate în 

cadrul comunităţii mici, reduse la scara clasei de elevi . Să nu uităm că pentru școlarii mici, comunitatea este 

un mediu în continuă expansiune, în care elevii se mișcă pornind dintr-un mediu concret, apropiat, spre unul 

mai general şi mai abstract. 
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Speciile endemice din Parcul Natural Comana 

                                     Profesor Marinescu Marilena 

Liceul Teoretic ,,George Călinescu”, București 

Proiectul educaţional  derulat sub numele ,, Speciile endemice din Parcul Natural Comana” s-a născut din 

inițiativa Liceului Teoretic ,,George Călinescu”,din București și are ca obiectiv general: Promovarea ,, 

Speciilor Endemice din Parcul Comana''. 

Obiectivele specifice (OS) 

OS1 –Campanie de conștientizare a importanței Parcului Natural Comana  

- Stabilirea unui parteneriat cu Societatea Ornitologică Română - București – în vederea asigurării unui ghid 

specializat pentru prezentarea speciilor de păsări pentru tururile organizate de turiști. 

- Organizarea unor seminarii de informare unde vor fi invitate agențiile de turism pentru a le familiariza cu 

specificul Parcului Natural Comana  in vederea introducerii/recomandării Parcului Natural Comana  

potențialilor turiști. 

OS2 - Includerea in ghiduri si circuite turistice 

1. Vizita cu elevii la Parcul Natural Comana– poze cu fauna si flora din Parcul Natural Comana – 

explicații de specialitate. 

2. Un album de fotografii digitale  

3. Un  film – voce in limba  română si subtitrat in limba engleză cu prezentarea faunei si florei din 

Parcul Natural Comana  - inclusiv un scurt istoric al zonei 

4. Crearea unui site al Parcului Natural Comana unde vor fi postate fotografiile insoțite de explicații. 

5. Promovarea obiectivului Parcul Natural Comana prin intermediul rețelelor de socializare: Facebook, 

Tweeter, Instagram etc. 

Activități: 

A1-  Activitatea de management 

A2 – Activitatea de fotografiere și filmare 

A3 – Activitatea de montare, editare și subtitrare a filmului 

A4 – Activitatea de realizarea a albumului digital 

A5 – Activitatea de promovare și diseminare a Parcului  Natural Comana  

Sub-activități: 

A5.1. – Diseminarea informațiilor privind Parcul  Natural Comana prin organizarea unor vizionări de către 

elevi a filmului  ,,Comana,o bogăţie a naturii “ 

A5.2. - Promovarea obiectivului Parcul Natural Comana prin intermediul rețelelor de socializare: Facebook, 

Tweeter, Instagram etc. 

A6 – Pregătirea și redactarea acordului de parteneriat cu Societatea Ornitologică Română - București – în 

vederea asigurării unui ghid specializat pentru prezentarea speciilor de păsări pentru tururile organizate de 

turiști. 
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Graficul Gantt 

Activitate/Lună L1 L2 L3 L4 L5 L6 

A1       

A2       

A3       

A4       

A5       

A6       

Suprafaţa 

 Suprafață totală este de  24.963 ha 

Situarea geografică 

Parcul Natural Comana este localizat în sud-vestul  judetului Giurgiu, pe teritoriile administrative ale 

comunelor Comana, Călugăreni, Colibaşi, Băneasca, Greaca, Mihai Bravi si Singureni.  

Unitatea fizico-geografică 

Comana este localizată în zona sudică a României, în Câmpia Română, districtul Câmpiei Burnazului, între 

oraşele Bucureşti şi Giurgiu, la aproximativ 30 de kilometri distanţă faţă de fiecare dintre ele. Relieful 

caracteristic este cel de câmpie plană, cu uşoare denivelări formate în cursul evoluţiei geologice prin săparea 

albiilor râurilor Argeş, Neajlov, Câlniştea şi Gurban. 

Istoricul 

Prima reglementare managerială a ariei protejate a fost Regulamentul Parcului Natural Comana, întocmit de 

Administraţia Parcului Natural Comana în perioada 2006 - 2007, imediat după constituirea structurii de 

administrare în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Giurgiu. În perioada 2007-

2008, Planul de Management al Parcului Natural Comana a fost definitivat, incluzând sub formă de capitol 

Regulamentul parcului. Acest plan avea de asemenea și un capitol în care erau identificate şi dezvoltate sumar 

o serie de măsuri de management specifice siturilor Natura 2000. Obţinerea avizelor necesare din partea 

Academiei Române, a ministerelor implicate precum şi a ministerului de resort, a necesitat o perioadă destul 

de lungă de timp, în condițiile actualizării permanente a legislației, astfel că nu s-a reuşit pâna în prezent 

promovarea unei hotărâri a Guvernului pentru aprobare în condiţiile Legii 49/2011. Realizarea Planului de 

Management al Sitului Natura 2000 Comana a avut loc în perioada 2011-2012, prin extindere şi 

complementaritate faţă de cel al parcului. S-au prevăzut măsuri şi acţiuni speciale de management destinate 

obiectivelor de conservare ale reţelei Natura 2000, pornind de la cartarea habitatelor de interes comunitar din 

sit, identificarea ameninţărilor şi evaluarea statutului de conservare. 

Cadrul Geologic şi Hidrogeologic 
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Din punct de vedere geologic Câmpia Română prezintă la suprafaţă depozite de origine cuaternară, 

reprezentate de loess şi depozite mezozoice aparţinând Cretacicului, Jurasicului şi Triasicului Superior, 

deasupra unui substrat cristalin. Peste fundamentul prebalcanic, în Câmpia Burnazului există formaţiuni 

anterioare Cretacicului, situate la adâncimea de aproximativ 100 de metri, deasupra cărora există depozite 

Pliocene formate din argile, nisipuri şi pietrişuri. Peste ele sunt prezente depozitele cuaternare constituite din 

pietrişuri de Frăteşti, cu grosimi de 1-17 metri şi adâncimea de 40-45 de metri, alcătuite din gnaise, silex, 

cuarț, gresii varuconice şi glauconitice, marne calcaroase şi calcare. Peste acestea se găsesc depozite marnoase 

- nisipuri marnoase sau marne nisipoase - iar deasupra lor s-au acumulat materiale fine eoliene, luto-argiloase 

şi loessoide, cu grosime de 10-20 de metri, depozitate în Holocen. Luncile râurilor sunt formate din materiale 

holocene. Din punct de vedere geografic, zona aflată în studiu este situată în Câmpia Română, districtul 

Câmpiei Burnazului (Burnazul estic). Terenul este brăzdat de ape, cu terase ce dispar în zona de divagare a 

râurilor şi cu interfluvii largi, iar la trecerile dintre terase prezintă puncte de diferite înclinări şi expoziţii. Ca 

forme negative de relief se întâlnesc vâlcele, văi cu mlaştini şi numeroase depresiuni şi microdepresiuni 

închise, în care, în funcţie de întinderea şi adâncimea lor, s-au format soluri ce corespund unor condiţii cu 

exces de umiditate. Cel mai vechi relief din cuprinsul acestei zone se întâlneşte în partea sudică a parcului, la 

sud de râurile Câlniştea, Neajlov şi Argeş şi este reprezentat de Câmpia Burnazului, o câmpie tabulara, cu 

terase. Aceasta, numită și Platforma Burnasului, are o altitudine de 85 - 92 de metri şi prezintă diferenţe de 

nivel de 30 de metri în zona de nord, spre Neajlov şi Argeş şi 60 de metri spre Lunca Dunării. Este slab 

înclinată de la vest la est, fiind străbătută de văi orientate sud-nord, cu obârșia în apropierea versantului sudic, 

care se adâncesc până la 40 - 70 de metri. Pe locuri plane se întâlnesc depresiuni cu diametre până la 500 - 

1500 de metri denumite "padini", cu adâncimi de câţiva metri. Apa freatică se gaseşte la aproximativ 30 de 

metri. Spre sud-est Platforma Burnazului este mărginită de o terasă înaltă (terasa Greaca), cu altitudinea de 72 

- 75 de metri, cu diferenţe de nivel de 56 - 58 de metri faţă de Lunca Dunării. Câmpiile formate mai recent în 

zona descrisă sunt Câmpia Vlascei (Câmpia Neajlovului), situată între Argeş şi Câlniştea, împărţită în două de 

cursul râului Neajlov şi Câmpul Câlnăului, situat la nord-est de Argeş, limitrof parcului. Altitudinile relative 

sunt de aproximativ 30 - 40 de metri în Câmpia Neajlovului şi de circa 20 de metri în Câmpia Câlnăului. Apa 

freatică în aceste câmpii este situată la 10 - 20 de metri. Relieful câmpiilor este reprezentat printr-o suprafaţă 

plană care coboară treptat spre sud-est: se întâlnesc depresiuni (crovuri) analoge celor din Platforma 

Burnasului, de 2 - 6 m adâncime, cu soluri pseudogleice podzolite de depresiune. Altitudinea terenului este de 

aproximativ 80 de metri în partea nordică a parcului, şi este cuprinsă între 45 de metri (în partea estică, din 

aval a Argeşului) şi 60 de metri (în partea de sud a parcului). Pantele sunt puţin răspândite şi apar ca forme de 

trecere dintre unităţile geomorfologice (luncile râurilor şi interfluvii) şi ca versanţi ai văilor şi vâlcelelor. 

Expoziţia şi înclinarea condiţionează uşoare modificări în regimul apei şi geneza solurilor. 

Vegetația- Rezevaţia Ghimpele  

La nivelul ierburilor este întâlnită o gamă diversă de plante (de pajiște și de mlaștină), dintre care unele foarte 

rare, protejate prin lege sau endemice pentru această zonă. Flora Parcului Natural Comana este extrem de 

diversificată. Alături de celelalte plante vegetează si unele rarităţi floristice precum bujorul românesc (plantă 

ocrotită de lege, cu floare roşie, petale mai puţine decât bujorul de grădină, ce nu trebuie distrusă sau 

colecţionată, găsita în locuri însorite). Localnicii preţuiesc această plantă astfel încat organizează în fiecare an 

"Sărbatoarea Bujorului". De asemenea este prezentă şi  rezervaţia Ghimpelui ce este de asemenea ocrotită de 

lege. Ghimpele (Ruscus Aculeatus) creşte sub copacii din pădure, fiind observaţi doar dacă sunt căutaţi cu 

atenţie la baza arborilor. Există şi o legendă legată de această plantă, aceea find că a apărut după ce Vlad 

Ţepeş a fost ucis în apropiere, pe drumul ce leagă Bucureştiul de Giurgiu. Pe lângă acestea două, se mai 

găsesc stupiniţa, orhideea, broscariţa, brânduşa galbenă, căpşunica, peştişoara, viorelele, capul-şarpelui, 
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trifoiaşul de baltă, ouăle-popii si multe altele. Unele dintre această gama diversă de plante sunt foarte rare 

astfel, sunt protejate prin lege sau endemice pentru această zonă. 

 Ruscus Aculeatus-ghimpele-este o plantă cunoscută din antichitate,însă cercetările asupra ei au început abia 

in anul 2000.  Face parte din familia Liliaceae si este un subarbust spinos, cu frunze mici, lipicioase, mereu 

verzi. Florile ghimpelui au culoarea alb-gălbuie şi se găsesc sub formă de stea. Fructele sunt bace mici si roşii. 

Acesta are şi efecte terapeutice: pentru tratamentul hemoroizilor, varicelor, bolilor cardio-vasculare, , gutei. 

Decoctul de rădăcină de Ruscus aculeatus ajută la eliberarea sputei din piept si la ameliorarea respiraţiei 

dificile. 

 FAUNA 

Parcul Natural Comana oferă nu numai o floră diversificată, ci şi o faună. Sunt prezente păsări protejate, 

mamifere precum popândăul si liliacul comun, amfibieni precum ţestoasa de baltă si buhaiul de baltă cât si 

specii de peşti precum ţigănuşul, zvârluga, ţiparul, boarta şi cleanul de Comana. Printre speciile de păsări sunt 

prezente berzele albe, berzele negre, raţele sunătoare, dumbrăveanca, presura bărboasă, vănturelul roşu, 

şoimul rândunelelor, lopătarul, mierla, egreta mica, pescăruşul rozător, lăstunul de casă, fugaci mic, raţa 

moţată, sticlete, sfrâncioc roşiatic, mărăcinar, cocintors, raţa pestriţă etc. Foarte multe dintre speciile de faună 

au fost identificate in ultima perioadă, fiind regăsite şi pe Lista Roşie Europeană fiind în prag de dispariţie in 

România. 

Importanţa punerii  în valoare şi protejarea Parcului Natural Comana 

     Prin punerea în valoare şi protejarea Parcului Natural Comana se va asigura menţinerea unui spaţiu verde 

din apropierea  Bucureștiului prin protejarea diversităţii biologice și oferirea publicului a unor posibilităţi de 

recreere şi ecoturism, fiind totodată o excelentă platformă pentru activităţi educaţionale și ştiinţifice . 

Bibliografie 

https://www.comanaparc.ro/docum/continut 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Natural_Comana 

http://rezervatia-de-ruscus-aculeatus-parcul.html 
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Educația ecologică- o necesitate! 

 BRATU EMILIA, Școala Gimnazială Nr. 309, București 

STROICĂ DANIELA, Școala Gimnazială Nr. 142, București 

 

  Natura  este  foarte  importantă  pentru  fiecare  persoană.  Ea  se  găsește pretutindeni,  reprezintă  

frumusețea,  magia,  farmecul  Terrei, ne dăruiește totul cu bucurie și simplitate, din plin, necondiționat.  Din  

păcate,  aceasta  prezintă nenumărate  „lipsuri”,  deoarece  pădurile  sunt  în  număr  foarte  mic  din  cauza  

defrișărilor, animalele  dispar  din  cauza  vânatului  excesiv,  apele  sunt  murdare  pentru  că  omul  le-a 

transformat în coșuri  de  gunoi,  iar  aerul  devine  tot  mai  nociv  din  cauza  gazelor  toxice produse de uzine 

sau mașini.  

Intenționat sau nu, noi, oamenii, ne distrugem propriul cămin. Bineînţeles că starea mediului 

înconjurător, ce depinde numai şi numai de fiecare dintre noi, ne afectează în mod direct viaţa şi sănătatea.“Un 

mediu curat – o viaţă sănătoasă!”, ar trebui să fie o deviză pentru întreaga populaţie a globului. Este nevoie de 

mai multă atenţie şi de mai multă responsabilitate din partea fiecărui cetăţean pentru a trăi într-un mediu curat, 

pentru a respira aer curat, pentru a bea apă curată şi pentru a putea folosi condiţiile de viaţă pe care ni le oferă 

natura. Natura trebuie respectată şi nu dominată. Ea formează un întreg imens, dar nu nesfârşit, în care fiecare 

componentă are un rol precis, iar omul este obligat să se integreze armonios în acest întreg.  

Pentru atingerea acestui ţel, un rol important îl are sistemul educaţional. Acesta trebuie  să dezvolte 

conştiinţa ecologică a copiilor astfel încât fiecare să devină conştient de locul şi rolul său în natură, iar omul de 

mâine să fie capabil să discearnă asupra binelui şi a răului, să acţioneze în folosul naturii şi a sa. Educaţia 

ecologică este un domeniu extrem de generos, interesant şi atractiv pentru majoritatea copiilor.  

Elevii de vârstă şcolară mică nu trebuie bombardați cu informații teoretice, ci trebuie implicați în 

activităţi practice cât mai variate şi mai atractive, care să vină în întâmpinarea curiozităţii senzoriale în plină 

dezvoltare. Nu bogăţia cunoştinţelor de biologie interesează în primul rând, ci cunoaşterea şi menţinerea în forul 

interior al copilului a următoarelor stări:  dorinţa de a cunoaşte universul lumii vii, de a ocroti formele de viaţă 

prin a lua atitudine față de acele activități care pot distruge echilibrul din natură, o conduită pozitivă, de 

participare la activităţile de protejare a mediului, Educaţia cu privire la ocrotirea naturii are un  caracter 

interdisciplinar şi transdisciplinar. Educaţia ecologică constituie unul dintre obiectivele care se regăsesc la toate 

disciplinele de învăţământ. Interdisciplinaritatea  ne puterea oferă   posibilitatea de a prezenta copiilor obiecte 

şi fenomene într-o relaţie de intercondiţionare şi a-i face să înţeleagă pericolul dezechilibrului natural determinat 

de influenţa omului. Fie că studiem limba română, matematica, geografia, istoria, artele, mişcarea sportivă etc., 

natura este prezentă spre a-şi dezvălui splendoarea şi a-şi evidenţia utilitatea.  

 Pentru realizarea cu succes a educației ecologice este esențială îmbinarea efectivă a formelor de 

“educație alternativă” cu formele de educație instituționalizată. Educația ecologica presupune nu numai 

formarea unui comportament corect față de mediul înconjurator, dar  și implicarea activă, realizarea unor acțiuni 

de voluntariat, în procesul de adoptare a deciziilor de mediu. Începută de la vârstă  mică, va reuși în timp să 

conducă la formarea unei conduite adecvate, iar omul de mâine va fi capabil să discearnă asupra binelui și a 

răului, să acționeze benevol în folosul naturii.  

 Scopul esențial al educației privind protectia mediului înconjurător este de a oferi posibilitatea fiecăruia 

să-și manifeste atitudinea personală, responsabilitatea față de mediul în care trăiește. Acest lucru începe cu 

mediul familial, unde importante și relevante sunt puterea exemplului și cea  a cuvântului. A înțelege natura 

înseamnă a înțelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de amenințată astazi, înseamnă a 

contribui la fericirea omenirii, iar aceste aspecte fac trimitere directă spre acțiuni de voluntariat.  

 Educația ecologică are în vedere ca obiective: conștientizarea, prin care copiii capătă înțelegere și 

sensibilitate față de întreg mediul și problemele  lui,  cunoașterea care îi ajută pe copii să capete o înțelegere de 
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bază privind funcționarea mediului, interacțiunea  oamenilor cu mediul,  atitudinea care presupune un set de 

valori și sentimente de grijă pentru mediu, motivația și devotamentul de a participa la menținerea calității 

mediului,  formarea de deprinderi cu ajutorul să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia și participarea, 

care se referă la utilizarea cunoștintelor si abilităților dobândite, în vederea unor acțiuni pozitive si bine gândite 

care vor conduce la rezolvarea problemelor mediului  Educația ecologică, în școală, se  poate realiza prin 

orice tip de activitate: școlară, extrașcolară, activități stiintifice , literare, artistice, plastice, sportive, sub forma 

unor unor observații și experimente în natură, desene, lucrări practice, drumeții, colecții, scenete ecologice, 

concursuri. Activităţile extraşcolare –excursiile, vizitele, drumeţiile, acţiunile de ecologizare, carnavalurile, 

serbările şcolare sunt tot atâtea ocazii de a dedica mediului atenţia cuvenită, de a stimula atitudinea responsabilă  

a copiilor faţă de mediul înconjurător.  

Proiectele educative de tipul ”Școala Arborilor” în care elevii sunt implicați dau prilejul acestora să 

participe activ la activitatea de protejare a mediului, de sensibilizare a semenilor prin acțiuni de informare și 

atragere a atenției asupra problemelor de mediu, la activități de tipul sădirii unor plante, îngrijirii lor, la activități 

de reciclare, refolosire a materialelor. În școală se organizează împreună cu sprijinul diverselor organizații 

activități de strângere a hârtiei, de colectare de baterii uzate sau doze de aluminiu, toate acestea susținând ideea 

de protejare a mediului înconjurător și a resurselor naturale.   

  Proiectele educative de educație pentru mediu se înscriu în coordonatele unor preocupări organizate, 

coordonate, sistematizate de abordare ecologică a problematicii lumii contemporane; ele sunt o cale de 

modernizare a învățământului, de care depinde posibilitatea de a alege, în viitor, între un mediu curat și sănătos, 

între un public informat, educat care conștientizează gravele probleme de mediu și un public care ignoră și este 

indiferent la aceste probleme. Înscriindu-se în registrul bogat al “noilor educații”, educația ecologică permite 

deschiderea școlii spre problematica lumii contemporane. 

Viaţa pe Pământ depinde de noi, oamenii, şi de acţiunile noastre. Cadrelor didactice le revine misiunea 

dificilă de a forma oameni responsabili şi conştienţi de pericolele care le ameninţă viaţa.  
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Acceptarea   diversitatății, respectul opţiunilor celorlalți şi tradiţiilor diferite, care vin dintr-o istorie 

diferită este apanajul lumii în care trăim. Viitorul umanităţii este indisolubil legat de interculturalitate, 

înţeleasă ca ansamblul caracteristicilor definitorii ale unui individ, grup etnic sau naţiune, este decis 

fundamental de capacitatea de adaptare, acceptare, toleranţă a diferenţelor culturale, este împins spre evoluţie 

şi progres tocmai prin diferenţe, nu prin asemănări sau uniformizare. 

  Cultura, personalitatea unui individ şi identitatea unui grup se formează şi se consolidează prin 

educaţie, De aceea, educația, instituționalizată sau nu, are, rolul de principal formator în lumea de astăzi ce are 

o configurație diferită. Progresul tehnic şi ştiinţific accelerat care reduce distanţele şi barierele dintre indivizi 

şi grupuri diferite, precum şi existenţa unor identităţi multiple, a valorilor, tradiţiilor, obiceiurilor şi a modului 

de relaţionare diferit dintre diverşi indivizi sau grupuri, impun cu necesitate abordarea educaţiei şi a societăţii 

din perspectiva interculturală.  

Interacţiunea interculturală este inevitabilă şi, din punctul de vedere al educaţiei, reprezintă atât o 

provocare cât şi o condiţie esenţială pentru formarea unei tinere generaţii cu adevărat europene, ancorată în 

acelaşi timp la valorile definitorii ale grupului din care face parte, etnic, naţional şi comunitar,  care are la 

baza cultivarea respectului reciproc şi a înţelegerii atât între indivizi cât şi între grupuri,  îmbogăţită cultural şi 

ştiinţific.  

Educaţia interculturală vizează o abordare a diferenţelor culturale, strategie prin care se iau în 

considerare interacţiunile spirituale, beneficiile schimburilor dintre culturi, într-un proces de legitimizare a 

unei identităţi culturale deschise.Interculturalitatea se impune în învăţământul modern ca o necesitate spre a 

răspunde cerinţelor de educaţie ale societăţii contemporane, prin dezvoltarea interesului elevilor faţă de 

aspectele interculturale, prin dezvoltarea atititudinii de empatie culturală şi interculturală. 

 Noul curriculum încearcă să răspundă cerinţelor de a asigura în cadrul procesului educaţional 

orientarea către valori şi credinţe, cultivând respectul pentru diversitatea culturală şi pentru identitatea 

culturală proprie. Atât programa şcolară de gimnaziu, cât şi cea de liceu menţionează ca obiectiv cunoaşterea 

culturii locale şi naţionale, precum şi deschiderea interesului spre cultura diversă a Europei și a lumii. 

 Schimbările de perspectivă pe care le aduce Programa școlară pentru Limba și Literatura 

Română din 2017(OM nr. 3393 / 28.02.2017) pentru gimnaziu urmăresc în mod evident dezvoltarea la elevi 

a competențelor interculturale. Documentul face referiri la aceste aspecte atât la formularea competențelor-

cheie (sensibilizare și exprimare culturală), cât și la precizarea componentelor   integrate disciplinei 

(componenta estetică și culturală). Componenta estetică şi culturală vizează dezvoltarea dimensiunii afective 

a personalităţii elevului, prin descoperirea și înțelegerea rolului modelator al contextului cultural local, 

naţional şi universal în procesul dezvoltării personale.” Iată că, sub imperiul   noilor orientări de la nivel 

european și în contextual globalizării ((Key Competences for Lifelong Learning — a European Reference 

Framework, Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, Literary 

Framework for Teachers, The European Language Portfolio), Programa de Limba și Literatura Română 
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creează un cadru favorabil dezvoltării elevilor în spiritul deschiderii, acceptării și cunoașterii   altor culturi. 

Concret, elementele care sunt legate de interculturalitate pornesc cu cea de-a cincea competență generală: 

Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și international; continuă cu 

competențele specifice (5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din 

alte culturi; 5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite 

perioade istorice) și cu activitățile de învățare (5.1. − prezentarea unor experiențe similare sau diferite 

privitoare la viața de familie, la valorile promovate în școală etc., pornind de la tradiții întâlnite în textele orale 

sau scrise studiate; − realizarea de proiecte tematice pentru promovarea unor elemente de cultură locală, 

regională, națională (itinerarii culturale, hărți culturale etc.); − identificarea în texte studiate a unor 

similitudini între culturi diferite. 5.2. − discutarea unor tipare culturale identificate în texte literare/nonliterare 

românești și din alte culturi.  

   Importanța care se acordă astăzi interculturalității este dovedită și de faptul că reprezintă unul dintre 

cele 5 domenii de conținut prevăzute de programă, aspect care este unanim respectat de autorii manualelor 

școlare apărute la începutul anului școlar 2017-2018. 

 Educația interculturală se bazează pe anumite valori, precum înţelegere, egalitate, dreptate, cooperare, 

toleranță, angajare, care transpuse în acțiuni ce îi implică pe elevi și îi ajută să înțeleagă importanța acceptării 

diferențelor dintre oameni, dintre etnii, dintre culturi. Acestea pot fi cultivate prin intermediul mai multor 

discipline, dar Limba şi literatura română poate fi de un real sprijin în înţelegerea multor aspecte legate de 

diversitate, de cunoaştere personală, de reflecţie, de comunicare, de relaţionare, acceptare, dezvoltare şi 

crearea a unor noi dimensiuni interioare. De aceea, Limba și literatura română este privită ca fiind un motor al 

dezvoltării intelectuale şi emoţionale a elevilor. 

 Noul curriculum, prin programa specifică disciplinei a conferit profesorului de limba română un 

sprijin și o responsabilitate în același timp. Începând cu acest an școlar (2017-2018), la clasa a V-a, procesul 

de învățare al limbii și literaturii române a urmărit mai îndeaproape dezvoltarea la elevi a competențelor 

interculturale, deoarece interculturalitatea este astăzi un domeniu de conținut distinct. În acest context, 

activitatea didactică a profesorului a găsit un real suport în activitățile de învățare și conținuturile oferite de 

programă, concretizate în teme inedite în manualele alternative. (Identitate personală – identitate națională – 

diversitate culturală și lingvistică − Carte românească de învățătură: de la prima carte tipărită la cartea 

digitală−Modele comportamentale în legende greco-romane). Responsabilitatea acestuia a crescut, pentru că 

evocarea și valorificarea principiilor interculturalității nu mai este o opțiune, ci o necesitate. 

 Experiența acestui an, cu multiple noutăți, a evidențiat câteva aspecte foarte importante, din punctual 

meu de vedere. În primul rând, elevii de astăzi sunt oamenii unei noi ere a omenirii- era cunoașterii. Pentru ei   

deschiderea către lume, comunicarea, cunoșterea celorlați și a sinelui, înțelegerea, toleranța sunt valori și 

aspecte care, odată stăpânite, le asigură o dezvoltare socio-emoțională și culturală armonioasă. 

 În al doilea rând, disciplina predată este cea mai potrivită a cultiva prin orele de literatură, 

comunicare, dar și de limbă principiile educației interculturale. Personajele textelor cu care „se întâlnesc” 

elevii (ex: Tezeu și Minotaurul), situațiile de învățare   care se creează în timpul lecțiilor(ex: Prezintă un joc  

pe care l-ai aflat de la părinți sau bunici ori de la cineva din comunitatea  ta. Poate fi un joc românesc sau un 

joc din alte culturi.), aplicațiile pe marginea textelor (ex: Caută în careul alăturat cei opt termeni care 

denumesc în limba română mâncăruri de proveniență orientală.; Precizează trei trăsături ale eroilor greci 

care s-au transmis și eroilor din perioade ulterioare.) toate reușesc pe căi știute și neștiute să clădească în 

elevi o atitudine interculturală. 
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 Un alt aspect pe care l-am observat este dat de disponibilitatea emoțională și cognitivă extraordinară 

de care dau dovadă elevii acestor timpuri pe care principiile educației interculturale se mulează perfect. În 

plus, consider că metodica predării limbii și literaturii române nu a fost nicicând mai bine susținută de 

varietatea și abundența metodelor și mijloacelor de predare, învățare și evaluare prezente în manualele 

realizate după noua program (ex: metoda cadranelor, Diagrama Venn, harta mentală, posterul, proiectul 

individual sau de grup., telefonul fără fir, jurnalul ș.a). 

 Discuția despre conceptul de interculturalitate   va mai face să curgă multă cerneală, dar îndrăznesc să 

formulez o concluzie referitoare la legătura dintre aceasta și disciplina pe care o predau. Orele de limba și 

literatura română sunt mediul și momentul prielnic în care elevii își dezvoltă competențele interculturale într-o 

lume ce se dorește   „deschisă” spre cultura de oriunde ar fi ea, aproape sau departe. 
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ROLUL EDUCAŢIEI CIVICE ÎN EDUCAREA  COMPORTAMENTULUI 

 HERBEI FELICIA GEORGETA 

ŞCOALA PRIMARĂ PRUNIŞOR 

 

           Educatia civica reprezinta o componenta esentiala a procesului educational, rolul formator al acestei 

discipline putand fi dedus chiar din idealul educational: “Constituirea unei persone libere si autonome care sa 

isi cunoasca si sa-si apere drepturile, sa isi assume responsabilitati in societate”. 

 Educatia civica este o componenta extrem de complexa a educatiei, pentru ca pe de o parte efectele 

sale se repercuteaza asupra intregului comportament al individului, iar, pe de alta parte, comportamentul 

individului raportat din punct de vedere valoric la normele morale si juridice subordoneaza toate celelalte 

valori(culturale, estetice, stiintifice, ecologice, profesionale, etc.). Astfel, moralitatea si civismul apar ca 

dimensiuni fundamentale ale unei personalitati armonioase, autentice si integrale. 

 Valorile morale si civice ce trebuiesc formate la elevii din clasele I-IV sunt:respectarea drepturilor si 

libertatilor fundamentale ale persoanei; pretuirea demnitatii persoanei, a tolerantei; realizarea unui schimb 

liber de opinii;manifestarea unui comportament civilizat, care sa integreze aceste valori, in relatiile cu ceilalti. 

Prin studierea educatiei si a culturii civice, tinerii vor fi pregatiti sa cunoasca si sa sustina ideile si 

valorile democratiei, sa devina cetateni informati si responsabili, sa participe activ la viata scolara si ulterior la 

viata sociala, sa dezvolte deprinderi de luare a deciziilor si de participare la actiune. 

           Cunoştinţele sunt foarte importante în definirea şi exersarea competenţelor asociate cetăţeniei, dar un 

,,bun cetăţean” nu este doar persoana care ştie multe. A fi cetăţean într-o societate democratică înseamnă a te 

implica în viaţa comunităţii din care faci parte, a dori şi a fi în măsură să influenţezi în mod competent decizia 

politică luată la diferite niveluri, a te purta într-un anumit mod cu celelalte persoane pe baza unor atitudini 

precum respectul, toleranţa, deschiderea către opiniile celorlalţi. Educaţia civică înseamnă educaţia persoanei 

pentru a trăi alături de ceilalţi în societate, ceea ce include comportamentul politicos, normele de igienă, de 

circulaţie publică, de pază contra incendiilor, etc. în sens restrâns, educaţia civică înseamnă dobândirea de 

către elevi a cunoştinţelor şi competenţelor necesare unui cetăţean pentru participarea la viaţa publică. 

Educaţia civică nu înseamnă moralizare ieftină, inocularea de valori şi norme de pe poziţia de superioritate a 

adultului. Copiii judecă moral în mod personal, fiecare în felul său, în funcţie de repere independente de un 

discurs exterior lor. Dacă elevul nu este ajutat să progreseze în judecata morală şi să ajungă pe aceeaşi 

lungime de undă cu adulţii care îi cer să se poarte frumos, discursul exteriormoralizantnu are cum să-şi facă 

efectul.  Educaţia civică nu trebuie să promoveze prejudecăţi, clişee, stereotipuri, ci să sprijine dezvoltarea 

unei gândiri deschise şi flexibile. Deoarece educaţia pentru democraţie este un proces lung şi complicat, este 

bine ca o acţiune în acest sens să înceapă devreme. Elevii mici nu sunt izolaţi de lumea în care trăiesc, cu atât 

mai puţin de viaţa ,,cetăţenească”. Ei sunt implicaţi în viaţa socială prin familiile lor, prin grupele de joacă şi 

de învăţătură şi prin relaţii specifice pe care le au cu diferite 

instituţii(şcoala,biserica,policlinica,poliţia,cluburi,organizaţii,etc.). 

             La vârsta de 8 – 10 ani este foarte important ca temele şi strategiile de lucru în cadrul educaţiei civice 

să fie alese ţinând cont de experienţa socială a elevilor şi de posibilităţile existente în această perioadă de 

resemnificare prin integrare a cunoştinţelor dobândite de elevi la alte discipline.Şcolii ca sistem social şi 

educaţional îi este permis să reproducă în mic atmosfera democratică şi să contribuie la dezvoltarea 

comportamentelor democratice. 
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Conştientizarea noţiunii şi sentimentului de cetăţean european prin 

intermediul proiectelor şi parteneriatelor şcolare 

Panfile Florica Camelia 

Școala Gimnazială Corneliu Micloși, loc. Covăsânț, jud. Arad 
 

În contextul societății actuale aflată într-o continuă schimbare, realitatea națională și internațională se 

confruntă cu probleme multiple, printre care cele mai importante: deteriorarea mediului și caracterul limitat al 

resurselor; integrarea în societate a persoanelor cu dizabilități și cerințe speciale; necesitatea implicării active 

în comunitate și pierderea identității naționale care derivă din tendința mult prea accentuată de globalizare, de 

sincronizare cu celelalte culturi și civilizații.  

În mod firesc, sistemele educaționale ar trebui să răspundă exigențelor acestor realități și provocărilor 

lansate de spațiul social. Astfel, în contextul acestor schimbări, educației îi revin obiective și conținuturi 

actualizate, pliate pe noile dimensiuni care să fie relevante pentru acțiunile de modelare și formare în 

perspectiva unor cerințe și finalități racordate la repere social-istorice și culturale. Educația și-a păstrat de-a 

lungul timpului misiunea ei fundamentală și anume aceea de a transmite de la o generație la alta valorile 

culturii și civilizației caracteristice societății momentului respectiv, cât și schimbările și noutățile ca produs al 

progresului și evoluției omenirii. Astfel prin cele trei forme ale educației, educatia formala, non formala si 

informala școala trebuie să se plieze pe conținuturile ce urmează a fi asimilate de elevi în afara ei, să valorifice 

experiențele acumulate de elevi în diferite contexte de viață, preluând și prelucrând totodată influențele 

educației non-formale și informale. 

Formarea și dezvoltarea cetățeanului european încep de la clasele mici, dacă nu chiar de la grădiniță, 

prin conștientizarea apartenenței la o comunitate, prin transmiterea valorilor culturii și civilizației spațiului 

românesc și european, prin înțelegerea problemelor cu care se confruntă societatea. Acestea se pot introduce 

prin activități în cadrul diferitelor ore de consiliere sau a proiectelor inter și trans-disciplinare, dar și prin 

realizarea de parteneriate educative școlare la nivel local, național și european. 

De asemenea, elevii învață să fie patrioți să-și reprezinte țara cu mândrie și să ducă mai departe 

tradițiile și obiceiurile românești. Într-un spațiu în care fiecare își afirmă identitatea națională, orice tânăr 

simte să facă astfel și deci să promoveze frumusețile țării. În contextul tot mai acut al globalizării și al 

sincronizării națiunilor, această parte a fiecărui proiect încurajează cunoașterea valorilor naționale și păstrarea 

obiceiurile moștenite de-a lungul generațiilor. Întrucât un popor este definit de istorie, tradiții, obiceiuri, valori 

naționale, cultură și limbă, pierderea acestora ar duce la o sincronizare exagerată a culturilor, definindu-se în 

final un popor unic care împărtășește aceleași valori globalizate. 

Așadar, participarea la astfel de proiecte este extrem de utilă pentru elevi întrucât pe lângă cele opt 

competențe cheie consacrate, aceștia se dezvoltă pe plan personal, învață să fie responsabili, să lucreze în 

echipă, să comunice și să rezolve probleme. Învață ce este empatia și că orice om, indiferent de religie, 

convingeri, cultură, nu trebuie judecat, ci dimpotrivă, merită respectul fiecăruia, întrucât cu siguranță ne poate 

învăța ceva.  

În contextul pregătirii elevilor pentru participarea la astfel de proiecte și implicit pentru devenirea lor 

ca adevărați cetățeni europeni responsabili, consider că educația din școală necesită anumite îmbunătățiri sau 

actualizări. Având în vedere posibilitatea de a călători și de a munci în străinătate, migrația, fenomenul foarte 

accentuat de globalizare, probabilitatea de a întâlni un străin este foarte mare. Elevii trebuie să fie pregătiți să 

interacționeze, nu doar din punct de vedere lingvistic și al comunicării, ci în ceea ce privește un set de 
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cunoștințe minime pe care orice individ este necesar să le aibă pentru a fi capabil să respecte o persoană care 

îmbrățișează total alte convingeri, practicând altă religie și aparținând unei culturi diferite. Această educație a 

individului ca parte a unui întreg ansamblu de oameni foarte diferiți lipsește din sistemul de învățământ. 

Inevitabil, se va ajunge la comiterea unor greșeli de comportament, care în opinia noastră pot părea absolut 

normale și firești, însă pentru o altă persoană pot fi nerespectuoase, obraznice. De exemplu privirea excesivă a 

femeilor musulmane care poartă văl (hijab), purtarea culorii alb în anumite țări, aceasta simbolizând doliul, 

gestul de a da noroc cu femei, nu foarte popular in România, greșeala de a ura „Crăciun fericit” evreilor și 

musulmanilor care nu au această sărbătoare, oferirea de mâncăruri care conțin carne de porc evreilor și 

musulmanilor, etc. Astfel, este necesară o educație care să vizeze cunoștințe de bază despre religii și diferite 

obiceiuri, culturi care pot fi considerate chiar bizare în comparație cu ale noastre. Această educație îi va ajuta 

să interacționeze într-un mod facil, degajat, prietenesc, fără să jignească inconștient acea persoană. 

În concluzie, dezvoltarea dimensiunii europene în școli poate fi constituită de această actualizare a 

educației și ulterior susținută prin implicarea în proiecte europene prin care să se dezvolte nu numai elevii, dar 

și cadrele didactice, împărtășind metode didactice și pedagogice, obținând rezultate sustenabile și relevante 

pentru dezvoltarea unității de învățământ ca întreg.   
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE IN PROCESUL EDUCAȚIONAL - 

TERAPEUTIC 

Violeta Pop 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov 

 

În lumea contemporană, profesorilor le revine sarcina nu doar de a educa elevii, ci de a-și pune 

umanitatea la bătaie, pentru a lua decizii pentru fiecare caz în parte, adică pentru a personaliza intervenția 

educațională. Asemeni elevilor lor, profesorii sunt și ei unici, ceea ce determină unicitatea relației profesor-

elev. Această unicitate a relației este necesară în activitatea cu copiii cu cerințe speciale, care au nevoie de o 

mai mare flexibilitate a relațiilor interumane. 

Responsabilitatea noastră în calitate profesori presupune nu doar să oferim  cunoştinţe elevilor ci şi 

să-i învăţăm abilităţile de supravieţuire necesare pentru a face faţă vieţii în lumea contemporană.  Un profesor 

bun e prezent în amintirea elevilor, deoarece nu poate fi trecută cu vederea, preocuparea sa de a-și transforma 

elevul în Om. Timpul poate să treacă, greutățile pot apărea, dar semințele sădite de un profesor bun, nu vor fi 

distruse niciodată. De aceea trebuie acordată aceiași atenție, aceiași importanță ambilor parteneri educaționali, 

deoarece disconfortul unuia produce efecte negative în celălalt. În acest context, calităţile celor care educă, 

corectează carenţele afective la copiii cu deficienţă mintală. 

Elevii și profesorii ar trebui să petreacă timp în afara mediului de învățare pentru aprofundarea 

relațiilor interumane . Această sugestie este transpusă în practică prin intermediul proiectelor și parteneriatelor 

educaționale, prin activitățile extracurriculare care se desfășoară la nivelul școlii noastre. În procesul de 

recuperarea al elevilor din clasa a a cărui diriginte am fost, am pus un accent deosebit pe proiectele și 

parteneriatele educaţionale.  

  Educaţia are  rol conducător în dezvoltarea psihică a elevilor cu CES, creând  condiţii favorabile 

dezvoltării viitoare ca adolescent și apoi ca adult integrat în viaţa socială a comunităţii. Copilul reprezintă o 

valoare socială care trebuie descoperită şi prelucrată prin respectarea caracteristicilor individuale.  

 Parteneriatul educaţional este unul din cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane, reprezintă o atitudine 

abordată în sprijinul dezvoltării societăţii prin prisma educativă şi presupune: 

 participare la o acţiune comună; 

  interacţiuni constructive acceptate de către toţi partenerii; 

 comunicare eficientă între participanţi; 

 activităţi  și scopuri comune cu respectarea rolului fiecărui participant; 

 șanse egale pentru toți participanții; 

 interrelaţionare, colaborare și cooperare; 

 unitate în cerinţe, de opţiuni, decizii şi acţiuni educative, subordonate actului educativ în sine.  

Proiectele răspund nevoii de a organiza activităţi care să urmărească: 

 îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, prin achiziţionare de noutăţi,  prin acumularea de noi cunoștințe, 

priceperi și deprinderi 

  îmbogățirea și echilibrarea vieții afective, dezvoltarea simțului răspunderii prin dorința de reușită;  

 participarea activă, conştientă şi responsabilă la propria formare, 

 contactul cu lumea reală, socializarea și dezvolarea autonomiei personale; 

 observarea şi studierea fenomenelor în condiţii naturale şi sociale, prin contactul direct, nemijlocit cu 

acestea; 

 folosire metodelor  moderne, practic – aplicative, învățarea prin cooperare; 

Obiectivele proiectelor educaționale 

✓ Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la  
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nivelul partenerilor implicaţi: cadre didactice, elevi, familii, comunitate; 

✓ Promovarea dialogului şi a comunicării între toți factorii educaționali ai școlii, între școală și familie, 

între elevii din şcoli şi medii diferite; dezvoltarea cooperării şi a colaborării între cadre didactice din unităţi 

diferite de învăţământ, urmărindu-se armonizarea condiţiilor specifice fiecărei şcoli cu exigenţele sociale de 

ordin general dar și particular; 

✓ Cultivarea și dezvoltarea stimei de sine, această hrană educativă care ne permite să ne simțim bine cu 

noi înșine dar și cu cei din jur; aceasta capacitate trebuie învățată și educată,  deoarece copilul trebuie să 

devină competent social, să se simtă în largul său în cadrul grupurilor din care face parte, să reușească în 

sarcinile impuse de societate, să fie dorit, acceptat, aprobat și, de ce nu, admirat de cei din jur. 

✓ Pregătirea elevilor în sensul asigurării egalităţii şanselor în educaţie, al dezvoltării personale şi al 

inserţiei în comunitate, al ameliorării modalităţilor de informare adresate elevilor, în sensul revigorării 

spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare; 

✓ Consolidarea unei strategii de intervenție  care să asigure implicarea eficientă a tuturor factorilor 

educaționali în eforturile de integrare școlară și socială a copiilor cu cerințe educative speciale; 

✓ Dezvoltarea abilităților de comunicare, formarea şi dezvoltarea abilitătilor sociale care să conducă la 

un grad înalt de maturitate psihosocială a copiilor cu dizabilități; 

✓ Proiectele pot fi simplificate sau îmbogățite ele fiind valoroase pentru conținutul 

formativ-educativ al activităților, pentru dreptul copiilor de a învăța să comunice,  să  

recunoască când au nevoie de ajutor și a-l cere fără rezerve, pentru dezvoltarea capacității de a fi  

toleranți, o însușire necesară în societate.( Băran-Pescaru, 2004, cap.2) 

✓ În acest sens, începând cu anul școlar 2013-2014, am inițiat și am coordonat două proiecte 

educaționale, dintre care un proiect inclus în C.A. E. R. 2015-2020,  aflat la ce de-a 5 ediție  – ” Alături de 

mine, împreună cu mine ” și un proiect , ” Sunt român și bun creștin” inclus în C. A. E.J.  2017 - 2020 - 

domeniul educaţie civică, voluntariat,  proiecte caritabile.  

✓ Cu proiectul ” Sunt român și bun creștin” am participat la concursul județean de proiecte ”Școala mea 

pe primul loc”, organizat de către postul Mix2TV Brașov și difuzat în cadrul emisiunii TV ”Tortul de 

ciocolată”. Acesta a fost un bun pilej de promovare a școlii, de participare activă și nemijlocită a elevilor cu 

deficiențe mintale la viața socială a comunității din care fac parte. Astfel, am avut șansa prezentării proiectului 

într-o emisiune special dedicată școlii noastre, iar în cadrul Galei concursului am obținut Premiul Special. Am 

participat la ambele emisiuni cu câte un moment artistic- dans modern și dans popular - susținut de elevii și 

cadrele didactice ale școlii noastre.  

✓ Proiectul este realizat de către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov în parteneriat cu 

Biserica Ortodoxă Predeal, Liceul Teoretic Mihail Săulescu Predeal Activitățile proiectului sunt strâns legate 

de sărbătorile creștine ortodoxe: Crăciunul, Botezul Domnului, Sfintele Paști, Înălțarea Domnului – Ziua 

Eroilor. Pe principiul implicării active a copiilor şi tinerilor, voluntarii din cadrul Proiectului Educațional 

”Sunt român și bun creștin” au avut un rol hotărâtor în   desfăşurarea  activităților proiectului în aer liber. 

Asfel, iarna am desfășurat jocuri specifice la Pârtia de ski Clăbucet din Predeal, iar primăvara și vara am 

desfășurat jocuri specfice la Fun Park Trei Brazi din Predeal.  

Parteneriatele SNAC , resursă pentru voluntari 

Conform OMEC nr. 5330/18.11.2004 privind implementarea Strategiei Naţionale de „Acţiune 

Comunitară” sunt reglementate următoarele: 

Această strategie presupune includerea, în curriculumul liceelor, a activităţii de voluntariat. Voluntarii 

desfăşoară diferite activităţi (de socializare, de divertisment, de terapie etc.) cu copii şi adulţi care au un acces 

limitat la viaţa comunităţii. De asemenea, certificarea activităţii de voluntariat este deosebit de importantă 

pentru portofoliul de educaţie permanentă al elevilor precum şi pentru CV-ul fiecărei persoane. 
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Strategia Naţională de „Acţiune Comunitară presupune dezvoltarea activităţii de voluntariat, realizată 

de elevi din învăţământul preuniversitar şi studenţi, care permite acestora să devină cetăţeni informaţi 

şi devotaţi solidarităţii umane. ” 

Parteneriatele SNAC derulate și-au atins și chiar și-au depășit scopul, prin efectele pe care le-au 

produs: copiii au stabilit relații de prietenie cu elevii / voluntarii școlilor implicate în proiect, revederea 

prietenilor la fiecare dintre activitățile parteneriatului a fost trăită pozitiv, cu entuzaism și bucurie.  Copiii au 

fost puși în contexte concrete de viață și au învățat modele de comportament dezirabile pentru fiecare situație 

dată: comportamentul civilizat în biserică, comportamentul civilizat pe stradă, comporatmentul civilizat la 

restaurant, ca parte a formării autonomiei personale și a socializării. 
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EDUCAȚIA NE FACE MAI RESPONSABILI 

Prof. Alina Mihăilescu 

Colegiul Național de Informatică ”Matei Basarab” Rm.Vâlcea 

 

Un rol deosebit de important pentru reuşita în viaţă îl are educaţia. Prin ducaţie ca fenomen social 

înţelegem transmiterea experienţei de la o generaţie la alta, cunoaşterea bunelor maniere şi comportarea în 

societate în conformitate  cu aceste deprinderi. Importanţa ei se poate vedea şi prin faptul că orice guvern, din 

orice stat cât ar fi el de sărac, are un minister sau un departament al învăţământului căruia îi alocă un procentaj 

din buget.  

            O educaţie înaltă şi nobilă este educaţia creştină. Din această perspectivă, educaţia nu are de-a face 

doar cu predarea unor informaţii teoretice, cu abstractizări, ci mai presus de orice vizează modelarea 

caracterului.  

            Un concept greşit despre educaţie este că responsabilitatea revine în mod exclusiv şcolii. Nimic mai 

lipsit de adevăr. Şcoala oferă cunoştinţe teoretice, transmite informaţii în formă ordonată şi structurată, dar 

niciodată nu poate înlocui rolul părintelui. Educaţia se formează în primul rând în căldura şi încrederea din 

familie. Aici copilul învaţă să spună adevărul, să fie cinstit, să aprecieze frumosul, să respecte munca şi să se 

achite de responsabilităţi. Pe bună dreptate, în limbaj popular se spune despre cineva că „are (sau n-are) cei 

şapte ani de-acasă”, pentru că aceştia sunt cruciali pentru tot restul vieţii. 

            Alt concept greşit este că viaţa, cu experienţele ei bune şi rele, ne modelează,  aduce înaintea fiecăruia 

dintre noi obstacole, situaţii inedite şi presiuni de tot felul. Întrebarea majoră este cum ne raportăm noi la toate 

acestea? O societate în care întâlnim în mod frecvent nedreptăţi şi indiferenţă va putea oare modela un 

caracter moral sănătos? Sub nicio formă. Un personaj moral, echipat cu principii sănătoase de viaţă poate 

învinge nedreptatea şi are toate atuurile să devină un formator de opinie, unul care să exercite o influenţă bună 

şi asupra altora.     

            Ce se poate spune despre puterea televiziunii şi a presei? Din nefericire, în goana după un rating bun, 

sunt televiziuni care prin programele de divertisment de prost gust, prin limbajul vulgar uzat de cei care apar 

pe sticlă şi prin inocularea ideii că banii contează cel mai mult, deformează gândirea sănătoasă. Oare se 

reeditează celebra sintagmă Pâine şi circ din perioada Romei antice?  

Nu este suficient doar să elaborăm enunţuri teoretice, ci este imperativ necesar să proclamăm ce trăim, 

şi să trăim ceea ce spunem. Cunoscutul filosof şi scriitor francez din sec. al XVIII-lea, Jean-Jacques Rousseau, 

care a scris mult despre educaţie, şi care a exercitat o influenţă majoră asupra posterităţii, a trăit o viaţă 

dezorganizată, imorală, era un personaj egoist, vanitos şi iresponsabil. El şi-a abandonat toţi cei cinci copii la 

Spitalul Copiilor Găsiţi, şi a avut pretenţia că este îndreptăţit să elaboreze principii de educaţie. 

            Dacă numărul educatorilor needucaţi este mare, realitatea şi istoria înregistrează şi persoane care au 

făcut din educaţie o adevărată profesiune de credinţă. 
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            Aşadar, nimeni nu poate abdica de la rolul de educator, deoarece prin ceea ce spunem şi prin ceea ce 

facem influenţăm, voluntar sau involuntar, în sens bun sau în sens rău, pe cei din jurul nostru. Şi dacă totuşi 

avem această menire, oare de ce să nu o facem bine? Ce te împiedică dacă eşti tânăr să-ţi trăieşti viaţa frumos, 

să fii manierat şi să câştigi respectul colegilor? Ce te împiedică dacă eşti părinte să sădeşti valori morale în 

viaţa copilului tău?          

Şi din moment ce recunoşti că în formă concentrată a fost enunţat un adevăr prin acest articol, ce te 

împiedică să-l pui în aplicare? Vestea bună este că încă se poate dacă începe de acum, pentru că fibra morală a 

naţiunii nu este încă roasă iremediabil. 

Este foarte important ca instituțiile de învățământ de toate gradele, factorii sociali care se implică în procese 

instructiv-educative, precum și toți ceilalți furnizori de servicii de formare și de perfecționare, autorizați 

conform legii, să includă în programele naționale de educație teme și activități referitoare la egalitatea de 

șanse în educație. 

Exemplu de bună practică 

Florile salvatoare 

Ionel locuia în Colonia Nuci și era de etnie rromă. Colegii îl ocoleau (stătea singur în bancă) și nu îl 

integrau deloc în colectiv. Am aflat de la mama lui, la ședința cu părinții, că îi plăceau mult florile și le 

îngrijea cu multă perseverență. Le-am propus copiilor un concurs cu premii dulci pentru cea mai frumoasă 

floare adusă la școală. A doua săptămână, clasa era plină de ghivece vesele. Le-au numerotat și am făcut pe 

tablă un tabel în care se treceau voturile. Elevii au fost foarte corecți și floarea lui Ionel a ieșit pe locul al II –

lea. I-am invitat pe câștigători să se așeze pe scaunul de la catedră și să povestescă cum au îngrijit florile. 

Singurul care se ocupase personal  de ele era Ionel, ceilalți au recunoscut că mamelor le îngrijeau. Colegii 

băiatului au fost impresionați de pasiunea lui. Florile au rămas în  clasă și, în fiecare zi, Ionel le îngrijea pe 

toate. Treptat, câteva fetițe au început să-l ajute și, ulterior, s-au împrietenit. 
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ROLUL EDUCAȚIEI  MORAL-CIVICE ÎN FORMAREA COPILULUI PREȘCOLAR 

 

GLIGOR MIRELA AURICA 

GRĂDINIȚA P.N. SEBIȘ 

 

Formarea personalităţii independente, responsabile, participantă activ la viaţa socială, politică, 

economică, interesată în schimbarea relaţiilor sociale începe de timpuriu, din grădiniţă şi se clădeşte pe tot 

parcursul vieţii. Educaţia moral-civică, realizată în mod sistematic, gradat, potrivit cu particularităţile de 

vârstă şi individuale, contribuie la pregătirea viitorilor cetăţeni conştienţi de responsabilităţile lor, convinşi de 

necesitatea respectării normelor de convieţuire din societatea noastră, capabili să desfăşoare o activitate 

creatoare. 

Formarea conduitei morale cuprinde mai multe componente: prima se referă la domeniul cognitiv, a 

doua la cel afectiv, care încorporează întreaga gamă de trăiri emoţionale, valorizate din punct de vedere etic, 

iar cea de-a treia implică modelarea comportamentului moral civic al copilului.Prin întregul lor conţinut, 

activităţile din grădiniţă contribuie, prin căi specifice, la punerea bazelor conştiinţei morale, la însuşirea 

regulilor de comportare civilizată, la educarea abilităţilor de a intra în relaţie cu ceilalţi, la educarea 

trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, la cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie, care 

definesc portretul spiritual al poporului român.Făcând saltul de la existenţa singulară la cea de grup, de la 

mediul familial la cel instituţionalizat, îngrădiniţă, copilul este orientat spre ceea ce trebuie să facă şi să devină 

într-un context social, relaţional. Treptat, copilul învaţă să se regăsească în altul, învaţă că „eul” său este în 

relaţie cu alte „euri”. El descifrează relaţionarea cu ceilalţi întâi într-un mediu apropiat, conform unor 

convenţii, reguli, norme. Educația moral-civică începe încă din primii ani de viață. 

 Activitatea sistematică de educare a copilului îl determină pe acesta să înțeleagă realitatea 

înconjurătoare, să – și însușească norme și reguli morale, la început prin puterea modelului, al exemplului 

oferit de mediul familial și mediul școlar, mai apoi prin trăirile generate de voință și caracter, sentimente care 

conduc la formarea comportamentului moral-civic le. Prin diferite metode și procedee: lectura după imagini, 

povestirea, repovestirea, jocuri de rol, jocuri de atenție, dramatizări, copiii identifică calitățile morale ale 

personajelor și se asociază cu acestea. Treptat, conștientizează că pot fi cuminți, buni, ascultători, atenți. 

Adulții au grijă ca să ofere spre imitație exemple morale care conduc la formarea deprinderilor de comportare. 

Treptat nevoile copiilor evidențiază calitățile morale, le pulsează din interior și conștienți de actul moral 

acționează în consecință. Acum copilul învață programul de lucru, regulile grupului din care face parte, 

respectă mesele principale ale zilei, unde are voie și unde nu are voie să se joace, care sunt regulile de igienă 

elementare.   

 Regulile nu sunt impuse forțat ca o directivă, ele vin din interior ca răspuns afectiv la 

comportamentul adultului față de copil. Regulile sunt transformate în calități morale. Astfel încep să apară 

primele semne ale conștiinței morale sub formă de sentimente morale și estetice, intensificându-se mai ales 

nuanțarea lor. Sentimentele se dezvoltă mai ales în relațiile copilului cu ceilalți copii, cu persoanele cele mai 

apropiate, cu cei dragi. În permanență relațiile vor fi însoțite de emoții, de trăiri care vor fixa impresiile 

emanate de sentimente în conștiință. Se inițiază acum primele atitudini selective aprobative sau dezaprobative 

față de faptele și întâmplările morale care se nasc prin intermediul acestora. Prin activitățile directe copilul 

începe să observe atitudinile celor din jur față de faptele și atitudinile morale, înțelege ce are și ce nu are voie 

să facă, ce le este permis și ce nu le este permis, deci analizează criteriile de apreciere a faptelor morale. 

Îmbinarea experienței morale cu primele elemente de conștiință morală vor iniția conduita morală. 
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UNE PÉDAGOGIE ACTIVE-FICHE PRATIQUE 

Prof. Oana Bold 

Școala George Emil Palade Buzău 

 

La chanson On écrit sur les murs-Kids United 

Objectifs communicatifs : 

✓ Se familiariser avec un texte poétique 

✓ Émettre des hypothèses sur le contenu de la chanson 

✓ Exprimer ses préférences  

Objectifs linguistiques : 

✓ Reconstituer l’ordre des paroles 

✓  Travailler avec les adjectifs qualificatifs 

✓ Connaître des verbes en français  

✓ Utiliser le verbe « écrire »  au présent 

Objectifs socioculturels : 

✓ Sensibiliser à la diversité de la chanson française 

✓ Chanter en français  

Compétences (réception écrite..) : CO, PO, PE 

Niveau : A1 

Matériel : 

✓ photocopies avec les paroles de la chanson 

✓ vidéo avec la chanson interprétée par KIDS UNITED 

✓ rétroprojecteur 

✓ fiches de travail 

✓ feutres, crayons de couleur 

A. Activités avant l’écoute : 

On demande aux élèves de dessiner sur une feuille de papier ce qu’ils aiment. On les invite, 

tour à tour,  de dire ce qu’ils ont dessiné, en leur posant des questions : Qu’est-ce que c’est ? Qui 

est-ce ? Les autres peuvent exprimer leurs opinions par rapport aux dessins de leurs collègues. 

(C’est joli, beau/sympa, etc.) 

B. Activités pendant l’écoute 

1. Avec la chanson 

Première écoute (compréhension globale) 

Écoute sans son  https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc 

On regarde la vidéo sans son. 

1. Quels sont les personnages de cette chanson ? 

Qu’est-ce qu’ils font ? 

Comment sont-ils ? 

Quel âge ont-ils ? 

On pose les questions à toute la classe.  

Vous pouvez deviner le titre de la chanson ? 

 On écrit le titre au tableau et on demande aux élèves de formuler des hypothèses sur son 

message. On fait un remue-méninge et on note les hypothèses des élèves au tableau.  

 Mise en commun à l’oral/au tableau. 
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2. Avec les paroles 

a. On écoute / regarde avec une fois la chanson. On distribue aux élèves les fiches de travail. Travail 

par équipes.  

Activité 1 :  

a. Regardez le clip et en entourez les actions des enfants. 

b. Dessinez et nommez les autres actions des enfants dans la vidéo. 

 

    

 

chanter 

 

marcher 

 

danser 

 

courir 

 
 

 
 

 

 

dormir 

 

regarder 

 

… 

 

 

 

 Mise en commun à l’oral. 

Activité 2 :  

Regardez le clip. Que fait l’homme à la casquette ? Complétez le texte avec les mots illustrés. 

 

      
murs dessine mains paix écrit sourire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ………. des ………… sur les murs. 
 

Il ………. sur les …….. : « La ……….. Commence par un 
………….. . » 
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Mise en commun à l’oral/au tableau. 

Pour aller plus loin 

C. EXPRESSION ORALE/ÉCRITE 

a. On demande aux élèves de dire tous les mots de la vidéo qu’ils connaissent. On formule de 

courts énoncés.  

b. On demande aux élèves de trouver le verbe qui se répète dans la chanson (écrire). On écrit au 

tableau le verbe écrire (au présent). On formule, oralement et par écrit, des propositions. 

Exemple : Tu écris une lettre. 

c. On distribue une nouvelle fiche aux élèves.  

Dessinez ! Coloriez ! Écrivez ! 
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Formarea spiritului de a fi voluntar la elevi, prin implicarea acestora în proiecte 

educaţionale 

 

Ciocan Elisabeta 

Liceul Teologic Adventist, Liceul Tehnologic Auto Craiova 

 

 Introducere 

 Pornind de la definiţia cuvintelor cheie "spirit", "voluntar", "educaţional" (sursa: 

www.dexonline.ro) distingem următoarele: 

- cuvântul "spirit" poate fi înlocuit cu sinonimele "conștiință, gândire, rațiune, intelect"; 

- voluntarul este o persoană care acţionează din inițiativă proprie, în mod conștient, fără a fi constrâns 

de cineva; 

- proiectele educaţionale reprezintă activităţi organizate prin intermediul unui plan, având drept scop 

formarea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor pentru o bună integrare în societate. 

 Considerăm esenţială implicarea elevilor în activităţi de voluntariat pentru formarea unor 

persoane altruiste în vederea creşterii solidarității sociale. 

 Un rol esenţial îl are Strategia Națională de Acțiune Comunitară (SNAC), program desfăşurat 

la nivel naţional care antrenează voluntari şi copii cu nevoi speciale să se implice activ în viața 

comunității, în special pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate.  

 Metode 

 Un model de proiect pentru dezvoltarea spiritului civic al elevilor este "Nouă ne pasă!" 

desfăşurat în luna noiembrie a fiecărui an, în "Săptămâna legumelor și a fructelor donate", în 

parteneriat cu Căminul pentru persoane vârstnice din localitatea Craiova.  

Argument: prin acest proiect se urmărește derularea unor activități de voluntariat privind 

cunoaşterea comunității, adresate elevilor de la Liceul Teologic Adventist Craiova și Liceul 

Tehnologic Auto Craiova, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi Căminul pentru 

persoane vârstnice Craiova, cu scopul de a informa elevii despre necesitatea persoanelor vârstnice de a 

fi ajutați de tineri, cu orice faptă bună, care le va aduce un zâmbet și de a evidenția responsabilitățile 

fiecărui cetățean pentru întreținerea și protejarea persoanelor de vârsta a treia. 

Descrierea proiectului 

Scop: implicarea cadrelor didactice în educarea elevilor cu privire la responsabilitățile ce le 

revin pentru întreținerea și protejarea vârstnicilor.  

Obiective: 

O1. Informarea elevilor privind necesitatea de respect, amabilitate, bunătate și ajutor a persoanelor de 

vârstă înaintată;  

O2. Implicarea elevilor, inclusiv a celor cu C.E.S. din cadrul unității de învățământ, în activități 

educative care promovează incluziunea și voluntariatul;  

O3. Dezvoltarea unui comportament responsabil al cadrelor didactice și elevilor față de persoanele 

vârstnice (bătrâni).  

Grup țintă: cadrele didactice și elevii claselor V – XII (inclusiv elevi cu C.E.S.) din cadrul 

Liceului Teologic Adventist Craiova și Liceului Tehnologic Auto Craiova.  

Durata proiectului: anul şcolar 2020-2021  

Calendarul activităților:   

Perioada: Noiembrie / Decembrie 2020 

Activitatea: întâlnirea elevilor voluntari cu partenerii de contract; colectarea şi donarea de produse 

alimentare.  

Loc de desfășurare: Căminul pentru persoane vârstnice Craiova. 
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Participanți: cel puțin 15 cadre didactice și 20 de elevi dintre care 5 cu C.E.S. din cadrul Liceului 

Teologic Adventist Craiova și Liceului Tehnologic Auto Craiova şi partenerii implicați în proiect.  

 

 

Modalități de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, discuții, colaj de 

fotografii.  

Rezultate așteptate: 

- cantitative: număr mare de cadre didactice, elevi, inclusiv elevi cu C.E.S.; 

- calitative: îmbunătățirea relațiilor școală-familie-comunitate, realizarea de parteneriate bazate pe 

respect, prietenie, toleranță, comunicare, cooperare.  

Diseminarea proiectului: pe site-ul școlii şi în presă.  

Continuitate și sustenabilitate: continuarea derulării proiectului și în anii școlari următori, 

pentru a beneficia de activităţi și alte generații de elevi. 

 Rezultate şi discuţii 

 Din derularea proiectului în anii şcolari anteriori a rezultat o foarte bună implicare a elevilor 

de toate vârstele, a părinţilor acestora şi a cadrelor didactice, copiii fiind dornici să împărtăşească din 

experienţa lor şi cunoştinţelor. Au revăzut în persoanele de la Căminul pentru persoane vârstnice pe 

bunicii lor care au nevoie de căldură sufletească, de comunicare, de iubire, multe dintre acestea având 

copiii plecaţi în străinătate sau nepoţii departe de ele. 

 În condiţiile actuale, proiectul se poate derula respectând legislaţia în vigoare, recomandările 

Direcţiei de Sănătate Publică privind conduita socială în vederea prevenirii îmbolnăvirii cu COVID-

19, distanţarea socială prin folosirea mijloacelor de comunicare online, prin distribuirea produselor 

ambalate însoţite de scrisori sau găsirea altor soluţii pentru a proteja sănătatea vârstnicilor şi a elevilor.  

 Prin această campanie de donare a legumelor şi a fructelor s-a format şi dezvoltat spiritul de 

voluntariat, de cetăţean care se implică în activităţi concrete de sprijinire a persoanelor cu nevoi 

speciale, de conştientizare a importanţei legumelor şi a fructelor în alimentaţia sănătoasă a oamenilor.  

  

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România; 
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Colaborarea şcolii cu familiile copiilor cu cerinţe educative speciale 

 

 Borș-Humulescu Nicolae-Ciprian 

Colegiul Național „Ștefan cel Mare”Târgu-Neamț, județul Neamț 

 

 Întâlnirile sistematice şi bunele relaţii dintre personalul şcolii şi părinţii elevilor pot contribui 

la progresul acestora. Dacă părinţii sunt realmente interesaţi de progresul copilului şi manifestă 

disponibilităţi de colaborare cu personalul şcolii, atunci informaţiile pe care le pot oferi profesorului 

despre copil pot reprezenta baza pentru luarea celor mai adecvate decizii. 

 La rândul său, educatorul poate ajuta părinţii să devină mai sistematici şi mai eficienţi în 

acţiunile lor educative realizate în mediul familial. Rezultă de aici că orice demers educativ eficient 

cere o coordonare a acţiunilor între educatori şi părinţi, nu numai la nivelul obiectivelor de realizat, dar 

mai ales în privinţa metodelor, tehnicilor, formelor de activitate şi a feedback-ului. Având în vedere că 

părinţii pot fi deosebit de utili în predarea modului de însuşire a unor deprinderi (de exemplu, 

schemele de citire în doi au demonstrat că implicarea părinţilor este un stimulent foarte puternic pentru 

copiii care învaţă să citească) şi că ei sunt cel mai direct interesaţi în progresul copilului, ei trebuie 

consideraţi parteneri ai educatorilor; educatorii şi părinţii trebuie să înveţe unii de la alţii, să discute şi 

să aleagă împreună alternativele cele mai potrivite pentru copil. 

 Parteneriatul cu părinţii se poate realiza atunci când şcoala recunoaşte contribuţia reală şi 

valoroasă a părinţilor la educarea copiilor, părinţii se implică în luarea deciziilor referitoare la 

activităţile din afara şcolii, la modificarea orarului, la alte aspecte ale vieţii şcolare, iar evoluţia 

copilului este o responsabilitate egal împărţită între şcoală şi părinţi. 

Dintre formele parteneriatului cu părinţii (conform Cristina Neamţu, Alois Gherguţ, 2000, pag. 

145-148), cel mai important pare a fi contactul unu la unu realizat la şcoală, la domiciliul copilului sau 

în alt context. Acesta  aduce beneficii tuturor, în sensul că educatorul poate observa copilul acasă, 

interacţionând cu ceilalţi membri ai familiei, îndeplinind anumite sarcini, ceea ce permite o evaluare 

mai sigură a achiziţiilor sale, iar părinţii îşi pot vedea copilul la şcoală în diferite situaţii, 

interacţionând cu alţi adulţi şi copii, pot vedea aspecte ale conduitei copilului care nu se manifestă 

acasă.  

O altă formă a acestui parteneriat este atelierul de lucru al părinţilor, care se poate realiza sub 

forma unei întâlniri săptămânale între grupul de părinţi şi educator, la care copiii nu sunt prezenţi. 

Părinţii prezenţi învaţă din experienţa altor părinţi, primesc informaţii despre copiii lor, despre politica 

educaţională a şcolii etc., iar educatorul are rol de mediator. Obiectivele urmărite în acest sens s-ar 

putea reduce la planificarea activităţilor şi a modalităţilor în care părinţii au grijă de copii şi contribuie 

la recuperarea lor (ca de exemplu să-şi ajute copiii la unele activităţi acasă, să urmărească regulat 

progresul făcut de copii şi să înregistreze aceste date, să ajute copiii la pregătirea lecţiilor, să 

contribuie la organizarea/realizarea activităţilor extraşcolare, să ajute alţi copii din clasă, sub 

supravegherea educatorului, să folosească instrumente specifice), dar și la raportarea – discutarea 

rezultatelor activităţilor din săptămâna trecută. 

În scopul realizării unui parteneriat eficient cu părinţii, educatorii ar trebui să urmărească unele 

aspecte importante, ce țin de planificarea riguroasă a fiecărei întâlniri cu părinţii, de cunoașterea 

dinainte a problemelor cu care se vor confrunta, de abordarea unui conţinut specific fiecăreia dintre 

acestea. Astfel, un rol important îl are demonstraţia nu descrierea jocului sau a activității pe care 

părintele urmează să o realizeze. Stabilirea unor activităţi specifice pentru acasă împreună cu părinţii 

vor duce la asigurarea succesului. E important ca părinţii să experimenteze succesul în demersurile lor 

educative, pentru că astfel, încrederea şi entuziasmul lor vor creşte şi calitatea colaborării cu şcoala se 

va îmbunătăţi. De aceea, accentul va fi pus pe obiective care pot fi atinse repede şi uşor. Menținerea 
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unei reale legături cu părinţii şi monitorizarea rezultatelor parteneriatului asupra evoluţiei copilului 

reprezintă un punct forte al acestor activități cu și pentru părinți. 

Dintre instrumentele colaborării şcolii cu familia, cel mai des utilizat este agenda de legătură 

familie-şcoală, prin care comunicarea se stabileşte prin completarea unui jurnal. Se consemnează 

sistematic cele mai importante evenimente ale zilei petrecute la şcoală sau acasă. Jurnalul circulă între 

şcoală şi familie împreună cu copilul, înlesnind comunicarea informaţiilor relevante despre evoluţia 

copilului. Eficienţa acestei forme de colaborare depinde de modul în care ambele părţi notează doar 

evenimentele semnificative-dacă profesorul şi părintele ajung să se simtă obligaţi să scrie neapărat 

ceva în jurnal, acesta îşi pierde valoarea. Un alt instrument la fel de util este raportul scris. Profesorii 

pot redacta anual un raport scris despre progresele realizate de copil. Raportul trebuie să fie detaliat şi 

clar, pentru ca părinţii să poată observa achiziţiile copilului, oricât de mici ar fi ele. În funcţie de 

familie, raportul poate indica şi modul în care activităţile de acasă le-ar putea completa pe cele de la 

şcoală, furnizându-se exemple efective de moduri de predare realizate în şcoală. Raportul ar trebui 

încheiat cu câteva indicaţii clare referitoare la priorităţile de viitor. 

Relaţia școlii și a cadrelor didactice cu părinţii dificili presupune acceptarea diferențelor de 

opinie, de cultură și educație. O caracteristică a părintelui dificil este venirea neanunţată la şcoală 

pentru a reclama tratamentul la care este supus copilul. În această situaţie, cadrul didactic trebuie să 

evalueze şi să rezolve situaţia incriminată de părinţi prin empatie, prin încercarea de a vedea situaţia 

din punctul de vedere al părinţilor. Aceştia se simt incapabili să-l ajute pe copil şi dacă educatorul 

înţelege acest lucru nu va reacţiona prin iritare sau ostilitate, ci va stabili o comunicare productivă. 

Este recomandabil ca educatorul să ia loc lângă părinte, fără intercalarea catedrei, pentru a nu da 

acestuia sentimentul de inferioritate. Problema trebuie abordată ca o problemă de situaţie, şi nu ca o 

problemă a copilului sau a părintelui. Scopul urmărit nu este blamarea cuiva, ci găsirea unei soluţii 

satisfăcătoare pentru toţi. De aceea, se cere stabilirea unei relaţii empatice cu părinţii. Cu cât educatorii 

şi părinţii sunt mai apropiaţi ca nivel socio-economic şi cultural, cu atât relaţia se stabileşte mai uşor. 

Ascultarea activă a părintelui înseamnă nu numai a auzi vorbele, ci şi a înţelege sentimentele ce le 

determină. Poate fi eficient dacă educatorul comunică faptul că a mai întâlnit situaţii similare: „Înţeleg 

ce vreţi să spuneţi, copilul meu a fost la fel...” 

O relaţie productivă cu părinţii presupune respectarea următoarelor reguli: primirea cu respect a  

părinţilor şi comunicarea acceptării, oferirea de timp părinților pentru ca aceștia să-şi exprime 

sentimentele, fără a-i critica, punerea accentului pe situaţia-problemă şi nu pe copilul- problemă, 

apropierea de părinți, în timpul convorbirii, prin sinceritate şi empatie. 

În concluzie, ca şi în relaţionarea cu părinţii copiilor obişnuiţi, colaborarea cu părinţii copiilor 

cu cerinţe educative speciale cere abilitate şi tact din partea educatorului, demersuri consistente care 

pot aduce şi satisfacţii pe măsură. 

 

Bibliografie: 

Neamţu, Cristina, Gherguţ, Alois, 2000, Psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iaşi 
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Conduita profesională a cadrului didactic 

 

Borș-Humulescu Elena-Iulia 

Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Târgu-Neamț, județul Neamț  

 

Potrivit revelaţiei biblice omul se defineşte ca fiinţă purtătoare şi promotoare de valori, a cărei 

matrice originară este alcătuită de însuşi creatorul său. Profesorul are datoria să cioplească în sufletul 

elevilor săi acel chip minunat pe care Divinul l-a gândit pentru fiecare dintre ei. 

 Putem spune că profesionalismul apare ca atribut al profesorului (cel care desfăşoară o profesie 

cu plată), fără a fi o coordonată sine qua non, căci sunt şi profesionişti care nu manifestă profesionalism 

în activitate. Profesionalismul este identificat cu competenţa sau a şti să faci şi să poţi să faci ce ştii. 

Competenţa presupune un înalt conţinut cognitiv însoţit de deprinderile şi priceperile necesare 

desfăşurării unei activităţi.    

 Pentru a fi construită, societatea umană are nevoie de oameni pregătiţi la nivelul exigenţelor 

dezvoltării ştiinţei, tehnicii şi culturii. Ca subsistem social complex şi dinamic, educaţia sprijină 

societatea, prin pregătirea cadrelor să-şi realizeze obiectivele propuse, contribuind la reînnoirea continuă 

a resurselor umane, necesare progresului social. Educaţia este, deci, o relaţie socială, implicând 

interacţiunea a numeroşi factori: resurse umane şi materiale, procese de predare-învăţare şi evaluare.  

Statutul social al profesorului, în societatea contemporană, pare să fie statutul clasei mijlocii. 

Meseria de profesor nu se află printre meseriile cele mai solicitate, dar nici printre cele evitate. Această 

profesie intelectuală, respectată, nu conferă deţinătorului putere, influenţă sau venituri superioare, dar 

conferă prestigiu şi satisfacţii, vocaţia fiind considerată unul dintre motivele de bază ale acestei profesii.  

Exercitarea acestei profesii presupune trei competenţe specifice:  

a) competenţă profesională, constând dintr-o cultură tehnică specifică şi o competenţă interumană 

care-i permite să lucreze totdeauna cu un public (clasa de elevi), să coopereze cu ceilalţi profesori, să 

deţină capacitatea de a organiza (munca în echipă, diversitatea sarcinilor) şi să respecte în principal 

componenta etică. 

b) capacitatea de a întreţine raporturi satisfăcătoare cu eşaloanele ierarhiei superioare: directori, 

inspectori. Profesorii suportă cu regularitate presiunea controlului, ei sunt evaluaţi periodic de superiori, 

avansarea nu este posibilă fără o probă practică în faţa unei comisii. Responsabilii ierarhiei notează nu 

numai punctualitatea şi asiduitatea profesorilor, calitatea activităţilor şi eficienţa, dar şi “prezenţa 

scenică”, autoritatea în faţa elevilor, calitatea dialogului didactic etc. 

c) competenţa de a dezvolta bune relaţii cu “beneficiarii” – elevi, părinţi, comunitate. Profesorul 

nu lucrează cu “clienţi” individuali, ci cu grupe de elevi. Aceştia, la rândul lor, sunt asistaţi şi 

supravegheaţi de părinţi şi comunitate. Cota profesorilor este fixată adesea în funcţie de priceperea “de 

a ţine clasa”, de a utiliza corespunzător autonomia şi libertatea de care se bucură clasa. 

Ca organizator al învăţării, profesorul îmbină aspectele obiectiv-logice ale transmiterii 

cunoştinţelor cu aspectele psihologice. Este deci preocupat atât de aplicarea principiilor didactice, a 

teoriei instruirii în transmiterea conţinutului învăţământului, cât şi de implicaţiile psihologice ale actului 

transmiterii: psihologia evoluţiei copilului, psihologia învăţării, strategiile comunicării etc. 

Organizarea învăţământului trebuie să se orienteze după criterii proprii disciplinei, urmărindu-

se aplicarea celor mai potrivite strategii de rezolvare a problemelor, dezvoltarea gândirii elevilor şi a 

aptitudinilor de obţinere independentă a informaţiilor, de prelucrare criticăşi aplicare în situaţii diferite. 

Profesorul nu este doar un transmiţător de informaţii, care se rezumă la a da indicaţii elevilor în privinţa 

modului de învăţare şi a materialelor pe care trebuie să le înveţe, ci şi un antrenor care, prin întrebări 

analitice, stimulând gândirea elevilor, creează premise pentru ca aceştia, prin aflarea independentă a 

răspunsurilor, să ajungă la o mai bună înţelegere a problemelor. Trezirea interesului elevilor, stimularea 

motivaţiei acestora este, în bună măsură, un rezultat al conducerii procesului instructiv. Intră aici şi justa 
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dozare a dificultăţilor în procesul învăţării, în conformitate cu situaţia concretă şi individualitatea 

elevilor respectivi.  

Deci, a organiza învăţarea înseamnă a găsi metodele cele mai adecvate, a construi secvenţe 

instructive bazate pe logica obiectivă a disciplinei, a trezi interesul elevilor şi a stimula performanţele, 

a crea o atmosferă prielnică studiului, a doza dificultăţilepentru a putea dezvolta strategii de rezolvare a 

problemelor. (Geissler, E. E., 1981, Allgemeine Didaktika, E. Klett Verlag, Stuttgart) 

Exercitarea funcţiei de educator este dependentă de concepţia care stă la baza semnificaţiei care 

se acordă şcolii şi organizării ei, de felul în care profesorul îşi înţelege misiunea, de totalitatea sarcinilor 

cuprinse în funcţia de profesor şi, nu în ultimul rând, de atitudinile părinţilor.  

Funcţia didactică a profesorului se exprimă prin îndeplinirea statutului de model, partener, 

sfătuitor. Ea se îndeplineşte prin crearea unei atmosfere generale de securitate şi încredere în clasă, prin 

încurajarea succeselor fiecărui elev, prin crearea unui flux de simpatie între profesori şi elevi.  

A educa, alături de a instrui, înseamnă, pentru profesor: folosirea unor metode care să formeze 

elevilor atenţia pentru munca independentă, să dezvolte virtuţi sociale, să întărească încrederea elevilor 

în propria valoare, ajutându-i să-şi găsească identitatea. A educa înseamnă a desfăşura activitatea sub 

semnul unor categorii morale, consiliindu-i pe elevi să ia distanţă critică faţă de atitudinile şi 

performanţele proprii, dezvoltându-le aptitudinea de a stabili contacte pozitive şi de a analiza critic 

propriile judecăţi.  

Înainte de a transmite valori cognitive, profesorul transmite valori morale şi îi asistă pe elevi în 

însuşirea acestora, prin sublinierea importanţei semnificaţiei unor sentimente ca cel de satisfacţie a 

reuşitei, cooperării, respectului pentru realizări etc. 

Conceptul de partener al educaţiei se referă la raporturile profesorului cu alţi factori educativi, 

îndeosebi cu părinţii şi la concepţia conform căreia profesorii şi elevii formează împreună o comunitate 

şcolară. Şcoala este a doua instanţă de socializare, după familie, iar profesorul trebuie să colaboreze cu 

toţi factorii educativi, să armonizeze educaţia formală cu cea nonformală şi informală. El poate juca 

rolul de consultant al părinţilor, el împarte răspunderea formării copiilor cu familia.  

Ca membru al corpului profesoral, profesorul se găseşte într-o strânsă interdependenţă cu 

colegii, cu directorii şi alţi educatori. Complexitatea problemelor pe care la pune şcoala ca organizaţie 

fac imposibilă izolarea şi “independenţa” profesorilor. Nu se poate realiza o instrucţie şi o educaţie 

unitară prin simpla adiţionare a unor influenţe disparate, oferite de diverse discipline. Cele trei laturi ale 

influenţei educative – învăţarea socială, formarea independenţei de a lucra metodic şi dezvoltarea eului 

elevilor – vor rămâne întâmplătoare, atât timp cât se rezumă la acţiuni separate şi necoordonate. E nevoie 

deci de un “consens” al atitudinilor şi acţiunilor pedagogice. Ideea de a lucra în echipă (team-teaching), 

în vederea unei acţiuni convergente, presupune discuţii între profesorii de specialitate care predau la 

aceeaşi clasă, pregătirea comună pentru procesul instructiv (pentru a armoniza mijloacele şi 

exprimarea), repartizarea funcţiilor în cazul unor sarcini speciale, organizarea unor discuţii în grup sau 

consfătuiri ale profesorilor din aceeaşi apecialitate, pentru sarcinile instructive, şi ale tuturor 

profesorilor, pentru cele educative.  

Rolul de profesor presupune argumentarea într-un multiplu de grup de referinţă care impun 

profesorului cerinţe diferenţiate: el reprezintă autoritatea publică, ca reprezentant al statului, transmiţător 

de cunoştinţe şi educator, evaluator al elevilor, partenerul părinţilor în sarcina educativă, membru în 

colectivul şcolii, coleg.  

Profesia de educator este – fără îndoială – încărcată de tensiune. Pentru a putea răspunde atâtor 

cerinţe şi a articula oferta sa comportamentală unor solicitări diverse, el trebuie să aibă conştiinţa 

misiunii sale, are obligaţia de a observa şi evalua, disponibilitatea de a primi sugestii , aptitudinea de a 

organiza şi regiza procesul de instruire.  

Adesea profesorul se găseşte în situaţii conflictuale. O primă situaţie conflictuală rezultă din 

raporturile sale cu părinţii şi cu instituţia şcolii. Părinţii solicită adesea o atenţie specială copiilor lor, 
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profesorul e obligat să-şi distribuie imparţial atenţia tuturor elevilor, reprezentând consemnul 

instituţional. În relaţiile sale cu elevii, profesorul se orientează după principiul “stimulare şi selecţie”, 

iar acesta poate veni în contradicţie cu obligaţia de a pretinde performanţe din partea tuturor elevilor. 

Profesorii sunt puşi adesea în dificultate de două sarcini aparent diferite: pe de o parte , ei sunt 

responsabili de transmiterea corectă a unui volum de informaţiişi verificarea similării acestor cunoştinţe. 

Pe de altă parte, el are datoria să dezvolte elevilor “aptitudini critice”, strategia fiind punerea sub semnul 

întrebării a unor adevăruri, prezentarea materialului ca pe o confruntare între teze diferite.  

Cel mai important conflict de rol este acela dintre transmiterea cunoştinţelor de specialitate şi 

calitatea de educator a profesorului. La unii profesori predomină preocuparea pentru transmiterea 

cunoştinţelor, alţii sunt cu precădere preocupaţi de formarea elevilor.  

Profilul cadrului didactic din şcoala românească se caracterizează prin anumite trăsături, prin 

anumite calităţi care se formează şi se adâncesc în procesul muncii de instruire şi educare a tinerei 

generaţii. 

Un învăţător sau profesor se caracterizează în primul rând prin dragoste faţă de profesie. Cui îi 

place profesia de dascăl muceşte cu pasiune, cu avânt, manifestă sentimentul noului, se bucură de 

succesele muncii sale şi se întristează de insuccese. Dragostea faţă de profesie se manifestă prin 

preocuparea de a se perfecţiona necontenit, de a evita şablonul, de a evita şablonul, de a găsi căi noi de 

instruire şi educare a elevilor.  

Un alt sentiment care-l caracterizează este dragostea faţă de copii. Cine iubeşte copiii şi ştie să 

şi-i apropie găseşte mai uşor drumul spre inima lor şi-i poate influenţa mai profund. Dascălul care-şi 

iubeşte elevii are o atitudine atentă, caldă, delicată faţă de fiecare dintre ei, este sensibil la toate succesele 

şi insuccesele lor la învăţătură şi comportare. Elevii înşişi sunt mai sensibili la această atitudine plină de 

solicitudine şi dovedesc mai mult ataşamentşi respect faţă de un asemenea dascăl decât faţă de unul 

pedant, distant, ursuz, lipsit de căldură sufletească. Faţă de cel care-i respectă şi-i iubeşte elevii devin 

sinceri şi deschişi, iar faţă de cel distant şi închis devin şi ei închişi, neîncrezători. Dar dragostea faţă de 

copii nu trebuie să capete forma sentimentului dulceag, ea trebuie să fie o dragoste exigentă, să îmbine 

blândeţea cu severitatea. Învăţătorul sau profesorul care-şi iubeşte elevii nu trece cu vederea greşelile 

lor şi nici nu scade nivelul cerinţelor faţă de ei; le pretinde mereu mai mult, îi încurajează şi îi ajută 

pentru a se dezvolta necontenit; este obiectiv şi drept în aprecieri, nu îi şicanează, nu tolerează delăsările 

şi capriciile, dar nici nu le sufocă independenţa în gândire. Dragostea faţă de elevi nu trebuie să se 

transforme în familiarism şi nici să ia forma unei prietenii între egali. Învăţătorul îşi păstrează necontenit 

rolul său conducător în dezvoltarea personalităţii elevilor.  

Optimismul pedagogic este o altă trăsătură caracteristică a educatorului. Încrederea în elev, în 

posibilităţile lui de dezvoltare, încrederea în reuşita acţiunilor educative stau la baza muncii multor cadre 

didactice. Cunoscând posibilităţile elevului şi acţiunea transformatoare a educaţiei, învăţătorii şi 

profesorii contribuie la dezvoltare personalităţii lui. Ei sunt siguri că din fiecare copil, dacă este ajutat 

şi îndrumat la timp, se poate forma un cetăţean capabil să desfăşoare o muncă folositoare.  

O calitate deosebit de necesară educatorului este tactul pedagogic. Dă dovadă de tact pedagogic 

cel care aplică principiile de instruire şi educare, ţinând seama de împrejurările concrete, de situaţia dată, 

de personalitatea elevului. Pentru fiecare problemă pe care o ridică practica pedagogică, el găseşte 

soluţiile ştiinţifice, soluţiile care dau cele mai bune rezultate. Pentru a proceda cu tactul pedagogic 

cuvenit trebuie să-şi cunoască bine elevii, calităţile şi posibilităţile lor, atitudinea lor faţă de diferite 

măsuri educative care li se aplică, să prevadă chiar reacţia faţă de o anumită măsură educativă şi 

consecinţele pe care le-ar avea aceasta asupra comportării lor viitoare. Tactul pedagogic presupune un 

fin spirit de observaţie, capacitatea de discernământ, de sesizare rapidă a specificului şi esenţialului din 

fiecare situaţie educativă. 

Ca un rezultat al strădaniei de pregătire temeinică şi a efortului de a-şi îmbunătăţi necontenit 

rezultatele  muncii şi de a-şi dezvolta trăsăturile personalităţii sale de educator, cadrul didactic poate 
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ajunge la măiestrie pedagogică. Aceasta nu se însuşeşte din cărţi, dar nici nu se poate forma fără 

cunoaşterea temeinică a psihologiei copilului, a psihologiei pedagogice şi a teoriei pedagogice. Ea se 

formează în contactul permanent cu elevii, în activitatea continuă la clasă, prin preocuparea neîncetată 

de perfecţionare a muncii instructiv-educative şi de îmbunătăţire a experienţei personale 

Dar, măiestria pedagogică nu se referă numai la relaţiile cu elevii, ci la întreaga activitate a 

cadrului didactic. Ea presupune spirit creator, inventivitate, pasiune pentru munca didactică, necontenită 

pregătire ideologică şi profesională, exigenţă faţă de munca proprie, analiza obiectivă a activităţii 

prestate, pentru ca de la fiecare elev să se obţină tot ce poate da. Munca unui asemenea educator va fi 

artă, măiestrie, talent, nu simplu meşteşug. 

 Didactica modernă solicită profesorului un stil general deschis de predare-învăţare, care să-l 

ajute pe elev să-şi dezvolte inteligenţa, creativitatea şi aptitudinile, să-şi formeze cultura generală şi 

comportamentul social axat pe valori morale. Privit din perspectiva învăţământului formativ, rolul 

profesorului este de a selecta şi organiza metodic informaţia pentru predare-învăţare, de a transmite 

inteligibil şi argumentat, de a explica, de a crea motivaţii, de a orienta şi încuraja elevul, de a coopera 

cu el, de a pune probleme, de a crea situaţii-problematice, de a evalua rezultatele, de a stabili cauzele 

insuccesului şi de a-l ajuta pe elev să le înlăture, de a folosi raţional timpul de predare-învăţare şi de a 

crea condiţii necesare învăţării prin organizarea laboratoarelor, procurarea materialelor didactice etc.  

 Acest tip modern de comportament didactic solicită mai multe aptitudini didactice, educative, 

organizatorice şi tehnice, precum şi anumite calităţi: informaţii de specialitate, psihopedagogice şi 

metodice aduse la zi, inteligenţă creativă, atenţie distributivă în clasă, exigenţă echilibrată, spirit de 

cooperare, respect faţă de elev, interes pentru instruirea elevilor, conştiinciozitate, perseverenţă, răbdare, 

echilibru psihic, fluenţa vorbirii, flexibilitatea gândirii, originalitate în stilul de predare-învăţare, 

autocontrol, spirit critic şi de observare, dragoste faţă de copii, înţelegere, umor, transpoziţie, calmitate, 

onestitate, spirit de justiţie în notarea şi rezolvarea unor situaţii conflictuale. Cantitatea şi calitatea 

tuturor acestor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi însuşite de către elevi depind de munca şi talentul 

învăţătorului sau profesorului. Tot atât de puternică este şi influenţa pe care o exercită cadrul didactic 

asupra dezvoltării memoriei, imaginaţiei, gândirii, spiritului de observaţie al elevilor. Procesele psihice 

se dezvoltă prin exercitarea lor, prin activităţi corespunzătoare. Cadrul didactic ajută pe fiecare elev să 

facă progrese, îl stimulează, îl îndrumă şi îl corectează, încât capacităţile lui psihice să treacă treptat de 

la stadii inferioare la stadii superioare. 

Creşterea eficienţei tuturor activităţilor depinde, într-o măsură considerabilă, de modul în care 

educatorul ştie să folosească metodele active îmbinate între ele; depinde de modul cum formulăm şi 

adresăm întrebările elevilor. Conform acestor metode, nu numai solicitarea elevilor este maximă, ci şi 

solicitarea noastră, tactul nostru pedagogic, întreaga noastră personalitate. Dar dacă vrem cu toată 

sinceritatea să fim folositori elevilor noştri, luminându-le permanent fiinţa, drumul lor spre împlinire, 

atunci trebuie să ne dăruim profesiei, să nu ne înspăimânte nici vârsta înaintată, nici eventuala lipsă de 

experienţă.  

Astfel, adaptându-ne împreună noilor cerinţe ale societăţii moderne şi informatizate de astăzi, 

este necesar ca toate cadrele didactice, să îşi însuşească din ce în ce mai multe cunoştinţe pentru a putea 

răspunde curiozităţii crescânde a elevilor, pentru a-i putea îndruma în continuare şi a le putea deschide 

porţile orientării socio-profesionale. Toate acestea se pot realiza prin studiu, prin  pregătirea temeinică 

a activităţilor, antrenarea elevilor în activităţi care să presupună nu doar comunicarea-însuşirea unor 

cunoştinţe, ci mai ales a unor activităţi care să îi pregătească pe aceştia pentru integrarea cu succes în 

toate structurile societăţii, să nu îi împiedice exigenţe acesteia.  

Trebuie să fim convinşi că modernizarea învăţământului se poate înfăptui prin adoptarea de 

către dascăli a unei poziţii novatoare, deschise, care să permită înnoirea neîncetată a mijloacelor şi 

metodelor de învăţare, încercând mereu un lucru foarte firesc, acela de a fi oameni ai timpului nostru. 
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Influenţa educativă hotărâtoare pe care o exercită învăţătorul, profesorul asupra elevilor săi se 

păstrează ani de zile, uneori chiar toată viaţa. Chipul luminos al acestora devine pentru mulţi elevi un 

exemplu de imitat.  

 Nu există nicio altă carieră care să ceară atâtea însuşiri sufleteşti ca aceea de profesor. Profesorul 

trebuie să fie un „apostol” cum îl numea G.Aslan, ce are sarcina de a forma noi generaţii. Tot Aslan, în 

ediţia a VIII-a a Pedagogiei sale spunea că profesoratul nu este numai o slujbă, ci un apostolat. În orice 

slujbă e nevoie de conştiinţă şi de hărnicie; profesorului i se mai cere să aibă suflet, să aibă inimă, să fie 

devotat carierei sale, să se jertfească pe sine, hotărât să trăiască pentru şcoală. El trebuie să simtă puternic 

vocaţia căci: “Un pedagog fără vocaţie nu este numai un pedagog rău, e un făcător de rele. Nu-i dat 

oricui să formeze suflete!”      
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Despre inovație în educație 

 

Prof. înv. primar Dedu Petruța- Iustina 

Școala Gimnazială, Comuna Măgureni- Jud. Prahova 

 

    Schimbarea este considerată, în această perioadă, drept ceva pozitiv. Au loc schimbări rapide în 

societatea contemporană în toate domeniile, aceasta ducând la necesitatea schimbării și în educaţie şi 

învăţământ. Este cunoscut, însă, că în educație, ideile, obiceiurile și structurile se schimbă  încet, 

educația fiind un domeniu în care nu apare niciodata o ruptură clară între nou și vechi, adaptarea  

structurilor anterioare la practici, tehnici și idei noi, se face lent printr-o evoluție îndelungată.  

       Inovaţia este un  concept care reţine atenţia specialiştilor din diverse domenii. J.B. Taylor este 

considerat primul cercetător care a folosit conceptul de inovaţie, definindu-l ca „un nou mod de a face 

lucrurile –new ways of doing things–cu scopul explicit de a răspunde unei nevoi sociale” . L. 

Huberman considera, în 1973, că„ o inovaţie este o ameliorare măsurabilă, deliberată, durabilă şi puţin 

probabil să se producă frecvent” [2].  Aceasta reprezintă punctul de referință pentru cei care cercetează 

inovația în educație. 

Huberman diferenţiază:  

- inovaţii care introduc schimbări tehnice (TIC); 

- inovaţii de natură conceptuală (noi cursuri, noi programe educaţionale, metode de 

învăţământ); 

- inovaţii care introduc schimbări în relaţiile interpersonal.  

       Bechard considera  că inovaţia în educaţie este definită ca un „proces deliberat de transformare 

a practicilor prin introducerea unei noutăţi curriculare, pedagogice sau organizaţionale, care face 

obiectul unei diseminări şi care vizează ameliorarea durabilă a reuşitei educative a elevilor şi 

studenţilor” [Ibidem]. Prin analizarea acestor definiţii putem identifica principalelor caracteristici ale 

inovaţiei în educație:  

    1.ameliorarea propusă de inovație  trebuie să poată fi măsurată( este vorba de creşterea nivelului 

de educaţie al populaţiei, a ratei de participare şcolară, a rezultatelor, a performanţelor educaţionale 

obţinute de elevi (examene, teste naţionale sau/şi internaţionale etc.); 

    2 .inovaţia trebuie să fie durabilă(descentralizarea învăţământului); 

    3. inovaţia trebuie să  contribuie la reuşita şcolară a unui număr cât mai mare de indivizi (prin 

prelungirea duratei obligatorii de şcolarizare, reducerea riscului abandonului şcolar, programe 

educaţionale de incluziune în sistemul de învăţământ a persoanelor cu dizabilităţi, a celor defavorizaţi 

social şi familial, a adulţilor etc.) 

     Observăm în ultimii ani, și în țara noastră, o încercare de descentralizare a învățământului, o  

preocupare pentru creșterea duratei de școlarizare, pentru integrarea elevilor cu deficiențe , a celor cu 

dizabilități în învățămâtul de masă, dar din păcate, desele schimbări politice, duc la modificări 

frecvente și în domeniul educației. Fiecare guvern vine cu o nouă viziune, cu noutăți curriculare sau 

organizaționale, dar  nu se pot realiza modificări durabile, măsurabile. 

       Sunt și alți factori care declanșează sau inhibă inovația în învîțîmânt. La nivelul instituției de 

învățământ este foarte important climatul de colaborare/necolaborare dintre cadrele didactice, 

atitudinea șefului de catedră  , activitățile profesorilor, acceptare riscului de către aceștia, ieșirea din 

zona de confort. 

 La nivelul clasei (profesori şi elevi) factorii care influențează inovația sunt : atitudinea favorabilă 

schimbării versus rezistenţă la schimbare, satisfacţie în muncă/ dezinteres; cultură organizaţională 

şcolară.       

       Descentralizarea învăţământului la toate nivelurile sale permite implicarea în activitatea 

educaţională şi a altor autorităţi decât cele şcolare, creând condiţiile stabilirii unor parteneriate 
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favorabile educaţiei şi reuşitei elevilor/ studenţilor.  În această perioadă se accentuează criza financiară  

fapt ce afectează  toate sistemele de învăţământ din lume,  

      Într-adevăr,  inovaţiile necesită  suport financiar, dar nerealizarea lor se datorează, cel mai 

adesea,  mai puţin lipsurilor financiare şi mai mult climatului educaţional, lipsei cooperării, colaborării 

dintre cadrele didactice, dintre acestea şi elevi sau familiile lor etc. În fiecare  instituţie de învăţământ 

există cel puțin un cadru didactic inovator, dar în lipsa unei culturi organizaţionale care să asigure 

suport pentru ca ideile sale să devină inovaţii, acestea nu vor ajunge să fie transpuse în fapte. Inovaţia 

acţionează în învăţământ la nivelul tuturor componentelor sale: structură şi organizare, conţinutul 

învăţământului, mediul educaţional.  O prioritatea a învăţământului o constituie informatizarea, softul 

educaţional, utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ facilitând realizarea scopurilor 

didactice. 

Calculatorul nu înlocuiește activitatea de predare- evaluare a cadrului didactic, ci vine în sprijinul 

predării, ajutându-l astfel să-şi îndeplinească mai bine funcţia sa didactică fundamentală. Într-o 

perioadă în care elevii petrec foarte mult timp în fața calculatorului , televizorului, este bine  ca școala 

să utilizeze tehnologia în procesul de învățare, mai ales acum, în condițiile în care tot mai multe școli 

sunt obligate să se închidă din pricina extinderii infecției cu virusul Sars –Cov 2.  

Formarea capacităţii de a utiliza calculatorul ,de a folosi internetul este benefică elevilor,atât în 

activitatea şcolară cât şi în cea extraşcolară, în plan cognitiv cât şi psihic,prin relaţionarea cu lumea 

oferită de aceste instrumente de lucru ale mileniului al III-lea.Dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei are 

avantaje considerabile, dar şi riscuri cum ar fi; izolarea indivizilor, dezvoltarea unor relaţii de 

comunicare artificiale. Introducerea TIC în procesul de învăţare poate atenua  aceste probleme 

   Supus inovării este și  tipul de competenţe ce urmează a fi formate într-o societate în care se 

circulă liber, nu mai există frontiere. Sistemele de învăţământ trebuie să-şi protejeze cetăţenii, 

oferindu-le pregătirea şcolară şi profesională de care au nevoie. 

        Un învățământ  democratic trebuie să  satisfacă toate  categoriile de elevi, de la cei cu cerințe 

educative speciale până la cei cu aptitudini speciale  în domeniile intelectuale, sportiv,artistic, etc. 
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ROLUL EDUCAŢIEI CIVICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
                                                             Prof. înv. primar: ROȚ MIHAIELA DORINA 

                                                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURILE 

 

             Educaţia civică în învăţământ reprezintă o prioritate, în încercarea de modelare a personalităţii 

elevului în spiritul valorilor şi principiilor democratice care guvernează demersul societăţii. 

Această disciplină predată în şcoli deţine o contribuţie majoră în procesul de înţelegere şi însuşire a 

practicilor care fundamentează comunitatea şi întregul sistem în care trăim. 

              Educaţia civică înseamnă educaţia persoanei pentru a trăi alături de ceilalţi în societate, ceea 

ce include comportamentul politicos, normele de igienă, de circulaţie publică, de pază contra 

incendiilor, etc. în sens restrâns, educaţia civică înseamnă dobândirea de către elevi a cunoştinţelor şi 

competenţelor necesare unui cetăţean pentru participarea la viaţa  

publică.  

             Această disciplină ajută la implementarea unor cunoştinţe necesare unui cetăţean ce trebuie să-

şi cunoască deopotrivă drepturile şi îndatoririle. Demersul educativ, în acest sens, cultivă elevului o 

conduită conformă cu normele şi etica socială, în vederea aplicării şi respectării acestora; dezvoltă 

sentimentul responsabilităţii faţă de sine şi comunitate, precum şi ataşamentul, dragostea sau spiritul 

de sacrificiu faţă de semeni şi patrie. În plus, procesul de educare civică aduce la cunoştinţa tânărului 

copil o serie de reguli (de circulaţie, norme de prevenire a incendiilor, norme de comportament în 

cadrul insituţiilor publice etc.) şi probleme cu care se confruntă societatea, pentru a-l determina să 

înţeleagă realitatea în care îşi duce existenţa şi a-i facilita integrarea şi adaptarea la formele şi valorile 

vieţii cetăţeneşti. 

              Copiii judecă moral în mod personal, fiecare în felul său, în funcţie de repere independente de 

un discurs exterior lor. Dacă elevul nu este ajutat să progreseze în judecata morală şi să ajungă pe 

aceeaşi lungime de undă cu adulţii care îi cer să se poarte frumos, discursul exteriormoralizant nu are 

cum să-şi facă efectul. Educaţia civică nu trebuie să promoveze prejudecăţi, clişee, stereotipuri, ci să 

sprijine dezvoltarea unei gândiri deschise şi flexibile.Deoarece educaţia pentru democraţie este un 

proces lung şi complicat, este bine ca o acţiune în acest sens să înceapă devreme. Elevii mici nu sunt 

izolaţi de lumea în care trăiesc, cu atât mai puţin de viaţa ,,cetăţenească”. Ei sunt implicaţi în viaţa 

socială prin familiile lor, prin grupele de joacă şi de învăţătură şi prin relaţii specifice pe care le au cu 

diferite instituţi. 

               Cadrele didactice, învăţătorii ar trebui să ia în considerare şi să discute cu copiii, în cadrul 

fiecărei teme abordate, în funcţie de specificul acesteia, câteva concepte fundamentale ale democraţiei. 

Aceste concepte şi valori sunt: autoritatea, puterea, drepturile, îndatoririle, responsabilităţile, toleranţa, 

respectul, diversitatea, diferenţa, egalitatea, valori, norme, reguli, comunicarea, dreptatea, libertatea, 

proprietatea, prietenia, spaţiul public, spaţiul privat. 

              Educaţia civică, educaţia pentru viaţă trebuie să înceapă cu prima copilărie pentru că, la 

această vârstă se pot contura mai bine impresiile. 

În popor ideile şi învăţăturile moral-civice se transmiteau de la o generaţie la alta prin tradiţia 

folclorică. Literatura populară didactică a avut un important rol formativ. Prin tradiţii şi obiceiuri se 

transmiteau reguli după care erau pregătiţi copiii pentru viaţă: 

• cum să se poarte; 

• cum să muncească; 

• cum să petreacă. 

 

Enumăr în acest sens proverbele, poveştile şi cântecele care cuprindeau îndemnuri morale, 

ghicitorile, dansurile şi jocurile. Ţesutul şi brodatul covoarelor, pictura, sculptura, încrustările au 
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contribuit la modelarea artistică a tinerilor, în folclorul nostru copiii întâlneau tipuri de oameni daţi ca 

model pentru virtuţiile lor. 

Din hrisoavele vremii se desprind idei despre felul cum era concepută educaţia ca o întărire a 

sufletului prin intermediul căreia se punea în lumină ceea ce este vrednic în om. Vorbind despre 

părinţi, fiii domnitorilor se adresau cu formulele: părintele nostru prea scump şi prea sfânt, ei fiind 

educaţi în spiritul iubirii faţă de părinţi, pentru respectul profund faţă de cei mai în vârstă, pentru lege. 

Copiii erau crescuţi în spiritul omeniei, ospitalităţii şi tenacităţii. 

 Putem spune că educaţia civică a fost concepută ca o datorie de a forma la om anumite virtuţi: 

înţelepciunea, cumpătarea, curajul şi dreptatea, dar şi modestia, bunăvoinţa, politeţea, respectul, 

hărnicia. 

 Educaţia civică la această vârstă urmăreşte iniţierea copilului ca viitor cetăţean într-un 

comportament conştient, responsabil, capabil de înţelegere, toleranţă, respect, curajul de a răspunde 

pentru propriile fapte, de a acţiona conştient faţă de drepturi, dar şi de îndatoriri. 

 În acest fel educaţia civică conduce nu la o supraîncărcare a elevilor ci la conştientizarea 

rostului educaţiei, instruirii şi normelor morale în pregătirea pentru viaţă. 

 Prin activităţile de educaţie civică se pot dezvolta şi manifasta atitudini favorabile luării 

deciziilor şi exprimării opiniilor personale în aproape toate activităţile desfăşurate la clasă, elevii fiind 

capabili: 

• Să se găsească pe sine şi pe ceilalţi oameni în termeni de persoane 

• Să compare diferite persoane pe baza asemănărilor şi deosebirilor dintre ele, în vederea acceptrării 

diferenţelor şi formării unui comportament tolerant 

• Să poată manifesta şi cultiva respect faţă de sine şi faţă de celălalt. 

• Să înţeleagă noţiunea de grup si să identifice principalele tipuri de grupuri din care fac parte 

• Să manifeste înţelegere, respect, interes pentru problemele grupului din care fac parte, în contextul 

exercitării drepturilor şi asumării de responsabilităţi. 

               În mod evident această disciplină este în măsură de a consolida în conştiinţa elevului o 

cunoaştere temeinică a paremetrilor de acţiune în activitatea şcolară, în mediul înconjurător, în familie 

sau în oricare alt mediu socio-cultural. Este necesar ca acesta să-şi creeze o atitudine de dezaprobare 

faţă de orice abatere de la normele disciplinei sociale şi faţă de orice tendinţă de manifestare a unor 

comportamente negative, izvorâte din laşitate, egoism, răutate, minciună, ignoranţă etc. În consecinţă, 

el trebuie să dovedească demnitate, curaj, toleranţă, responsabilitate şi asumare a faptelor săvârşite. 
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PUTEREA COMUNITĂȚII 

Prof. Smeu Daniela 

Școala Gimnazială nr. 99Sector 4,  București 

 

 

Anul 2020 a debutat la fel ca oricare altul de până acum, însă nu a durat foarte mult și un virus 

a început să pună stăpânire pe această lume puțin câte puțin. Este vorba despre infecția cu virusul 

SARS COV-2 care s-a manifestat mai întâi în China, a ajuns în Italia și apoi  s-a tot răspândit în 

întreaga lume, așa că am ajuns să vorbim despre pandemie. Oamenii s-au schimbat, totul s-a 

transformat în jurul nostru, a trebuit să renunțăm la unele activități sau obiceiuri, am fost nevoiți să ne 

adaptăm la un alt program și la un alt mod de lucru, am început să facem ore on-line - ceea ce ni se 

părea aproape imposibil până în acel moment.  

Ni s-a tot spus să păstrăm distanța socială pentru a împiedica răspândirea virusului; am devenit 

mai distanți, relațiile cu oamenii din jurul nostru au avut de suferit pentru că nu am mai avut voie să ne 

întâlnim, pentru că am început să trăim o perioadă de incertitudine și nu știam ce trebuie să facem 

pentru a ne proteja, așa că am început să ne ferim unii de alții. Mulți au rupt orice legătură cu cei din 

cercul lor și s-au izolat, însă alți oameni au dat dovadă de spirit civic și s-au implicat în viața 

comunității din dorința de a fi alături de cei ce au nevoie de ajutor. Vorbim despre acei voluntari care, 

deși își puneau viața în pericol, au rămas în contact cu oamenii care aveau nevoie de susținere. 

Din păcate, în România sunt foarte mulți bătrâni singuri - abandonați am putea spune - pentru 

că fiii și fiicele lor au plecat în străinătate din dorința și cu speranța de a-și construi un viitor mai bun. 

Acești bătrâni au rămas ai nimănui și ar fi fost complet izolați și neajutorați în această perioadă dacă 

voluntarii nu le-ar fi trecut pragul casei. Astfel, cu ajutorul voluntarilor, bătrânii au avut acces la hrană, 

la medicamente, la anumite obiecte de care aveau nevoie pentru a supraviețui și pentru a duce un trai 

decent. Poate acești voluntari aveau și ei bătrânii lor acasă pe care-i expuneau bolii, însă principiile lor 

și dorința de a-i ajuta pe cei din comunitatea din care fac parte au fost mai puternice și de aceea au 

făcut niște gesturi care au contat enorm pentru cei în discuție. 

Pe lângă bătrâni, copiii din centrele sociale au fost la fel de afectați și neajutorați pentru că au 

rămas izolați și pentru că sentimentul că au fost părăsiți era din ce în ce mai intens. Dar și aici au 

intervenit voluntarii care au mers și au stat de vorbă cu acești copii, s-au jucat cu ei și le-au arătat că 

nu sunt singuri, că sunt importanți pentru anumiți oameni din această societate și că pot conta pe ei. 

I-am amintit pe cei care au intrat în contact cu persoanele vârstnice din comunitate sau cu acei 

copii care cresc în centre sociale, însă numărul și tipul voluntarilor a fost mult mai mare; un ajutor 

foarte mare a fost oferit de oamenii din domeniul medical, al apărării și siguranței naționale, de 

oamenii care lucrează în diferite ONG-uri și care s-au mobilizat pentru a-i consilia și pentru a-i ajuta 

pe cei bolnavi, dar și pe cei care au fost concediați sau care au intrat în șomaj tehnic. Vorbim despre 

oameni altruiști care luptă pentru o societate mai bună și mai sănătoasă. 

Aș vrea să menționez că voluntariatul nu este o activitate pe care o facem ca pe o datorie și 

apoi revenim la treburile noastre. Facem voluntariat pentru că așa simțim, pentru că e felul nostru de a 

contribui la o bună dezvoltare a societății în care ne-am născut și în care trăim, pentru că vrem să 

schimbăm ceva. Totodată, este o atitudine pe care o cultivăm și o dezvoltăm de-a lungul timpului, la 

fel ca simțul civic. Totul pornește din primii ani de viață, iar în familia în care se vorbește despre 

bunătate, altruism, întrajutorare, iubire, respect, echipă, copiii se vor dezvolta frumos și armonios și 

vor fi tot timpul atenți la ce se întâmplă în jurul lor, vor încerca să se implice în diverse activități, vor 

colabora cu cei din mediul în care se află pentru a găsi soluții la diverse probleme și pentru a-și 

construi un viitor mai sigur.  
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Munca începută acasă trebuie continuată la grădiniță și la școală de către educatori, învățători, 

profesori. Este foarte important ca noi, profesorii, să încercăm să le cultivăm spiritul civic elevilor 

noștri și să-i încurajăm să facă voluntariat. Orice gest, oricât de nesemnificativ ar părea pentru noi, 

poate fi o salvare pentru un om aflat într-un moment critic din viața lui. Dar pentru a-i determina pe 

copii să facă voluntariat, trebuie mai întâi să le insuflăm anumite valori, trebuie să-i învățăm să-și 

iubească țara și semenii și să le spunem că o comunitate unită contribuie la evoluția societății în care 

trăim și la bunăstarea populației și trebuie să fim un exemplu pentru ei în acest sens. De aceea, este 

foarte important să tratăm cu multă seriozitate orele de educație civică și de educație socială din 

clasele primare și de gimnaziu și trebuie să-i încurajăm pe copii să se implice în activități de 

voluntariat. 

Putem introduce voluntariatul în programul de activități extrașcolare și extracurriculare. Poate 

nu toți elevii vor fi încântați de idee de la început, însă în momentul în care vor face voluntariat, vor 

începe să se simtă utili și importanți pentru că pot readuce speranța și zâmbetul pe chipurile unor 

oameni defavorizați, vor începe să aprecieze mai mult ceea ce au și vor fi mai înțelegători față de 

ceilalți. Chiar dacă par niște lucruri mărunte, toate acestea contribuie la binele societății din care facem 

parte. 

În ceea ce privește activitățile extrașcolare și extracurriculare, putem vorbi în primul rând 

despre voluntariat în căminele de bătrâni sau de copii și în spitale. Aceste vizite presupun oferirea de 

alimente, haine, jucării, rechizite persoanelor aflate în centrele respective, dar implică și multe ore de 

discuții, de sfaturi, de îmbrățișări, de promisiuni, de mulțumiri. Oamenii respectivi nu se mai simt 

singuri și părăsiți, constată că ei ocupă un loc în inimile cuiva, iar acest gând le dă puterea să treacă 

mai ușor peste greutățile pe care le au de întâmpinat. 

Trebuie scos în evidență și faptul că și voluntarii - mici sau mari - au foarte mult de câștigat 

din urma acestor experiențe. Mulți elevi s-au hotărât ce drum ar vrea să urmeze după ce vor termina 

școala tocmai după ce au făcut astfel de vizite și în aceste condiții, mulți copii s-au îndreptat spre 

asistență socială, spre teologie, spre psihologie, spre sociologie. Câștigul este unul important de 

ambele părți, iar voluntarii și oamenii din societate constată că sunt un sprijin și o încurajare unii 

pentru ceilalți, ei își dau unii altora puterea de a lupta pentru orice vis. Observăm astfel că împreună 

suntem mult mai puternici și obținem rezultate mult mai bune decât ne-am fi așteptat, devenim modele 

unii pentru alții și un punct de susținere pentru cei care au nevoie. 

Voluntariatul ar trebui să ocupe un loc important în viața școlarilor, dar și a adulților pentru că 

oferă tuturor niște experiențe unice, ne pune în niște situații în care nu ne-am mai aflat până la 

momentul respectiv și credem că nu avem scăpare, însă orice poate deveni posibil când suntem în 

comunitate lângă oamenii potriviți și contează foarte mult să știm că avem pe cine să ne bazăm în 

timpul unor momente cheie ale vieții noastre. 

Totodată, îi încurajez pe copii să facă voluntariat pentru că acesta poate fi un mod de 

exprimare pentru mulți dintre ei, pentru că-i poate ajuta să se regăsească și să se cunoască mai bine, 

pentru că-i poate ajuta să-și descopere noi abilități, pentru că-i poate ajuta să învețe să ia decizii sub 

presiune, însă subliniez că toate acestea sunt posibile doar în interiorul comunității, nu putem face 

nimic dacă nu suntem încurajați de alți oameni. Voluntariatul îi pregătește pe tineri pentru viață și face 

din ei niște cetățeni responsabili care știu să ia decizii bune și care-și asumă ce fac, îi învață să lucreze 

în echipă și să fie atenți la nevoile celor din jur. Nu putem trăi izolați, avem nevoie unii de ceilalți 

pentru a evolua și totul capătă o altă dimensiune în interiorul comunității.  
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MODALITAŢI DE REALIZARE A EDUCAŢIEI  

PENTRU SOCIETATE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII 

                                                                                                             Neaţă Daniela 

Grădiniţa cu P.P. Ion CreangăAlexandria, Teleorman 

 

Educaţia pentru societate şi-a găsit un loc binemeritat în " Programa activităţilor instructiv 

educative in grădiniţa de copii" , deoarece preşcolarul trăieşte în grădiniţă primele lui experienţe 

sociale si primele lui experienţe de viaţa colectivă în afara familiei. Aici, copilul evoluează social, îşi 

structurează conduita de adaptare la normele mediului social . Grădiniţa are deci în vedere cultivarea 

unui tip comportamental şi moral, care să dezvăluie preşcolarilor căile de comportare ca indivizi liberi, 

toleranţi, cu respect faţă de ceilalţi . 

Educaţia pentru societate reuşeşte să formeze caractere morale si mai mult decât atât, poate 

crea o personalitate morală puternică care să servească intereselor societăţii actuale. 

La vârsta preşcolara copilul este încă dependent de părinţi, de educatoare, fapt ce pune pe 

primul plan formarea deprinderilor morale. Trăsăturile morale se consolidează la copil numai dacă 

există consecvenţă în atitudinile noastre faţă de el şi dacă munca educativă are continuitate. 

Educaţia pentru societate se face permanent, pe tot parcursul programului zilnic din grădiniţă, prin 

alegerea unor teme cu conţinut variat (activităţi frontale), prin exerciţii-joc specifice (activităţi alese si 

complementare), in cadrul activităţilor opţionale si ocazional, in timpul desfăşurării activităţilor 

extracurriculare (plimbări, excursi. vizite), povestiri, basme, precum şi în diferite situaţii adaptate 

programului zilnic desfăşurat în grădiniţele de copii.      

Proverbele şi zicătorile exprimă adevăruri cu valabilitate generală, stimulând atenţia şi 

imaginaţia copiilor, înfrumuseţând exprimarea acestora. Preşcolarii le reţin cu uşurinţă, le îndrăgesc şi 

caută să le folosească atât în cadrul activităţilor frontale, cât şi în cadrul activităţilor extracurricularc. 

Printre obiectivele educaţiei pentru societate se numără şi formarea comportamentelor 

ecologice la preşcolari. 

Educaţia ecologică se poate realiza în grădiniţă, în conformitate cu particularităţile de vârstă: 

prin activităţi de observare asupra mediului înconjurător (activităţi extracurriculare): plimbări în parc; 

excursii; vizite la Grădina Zoologică şi Botanică; plantare de pomi şi flori; îngrijirea acestora, jocuri 

distractive: "De-a veterinarul"; "La zoo"; "De-a tabăra" etc, povestiri create / cu început dat: "O faptă 

bună"; "Povestea unei cutii de chibrituri"; convorbiri şi lecturi după imagini: "Poluarea"; "Curiozităţi 

ale lumii vii"; "Omul ocroteşte natura"; "Unde aruncăm gunoaiele'.'"; texte literare: "Căţeluşul 

şchiop"; "Gândacelul"; - F„ Farago; "Puiul"-I. Al. Brătescu-Voineşti; "Căprioara"; - E. Gârleanu; 

Toate aceste activităţi au ca scopuri fundamentale: educarea copiilor in sensul păstrării 

sănătăţii mediului natural în care trăiesc, educarea capacităţii de a proteja şi respecta natura si planeta 

Pământ, conştientizarea necesităţii de a economisi toate resursele naturale (apa, lemnul, energia 

electrică), antrenarea copiilor în activităţile menite să contribuie la îngrijirea unor arbori. ori, a 

spaţiului verde şi nu în ultimul rând. formarea unui comportament civic, şi a deprinderilor dc protejare 

a naturii. 

Componentă a educaţiei pentru societate, în spiritul normelor de comportare corectă în mediul 

social, Educaţia rutieră reprezintă unul din elementele esenţiale ale eiviliza|iei moderne. 

Educaţia rutiera îmbogăţeşte cunoştinţele privind normele de conduită preventiva şi stabileşte reguli de 

comportament civic.  

Modalităţile de realizare, a educaţiei rutiere, în grădiniţele de copii sunt următoarele: Povestiri 

create:'O clipă de neatenţie"; lecturi după imagini: "Strada nu e loc de joacă"; jocuri: "(Ce ne spun 

indicatoarele?"; "(Cum circulăm?"; "De-a pietonii"; "De-a agentul de circulaţie"; convorbiri: "Pe unde 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

1513 
 

traversam?"; "Agentul de circulaţie ne sfătuieşte"; cântece: "stopul"-. Iordachescu; texte literare: 

"Drumul"- I. Constantincscu; "Avionul"- I. Buzescu; 

Pentru a realiza o bună educaţie rutieră în grădiniţă, educatoarea nu trebuie să ignore sursele 

informaţionale; ea trebuie să fie bine pregătită, să transmită totul în mod clar si accesibil pentru mintea 

copilului, astfel încât aceştia să perceapă consecinţele, uneori incomparabil de grave, care se pot 

întâmpla într-o clipă de neatenţie, a unui joc organizat în spaţiu nepermis, a unei reguli de circulaţie 

neanvâţată la timp. 

Educaţia pentru sănătate reprezintă o altă verigă a educaţiei pentru societate. Modul de 

abordare a acestui capitol pleacă de la ideia că e bine pentru copii să înţeleagă de mici că sănătatea nu 

înseamnă absenţa bolii, ci un mod de viaţă echilibrat, un mod de comportare şi existenţă igienică. 

Vârsta preşcolară marchează o etapă de acumulare a unor impresii si reprezentări despre 

mediul înconjurător. Copilul este impresionat de tot ceea ce îl înconjoară, de orice e nou în grădiniţă 

sau în localitatea natală. 

El recepţionează cu multă uşurinţă evenimente petrecute direct: sosirea unei persoane străine 

în grădiniţă, o serbare, o şezătoare, o vizită Ia muzeu, o excursie. Toate aceste impresii se imprimă în 

sufletul copilului, le comentează în familie şi în grădiniţă, iar într-o formă sau alta, le transpune în 

propria sa activitate: joc, desen, modelaj. 

Educaţia moral-civică şi moral-patriotică sunt părţi integrate ale educaţiei pentru societate. 

Dezvoltarea conştiinţei patriotice si civice se realizează treptat, pornind de la unele 

reprezentări despre mediul înconjurător, pe baza sentimentelor şi a diferitelor impresii provocate dc 

contactul nemijlocit al copilului cu realitatea. 

O mare importanţă în adâncirea acestor reprezentări şi sentimente o are activitatea copilului. 

Astfel, împodobirea sălii dc grupă cu stegulete cu ocazia zilei de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, cu flori de 

8 Martie si 1 Iunie, precum si pregătirea si participarea la o serbare ajută copiii să trăiască cu mai 

multă intensitate atmosfera acestor evenimente, chiar dacă    n-au reuşit să înţeleagă, în totalitate, 

sensul lor. 

Tot la vârsta preşcolară, copilul manifestă interes faţă de simbolurile patriei. Astfel, copiilor li 

se formează unele noţiuni legate de simbolurile ţării: steagul tricolor şi stema ţării. Dc exemplu, o 

modalitate de realizare este observarea "Steagul tricolor' se poate face cunoscută copiilor semnificaţia 

fiecărei culori: roşu reprezintă sângele vărsat de eroii care au luptat pentru apărarea ţarii, galben 

reprezintă frumuseţile si bogăţiile ţării, iar albastru reprezintă cerul senin. 

Alte modalităţi de realizare a educaţiei moral- civice şi moral- patriotice sunt: textele literare 

(legendele) "Moş Ion Roată şi Unirea"-I. Creangă; "Povestiri istorice"- D. Almaş prin intermediul 

cărora se prezintă o serie de fapte istorice, "Fetiţa alintată"-O.Cazimir; "Balada unui greier mic"-G. 

Topârceanu ,"Cum vorbim", "Un copil politicos"- M. Filip; "Părinţi mei"-E. Dragos; "Fata moşului si 

fata babei"-I. Creangă etc. cântece "Hora"; "Imnul ţări-G. Vieru; "Ţara mea"; "Drapelul"-O.Cazimir.  

Jocuri: "Eu sunt...spune-mi numele tău"; "Cere-i frumos o jucărie"; "Aşa da, aşa nu"; "Îmbrăcăm 

păpuşa",.lecturi după imagini:"O zi la grădiniţă"; "In parc"; convorbiri: "Familia": "Să fim polilicoşi şi 

respectuoşi"; "Şi eu vreau să fiu ca ei"; "Ce pot face pentru tine"; "Portul românesc" 

Din alt aspect în dezvoltarea sentimentelor de dragoste faţă de popor îl constituie admiraţia 

faţă de armată, fată de poliţiştii care veghează la liniştea comunităţii, faţă de pompierii curajoşi, faţă de 

aviatori, marinari, toate aceste aspecte care impresionează atât de mult vârsta copilăriei devin cu 

timpul lapte, profesiuni. 

O altă modalitate de realizare a educaţiei morale în grădiniţa de copii poate fi organizarea unor 

activităţi bazate pe teatru de marionete (mânuire de păpuşi), unde copiii creează oral texte dialogate în 

care critică fie lipsa de respect, indisciplina, minciuna şi laşitatea, fie lipsa de igienă personală, a grijii 

faţă de vieţuitoare, lucruri sau natură. Educatoarea nu va uita să sublinieze ce e bine şi ce e rău, ce se 
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poate întâmpla atunci când nu sunt respectate regulile morale, să-i îndrume, să aplice în practică tot ce 

au învăţat. 

Optimizarea activităţilor de educaţie pentru societate se poate realiza şi prin folosirea 

proverbelor şi zicătorilor, în cadrul activităţilor de lectură după imagini, povesti. 

Educaţia pentru sănătate este drumul cel mai scurt prin care noţiunile ajung la copil ca 

reguli şi norme. 

Modalităţile de realizare a obiectivelor propuse la educaţia pentru sănătate sunt: jocurile 

"Spune-mi la ce foloseşte"; "De-a bucătăresele"; "De-a brutarii"; "La dentist"; texte literare: 

"Murdărica"; "Ce e bine si ce-i rau?"; "Praful”-Fl. Iordache; convorbiri: "Curăţenia - mama sănătăţii"; 

"Ce mâncăm, cum mâncăm?"; "Microbii - duşmanii noştri"; cântece:"A plecat mama la piaţă"- din 

folclor; " "Batista"-P.Ţipordei 

Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate din fragedă vârstă pentru a putea 

pătrunde cât mai adânc în modul de viaţă cotidian. 

O altă latură a educaţiei pentru societate o reprezintă educaţia religioasă . Aceasta 

influenţează latura afectivă a copilului în mod pozitiv şi îmbunătăţeşte relaţiile din societate. 

Departe de a realiza omogenizarea şi uniformizarea conştiinţelor , ea contribuie la afirmarea 

unei individualităţi şi la formarea unui caracter. Un loc aparte îl ocupă aici trăirile afective, 

sensibilitatea si imaginaţia. 

Religia valorizează cele mai nobile sentimente ale omului, modelează comportamentul, 

conjugându-se cu etica si morala. In procesul instructiv-educativ din grădiniţă, educaţia religioasă se 

poate realiza prin: convorbiri: "Învăţăm să ne facem semnul Sfintei Cruci"; "Ne pregătim pentru 

Paşti"; "Ce semnificaţie are Paştele pentru creştini?"; rugăciuni: "Tatăl nostru"; "Înger. îngeraşul 

meu"; lectura după imagini: -scene din Biblie; texte literare: "Povestea Sfântului Valentin"- 

Passionaria Stoiccscu ; "Floriile"- versuri V. Alecsandri; "Colinde, colinde"- M. Eminescu; vizita la 

Biserică; cântece, colinde "O, ce veste minunată" ; "Astănzi s-a născut Hristos" I. Popovici ; "Hristos a 

înviat"   A.Podoleanu. 

Educaţia pentru societate mai are o latură şi anume educaţia practică şi elemente de 

activitate casnică, prin această activitate se urmăreşte formarea şi consolidarea unor abilităţi practice, 

îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre utilizarea de tehnici 

de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple. în activitatea practică 

copiii vor executa lucrări practice clin materiale diferite, combinându-le între ele (mobilier din deşeuri 

de lemn, colaje, jucării, machete, ele.). Mijloacele ele realizare folosite în această activitate sunt: 

observarea modelului (arătat de educatoare); conversaţia şi explicaţia modului de realizare a lucrărilor. 

Elementele de activitate casnică sunt importante deoarece prin ele copiii se îndelednicesc cu treburile 

gospodăreşti, trăind emoţii pozitive ca urmare a îndepliniri sarcinilor date. Copiii vor fi învăţaţi să 

dobîndească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă dc propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi 

obiecte 

Mijloacele de realizare a activităţii gospodăreşti sunt în general jocurile didactice: "Să aşezăm 

masa" ; "Să îngrijim plantele"; "Să facem ordine"; "Să ne facem bagajele pentru tabără" "Să ajutăm la 

bucătărie"; etc. 

Copiii vor fi învăţaţi să dobîndească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de 

propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte., vor şti  să se comporte adecvat în diferite contexte 

sociale. 

               Cred ca dacă am ajutat un copil să înţeleagă ce e binele, adevărul, frumosul, să se întristeze 

pentru o floare rupta sau pentru o aripa frântă, să privească semaforul şi să înţeleagă   semnificaţia   

culorilor,   să   înţeleagă   că   sănătatea   înseamnă   îngrijirea 

organismului şi ferirea de boli, că seara nu trebuie să uite să împreuneze mâinile şi să spună 

rugăciunea " Tatăl nustru..." , să vibreze la frumuseţile patriei, străbătut fiind de sentimente de mândrie 
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şi dragoste de tară, putem spune că l-am ajutat să devină " un bun cetăţean pe care societatea să se 

bazeze. " 

Educaţia pentru societate este un proces complex, ce trebuie condus nu numai cu ştiinţă, ci şi 

cu artă şi înaltă măiestrie pedagogică, astfel încât copiii să-şi însuşească principiile moral-civice 

pozitive ale societăţii în care trăiesc şi să le promoveze consecvent în viată. 

Educația religioasă își aduce și ea contribuția la dezvoltarea și formarea individului. 

Valorile religioase țin de domeniul afectiv, al grupelor de obiecte care pun în relief un 

sentiment, o emoție, o idee de acceptare sau refuz. Scopul educației religioase se poate diferenția într- 

un scop instructiv și altul formativ. Scopul instructiv vizează captarea de către elevi a unor cunoștințe 

specifice cum ar fi: 

-informații privind faptele și învățăturile lui Iisus Hristos; 

-importanța credinței creștine și a Bisericii întemeiată pe Hristos; 

-specificul istoric și rânduielile acestei Biserici; 

-principiile după care se călăuzește Biserica creștină. 

Scopul educativ se concretizează prin: 

-înfiriparea, dezvoltarea și întreținerea sentimentului religios la copii și tineri; 

-formarea unor deprinderi de a gândi și făptui în spiritul normelor creștinești; 

-formarea unei coeziuni la nivelul comunitar pe baza principiilor morale creștine și a tradițiilor 

neamului nostru. (Tomșa, 2005) 
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INTEGRAREA ÎN GRĂDINIȚĂ   A COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE   

SPECIALE  

                                                                              Dragomir Simona-Carmen 

                                                                                  Grădinița P.N. Gornea, Jud. Caraș-Severin   

 

              Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-educativ al 

copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învãţãmântului special. 

Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publicã trebuie fãcutã cu 

mult simt de rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele structurale. 

         Principiile care stau la baza educatiei speciale: 

• Toti copiii trebuie sa invete impreuna indiferent de dificultatile pe care le intampina acestia sau 

diferentele dintre ele; 

• Societatea si scoala trebuie sa le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie pentru a-si 

realiza educatia in scoala publica; 

• Formarea si dezvoltarea scolilor incluzive atat in mediu urban cat si in cel rural prin asigurarea 

resurselor umane cat si a celor materiale; 

• Educatia egala se realizeaza prin acordarea sprijinului necsar pentru fiecare 

                           copil cu deficiențe in functie de cerinta individuala. 

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii, să li se recunoască dreptul  la educație, să se asigure 

integrarea lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor integra 

mai repede în diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor cu 

diverși indivizi. 

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă în 

stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, care 

trebuie să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele folosite 

pentru restul clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse  sunt 

stabilite, de comun acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă 

de echipă: profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinti.  

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului 

educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria 

pregătire și dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă a 

copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu părinții 

reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea 

cadrului didactic, neavând doar calitatea de observatori. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite 

față de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă   parte se introduc 

activități suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de deficiență. 

De exemplu, în cazul  elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de 

învațământ, numărul disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, însă 

cresc numărul  activităților suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în 

scopul recuperării acestuia.Fiecare elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la procesul de 

învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru 

a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare  

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea 

stresului pe care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra 
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copiilor lor. Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau 

cadru didactic nu-și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul 

lor. Programele de intervenție  ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite 

astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă 

acces total la toate informațiile educaționale și la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de 

profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar al copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o 

școală care abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o 

școală care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al 

incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu 

și la spargerea barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  

Aspecte importante ale procesului de integrare a copiilor cu c.e.s. 

5. Depistarea copiilor cu c.e.s 

Exemple de caracteristici generale ale copiilor cu c.e.s.: 

• hiperactivitate; 

• slabă capacitate de a fi atent; 

• orientare confuză în spațiu și timp; 

• incapacitatea de a urmări instrucțiuni orale; 

• poftă necontrolată de dulce/hipoglicemie; 

• este ambidextru (după vârsta de 8 ani); 

• inversează literele sau cuvintele; 

• face frecvent greșeli de ortografie; 

• prinde greu o minge și o lovește greu cu piciorul; 

• nu poate sări coarda; 

• dificultăți la încheierea nasturilor, la legarea șireturilor; 

• mod defectuos de a ține creionul în mână; 

• caligrafie mediocră; 

• incapacitate de a sări; 

• stângăcie; 

• ezitări la coborârea scărilor; 

• dificultăți de sta într-un picior. 

6. Documente necesare 

• Certificatul de expertiză şi orientare şcolară şi profesională 

Familia trebuie să depună la Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului o 

cerere prin care solicită evaluarea copilului în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă de către 

Comisia de Protecţie a Copilului. Aici i se vor solicita familiei unele investigaţii medicale având drept 

subiect copilul. Dovezile investigaţiilor medicale vor face parte din dosarul pe care familia îl va 

întocmi pentru Comisia de Evaluare care le va lua în considerare în demersul de diagnosticare şi 

orientare a copilului. 

 Acest document este absolut necesar pentru a se putea solicita serviciile unui profesor de 

sprijin pentru copilul în cauză. 

• Planul de servicii personalizate (PSP) 

PSP conţine informaţii biografice, tipuri de servicii (educaţionale, sociale, medicale, 

psihologice etc.) de care va beneficia copilul, competenţe, niveluri şi dificultăţi de realizare, scopuri şi 

obiective ale învăţării, aspecte de parteneriat cu părinţii copilului, alţi specialişti, comunitatea locală 

etc. 
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• Planul de intervenţie personalizat (PIP) 

În PIP se prevăd conţinuturile, metodologiile de lucru, criteriile minimale de apreciere a 

progresului, a modalităţilor şi instrumentelor de evaluare. 

• Derularea planului de intervenţie 

Se precizează domeniul şi scopul programului de intervenţie, parametrul urmărit/ tema/ 

unitatea de învăţare, obiectivele, secvenţele educative/ activităţile de învăţare, perioada de timp, 

metode şi mijloace didactice, metode şi instrumente de evaluare. 

• Programul de înregistrare al copiilor cu CES, prin realizarea unei baze de date specifice 

la nivelul şcolii 

 

În cazul în care familia nu cooperează în vederea evaluării copilului cu c.e.s., şcoala poate cere 

o evaluare a Comisiei Interne de Evaluare Continuă din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă. Această comisie face o evaluare doar la nivel educaţional şi nu eliberează Certificate de 

expertiză şi orientare şcolară / profesională. În baza acestei evaluări şcoala poate întocmi şi aplica un 

plan de intervenţie personalizată în cazul copilului evaluat. 

7. Proiectarea curriculară în cazul copiilor cu c.e.s. 

Există 6 principii ale proiectării curriculare în cazul copiilor cu c.e.s.: 

7) accent pe ideile fundamentale; 

8) utilizarea unor strategii didactice de bază; 

9) asigurarea de suport intermediar în realizarea oricăror acţiuni; 

10) integrarea strategică a cunoştinţelor; 

11) recapitularea obiectivă a acestora; 

12) asigurarea unui fond primar de cunoştinţe. 

Această proiectare se face de către profesorul de sprijin în colaborare cu celelalte cadre 

didactice care predau la clasă, urmărindu-se formarea competenţelor de bază de citit, scris, socotit, 

prin: recapitulare, conversaţie, lucru în grup şi utilizarea de material intuitiv. 

 În cazul în care numărul copiilor cu c.e.s. reprezintă 10-15% din numărul elevilor clasei, 

atunci predarea se va realiza în parteneriat: învăţător/profesor de specialitate şi profesor de sprijin. 

 Profesorul de sprijin poate desfăşura şi activităţi individuale cu elevul în afara clasei de elevi 

de 2-3 ori pe săptămână sau în afara orelor de curs. Ultimele două modalităţi sunt mai des utilizate, în 

detrimentul primei care este, de fapt, cea mai eficientă. Celelalte presupun excluderea copilului cu 

c.e.s. din grupul clasei şi astfel principalul obiectiv al recuperării şi ameliorării acestor copii, acela de a 

socializa, este eliminat. Ceea ce se urmăreşte nu este neapărat progresul intelectual al copilului cu 

c.e.s., cât progresul la nivel social şi aptitudinal al acestuia. 

 În cazul în care într-o clasă există un copil cu c.e.s., în funcţie de nivelul deficienţelor 

diagnosticate, se va diminua efectivul maxim al clasei cu 1-2 elevi. 

8. Îndatoririle părinţilor copilului cu c.e.s.: 

• să faciliteze evaluarea şi diagnosticarea precoce a copiilor în vederea intervenţiei timpurii; 

• să colaboreze cu şcoala în vederea integrării cu success a copiilor în activitatea şcolară: 

- schimb permanent de informaţii între şcoală şi familie; 

- sprijin reciproc în elaborarea PSP şi PIP; 

- participarea la activităţi de consiliere a părinţilor; 

- implicarea în organizarea unor activităţi extracurriculare; 

• să acorde ajutor copiilor în pregătirea temelor; 

• să se implice în organizarea timpului liber al copiilor, implicându-I în activităţi în aer liber, 

activităţi sportive etc. 
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Constructivismul la ora de TIC 

Vasluianu Bogdan 

Colegiul Național „Mihai Viteazul”Slobozia 

 

 

 

Pornind de la informațiile predagogiei, constructivismul reprezintă una dintre cele trei mari 

paradigme ale învățării alături de behaviorism și cognitivism, fiind definit de principiile educației 

centrate pe elev. Elevul devine, astfel, un factor activ al învățării dezvoltându-și cunoștințele prin 

interacțiunea cu mediul. În acest proces educatorului îi revine un rol minor rezumat doar la a asigura 

un context ambiental pentru activitatea exploratorie a elevului. Exercițiile de memorare vor fi excluse, 

fiind încurajate proiectele care presupun o reală experiență intelectuală. Școala devine un spațiu 

primitor și deschis pentru copii, un spațiu modern cu o atmosferă entuziastă și relaxantă. 

În acest sens, ora de TIC va avea o însemnătate deosebită, mai ales că în societatea 

contemporană tehnologia devine esențială. Noua eră digitală determină un nou tip de abordare a 

fenomenului educațional prin intermediul noilor tehnologii ale comunicării și informației. Programa de 

informatică și TIC are în vedere alfabetizarea digitală în contextul noilor cerințe socio-profesionale, 

vizând formarea unor competențe digitale care să răspundă cerințelor actuale.  

Tehnologia informațiilor și comunicațiilor constituie un domeniu ce vizează date și informații 

precum: procesoare, calculatoare, hardware și software, limbaje de programare, structuri de date și 

altele. Astfel, în urma orelor de TIC elevul își dezvoltă competențe deutilizare eficientă a tehnicii de 

calcul și de comunicații, dezvoltarea spiritului critic și creativ prin elaborarea de produse informatice, 

construirea unor algoritmi de prelucrare a informației. La nivelul liceului, informatica și TIC-ul sunt 

printre cele mai importante discipline pentru elevi deoarece, indiferent de cariera aleasă, informatica 

este prezentă în toate industriile și profesiile din prezent. Profesia de programator este foarte căutată în 

România și oferă printre cele mai competitive salarii din țara noastră, dar și numeroase oferte de a 

lucra în străinătate. Mai mult decât atât, programatorii pot dezvolta propriile aplicații și programe, 

fiind una dintre cele mai bune opțiuni de începere a unei afaceri personale. Informatica de 

liceu presupune cunoștințe despre algoritmi (caracteristici, date cu care lucrează – constante, variabile, 

expresii – și operații asupra datelor – aritmetice, logice, relaționale), limbaje și metode de programare, 

baze de date, sisteme de gestiune a bazelor de date (modelarea datelor şi programare SQL – Oracle, 

Microsoft SQL Server, MySQL sau programare Visual FoxPro), programare vizuală și web. 

Din punct de vedere al metodelor utilizate la ora de TIC, cele moderne pot fi aplicate cu 

succes. Ele vor solicita gândirea elevului, îi vor dezvolta abilitățile de comunicare și îl vor încuraja să-

și exprime punctul de vedere. Metoda cubului, învățarea prin descoperire, metoda modelării, 

algoritmizarea, simularea sunt doar câteva metode care implică activ elevul. De exemplu, simularea 

reprezintă o modalitate de învățare prin intermediul căreia se pot forma și dezvolta capacități 

operaționale, în condiții de implicare directă a elevilor în construirea și desfășurarea unor activități 

simulate, traductibile mai târziu în realități. Practic este vorba de execuţia unui model. Această metodă 

are avantajul de a-i pune pe elevi în situaţia de a participa la propria instruire. Utilizând simularea ca 

metodă didactică, se urmăreşte realizarea unei ambianţe cât mai asemănătoare cu cea reală, atât ca 

proces de executare cât şi ca finalitate. Uşurează studierea şi explicarea acţiunilor complexe, 

facilitează observarea părţilor şi funcţionarea lor, execuţia operaţiilor, formarea unor abilităţi tehnice 

specifice. 

Literatura de specialitate clasifică simulărilor efectuate cu produse software şi executate pe 

calculator, astfel: 
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°         Simulare veritabilă care constă în execuţia modelului. Elevul manipulează după propria voinţă 

variabilele pentru a studia în ce fel acestea afectează proprietăţile obiectului/ fenomenului/ conceptului 

studiat. 

°         Pseudosimularea – simularea în care elevul răspunde unei solicitări făcute de calculator şi după ce 

se execută calculele ce ţin de model şi natura simulării, va lua cunoştinţă de rezultat 

Prin asocierea modelului cu softul educaţional si prezentarea acestuia sub forma unui film 

didactic reuşita procesului instructiv educativ este garantată.  Lecţia simulată pe calculator vine in 

sprijinul profesorului, dar şi al elevilor eliminând astfel unele bariere in ceea ce priveşte comunicarea 

şi înţelegerea mesajului scris sau vorbit. 

            Softul educaţional are ca principiu de bază – simularea. Pot fi găsite nenumărate 

exemple în lecţiile Ael, precum şi la adresa: 

http://www.cosc.canterbury.ac.nz/mukundan/dsal/BSearch.html (Java Applets Centre) 

 

Ca sistem științific fundamental, informatica are, la fel ca și matematica, implicații profunde în 

multe alte domenii ale științei. Dacă prin matematică se înțelege un “sistem de gândire formal”, atunci 

informatica se concentrează pe ceea ce este “formal realizabil”, adică ceea ce este realizabil din 

punctul de vedere al mașinii. Studierea problemelor informaticii poate să se apropie foarte mult 

de filozofie. Așadar, informatica și TIC reprezintă domenii actuale care antrenează întreaga gândire a 

elevului. 
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Fișă de lucru – clasa a VII-a 

Vasluianu Sorina Elena 

Liceul Pedagogic „Matei Basarab”Slobozia 

 

 

Căsuța personajului 

1: Trăsătura de baza a personajului. 

2: A doua trăsătura de bază a personajului caracterizat. 

3-4: Două trăsături de caracter importante în construirea personalității personajului, trăsături bazate pe 

trăsătura 1. 

5 -6: Două trăsături de caracter ce ajută personajul să iasă din orice încurcătură. 

7-8: Două trăsături ce stabilesc legătura personajului cu lumea exterioară. 

9: O trăsătura intimă, sesizabilă doar la o lectura mai profundă. 

10: O trăsătura negativă de care personajul s-a debarasat sau ar trebui să se debaraseze. 

 
 

Blazonul personajului 

 

 

 

 

 

 

 

NUMELE PERSONAJULUI 

 

Calitatea                          Defectul 

principală                         principal 

 

Un alt personaj             O vietate/o plantă/ 

cu care îl asemeni        o formă de relief care 

i  

                                      se potrivește 

 

 

Mottoul personajului 
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Diagrama Venn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alegeți dintre trăsăturile următoare pentru a completa Căsuța personajului, blazonul (pentru 

popa Tanda) și Diagrama Venn (popa Tanda și bătrânul Aron) 

 

Popa Tanda Bătrânul Aron 

 

Altruist  

Perseverent 

Respectuos 

Dinamic 

Hotărât 

Întreprinzător  

Muncitor  

Ferm 

Încăpățânat 

Franc 

 

 

 

Cooperant 

Onest 

Responsabil 

Milos 

Idealist 

Meditativ 

Sensibil  

Creativ  

Inteligent  

Optimist  

POPA TONEA 
-particularități- 

BĂTRÂNUL  ARON 

-particularități- Asem

ănări  
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INTERCULTURLITATE  

ÎN CADRUL PROIECTELOR DE TIP ŞCOLI SURORI 

 

Prof. înv. primar MIRESCU CORINA 

Director adjunct Şcoala Gimnazială Nr. 117, Bucureşti, sector 6 

 

 

 Rolul instituţiei şcolare este, pe lângă acela de a fi furnizor de educaţie, sub toate aspectele, şi 

de a dezvolta abilităţi de cunoaştere a culturii şi istoriei altor popoare. Elevii au o obligaţie dar şi un 

drept de a acumula informaţii despre ţări despre care doar au auzit. Ei îşi însuşesc obiceiuri specifice 

statelor pe care le vor vizita în cadrul proiectelor de tip şcoli surori. Pe lângă vizite reciproce la nivelul 

profesorilor, se efectuează şi vizite la nivelul elevilor, care au astfel posibilitatea să observe mediul 

familial şi educaţional al copiilor la care locuiesc. 

 Astfel de proiecte am desfăşurat la noi la şcoală, prin intermediul partenerilor turci, la nivel de 

inspectorate şcolare, primării, prefecturi, muzee, spectacole etc. În cadrul unor astfel de parteneriate se 

dezvoltă abilităţi de comunicare în altă limbă, se evidenţiază capacităţi de cunoaştere a tradiţiilor 

culturale ale ambelor ţări, se realizează şi un schimb informatic de sisteme de învăţământ, benefic 

partenerilor. Finalităţile unui astfel de proiect presupun editarea unui dicţionar de cuvinte care se 

regăsesc în fondul comun de cuvinte, implicarea tuturor partenerilor furnizori de educaţie: copii, 

părinţi, profesori, autorităţile locale, pentru realizarea unor spectacole unde să se desfăşoare datinile şi 

dansurile populare, demersuri educaţionale prin lecţii demonstrative la elevii mici, din ciclul primar 

etc. 

 Şcoala noastră a început în anul 2014 un proiect de tip sister school, cu Şcoala Primară 

Erenköy, din sectorul Kadiköy, din Istanbul, Turcia. Această şcoală are o echipă managerială 

deosebită, astfel un director plin, domnul Ismail Yörük şi alte două doamne directoare adjuncte, un 

comitet de părinţi care sprijină foarte mult instituţia respectivă, un colectiv de profesori foarte bine 

pregătiţi şi inimoşi, dornici să ne arate din activitatea lor cât mai multe lucruri interesante, copii 

deschişi, simpatici şi curioşi la tot ce reprezintă nou pentru ei, inclusiv ceea ce vine dinspre Europa, 

fără inhibiţii şi bucuroşi că pot avea musafiri speciali. 

 
În biroul dlui director, februarie 2016. 

 

Acest proiect a început printr-o vizită de cunoaştere şi de semnare a protocolului, în faţa 

oficialităţilor, respectiv a inspectorilor şcolari. În cadrul acestei întâlniri s-au stabilit şi viitoarele 

întâlniri, dar pentru mai multe lămuriri sau în cazul schimbării anumitor date din proiect, s-au folosit şi 
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căile de comunicare prin internet, respectiv email-uri, facebook etc. Astfel că am început în martie 

2015, apoi echipa din Erenköy a întors vizita în mai acelaşi an. Au venit trei membri ai echipei de 

proiect: domnul director, domnişoara profesoară de lb. engleză şi domnişoara învăţătoare, care de 

altfel ne-a şi ţinut o lecţie demonstrativă la următoarea vizită din februarie 2016. Ei au avut ca obiectiv 

al sosirii în România, Braşovul cu minunatele sale privelişti, Castelul Bran, Castelul Peleş, apoi în 

Bucureşti, Palatul Parlamentului. Au foarte încântaţi de tot ceea ce au vizitat, astfel că le-au povestit şi 

celorlalţi profesori, aceştia la rândul lor au împărtăşit elevilor, care-şi doresc să vină şi ei în România 

pentru a avea aceeaşi experienţă plăcută.  

 

 
Domnişoara învăţătoare realizează măşti din  

diferite colţuri ale lumii cu elevii de clasa pregătitoare 

 În februarie 2016, programul a fost completat şi cu iniţierea delegaţiei româneşti în arta 

picturii Ebru, ceea ce a făcut ca relaţiile noastre de prietenie să fie şi mai apropiate. 

 
Tehnica Ebru 

 Delegaţia noastră a fost formată din doamna director adjunct, manager de proiect prof. 

Mirescu Corina, domnul profesor Hărăbor Constantin, coordonator de proiect şi domnul profesor de 

ed. fizică Ilici Sidorian. Am vizitat diferite castele ale fostului Imperiu otoman, cum ar fi Yldiz Şale, 

am vizionat un spectacol deosebit numit Hodjapasha, moscheea Fethiye  şi Pammakaristos etc. 

Deschiderea partenerilor noştri spre interculturalitate a fost foarte bine punctată atunci când am vizitat 

şi Catedrala Bizanţului, unde am văzut picturi ortodoxe păstrate într-o lume de musulmani. 
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Fethiye Müzesi 

 

 Următoarea vizită a delegaţiei turce a fost în primăvara anului 2017, când vom organiza un 

festival de cântece şi dansuri populare româneşti şi turceşti. Atunci preconizăm să avem o echipă de 

elevi turci în gazdă la copii români, cu care să lege prietenii şi, astfel, schimbul intercultural să se 

realizeze atât la nivel educaţional, cât şi la nivel relaţional, turistic, religios, cultural, istoric şi 

geografic. 

 Şcoala Gimnazială Nr. 117 din Bucureşti a continuat tradiţia schimburilor interculturale şi cu 

alte ţări, cum ar fi Republica Moldova, Anglia, şi Grecia. Tradiţiile din fiecare stat participant la 

proiect au determinat începerea unei colaborări fructuoase atât în  proiecte de tip Sister Schools, cât şi 

de tipul Erasmus+ sau e-Twinning. 
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Arborii leagă prietenii 

 

Eröss Daniela  

 Colegiul Silvic „Bucovina” 

 

 Pădurea a fost întotdeauna prilej de inspirație pentru artiști, o reprezentare duală, asociată, 

atât bucuriei, voioșiei, energiei vieții, de care se ocupă oameni inimoși, precum silvicultorii. 

 Acest templu al naturii, pădurea, a fost prilejul unei colaborări între Colegiul de Artă 

„Ciprian Porumbescu” aflat în Suceava  și Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung 

Moldovenesc. 

Proiectul educational extracurricular,„Arborii leagă prietenii”, s-a născut la ideea unei 

inimoase profesoare de geografie de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, d-na Țolca 

Doinița, care alături de elevii din clasa a XI-a B (secția Pictură) au înfrumusețat pereții unei clase 

de la Colegiul Silvic din Câmpulung Moldovenesc. 

Această inițiativă s-a derulat în două faze, pe data de 8 iunie 2019, elevele din clasa a XI-a 

B au venit Colegiul Silvic și au pictat pereții clasei a XI-a C cu teme legate de domeniul silvic. 

Materialele necesare au fost achiziționate de eleve și de cele două diriginte, d-na Țolca Doinița și 

ing. Eross Daniela, dar și printr-o sponsorizare din partea Ocolului Silvic Moldovița. 

 
 

Viitoarele artiste s-au străduit să surprindă aspecte din pădure, să simbolizeze natura cât 

mai frumos cu putință pentru  ca viitorii silvicultori să se simtă și mai aproape de viitorul loc de 

muncă.  
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La sfârșitul celor 8 ore de muncă, „peisajul” a fost complet schimbat, pictorițele, 

istovite, și-au împlinit menirea. Creatoarele de frumos au supus rodul muncii, privirilor 

iscoditoare ale viitorilor pădurari, iar ei au fost mulțumiți și înmărmuriți de talentul fetelor.  

 
                          

 

 

 În data de 10 octombrie 2019 a venit rândul „pădurarilor” să-și  arate priceperea și 

cunoștințele. S-au gândit să planteze 8 puieți de duglas, o specie de pin din America de nord, dăruiți de 

silvicultorii de la O.S. Moldovița din pepiniera proprie. Aceste exemplare vor fi martori peste timp a 
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colaborării dintre artisti și cei ce vor îngriji pădurea, Acesti copaci vor străjui în curtea Colegiului de 

Artă și vor apăra de soare viitoarele generații de artisti.  

            

Proiectul nu este unul de amploare, înfrumusețarea  unei clase și plantarea unor arbori sunt 

gesturi mici din partea elevilor și a două profesoare, dar dacă fiecare elev sau profesor s-ar strădui să 

facă viața mai frumoasă pentru ei, dar și pentru cei din jur, lucrurile s-ar schimba enorm. Salariile 

profesorilor nu sunt foarte mari, dar ca fiecare dascăl, putem să ajutăm, să dăruim, să educăm viitorii 

cetățeni să –și facă viața frumoasă.  

 „Arborii leagă prietenii”  a fost un proiect de suflet, care înseninează ochii elevilor din cele 

două școli, au creat legături între elevi, i-au făcut să simtă utili și, mai ales, că și-au găsit menirea. 
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EDUCAȚIA CREȘTINĂ 

                                    Prof.Drd.Popa Edvica 

                                                                       Școala Gimnazială,,Marin Voinea,,Cerchezu 

 

De altminteri, predominanţa instinctelor îi asigură adolescent o promptitudine şi o pertinenţă 

în acţiuni şi reacţiuni pe care exerciţiul intelectual i le va furniza anevoie mai târziu. Iar dacă ne 

gândim că faptul credinţei debutează dincolo de formele raţionale ale cunoaşterii, şi că acestea doar îl 

întăresc, înţelegem mai bine de ce modelarea religioasă trebuie să aibă loc în stadiul performativ al 

conştiinţei. Adolescentul este împresurat şi covârşit de necunoscut. Nevoia lui de echilibru şi 

certitudine este acută. 

Dumnezeu fiind în centrul vieţii şi constituind izvorul suprem al temeiurilor noastre, 

acţionează asupra copilului, infinit mai mult decât asupra omului matur. Alături de această nevoie a 

unui sentiment de siguranţă pe care copilul îl trăieşte în forme embrionare, dar puternice, mai ales la 

treapta de ivire a conştiinţei, în care se situează momentul celei mai puternice receptivităţi a înrâuririi 

din partea persoanelor care îl înconjoară. 

Atunci el are nevoie de puterea pe care i-o strecoară Dumnezeu în suflet, ca şi în trup, şi este 

apt să primească formele primare de religiozitate, într-un chip firesc şi greu de zduncinat. El este mult 

mai deschis să primească misterul divin decât să-1 accepte şi să-l înţeleagă raţional. Este o greşeală să 

se creadă că discriminarea dintre bine şi rău, dintre frumos şi urât şi dintre plăcut şi neplăcut este o 

fază târzie în dezvoltarea adolescentului. Ea apare într-un stadiu mult mai timpuriu decât îşi închipuie 

oamenii neavizaţi în problemă. Or, este o datorie a noastră să insuflăm adolescentului dreapta şi utila 

orientare a instinctului său de a distinge binele de rău şi totodată, şi poate chiar în primul rând, să-i 

inoculăm sentimentul că existenţa lui este ocrotită de un factor atât de puternic, care însă nu rămâne un 

simplu principiu formal şi indiferent, ci există ca o fiinţă destinată să ne pătrundă întreaga viaţă. 

Acţiunea pedagogică exercitată asupra copilului trebuie să înceapă odată cu primele înfiripări 

ale conştiinţei. Atunci este cu adevărat eficientă, aşa precum toate fenomenele sunt mai uşor de 

modelat în stadiul lor iniţial. Acest adevăr este cu atât mai hotărâtor în cazul copilului. Nu trebuie 

neglijată forţa prestigioasă pe care o exercită decorul şi cadrul unei biserici, impunând, astfel aducerea 

lui în atmosfera Sfântului Lăcaş. 

Planul psihic suportă la vârsta adolescenţei prefaceri profunde. Este vorba de acele 

transformări care vor conduce treptat la cristalizarea şi stabilizarea celor mai multe dintre structurile 

psihice ale adolescentului. 

 Deşi traseele pe care evoluează acest proces sunt sinuoase, complicate, presărate cu 

numeroase bariere şi dificultăţi, deşi procesul ca atare poate fi mai calm sau mai năvalnic, cu devansări 

spectaculoase, dar şi cu întârzieri descurajante, la sfârşitul acestui proces ne vom afla în faţa prezenţei 

unor structuri psihice bine închegate şi cu un grad mare de mobilitate. Acum au loc dramaticele 

confruntări dintre comportamentele împreunate de atitudinile copilăreşti şi cele solicitate de noile 

cadre sociale în care acţionează adolescentului şi cărora el trebuie să le facă faţă, dintre aspiraţiile sale 

măreţe şi posibilităţile încă limitate de care dispune pentru traducerea lor în fapt, din ceea ce doreşte 

societatea de la el şi ceea ce dă el sau poate să dea, dintre ceea ce cere el de la viaţă şi ceea ce îi poate 

oferi viaţa. Totodată, prefacerile psihice la care este supus sunt generate de nevoile şi trebuinţele pe 

care el le resimte, atât de nevoile apărute încă în pubertate, dar convertite acum sub alte forme, cât şi 

de noile nevoi apărute la acest nivel al dezvoltării. Nevoia de a şti a şcolarului mic, converită în nevoia 

de creaţie a puberului, devine şi mai acută la adolescent, luând forma creaţiei cu valoare socială, nu 

doar subiectivă. Nevoia de a fi afectuos se amplifică, luând la început forma unui nou egocentrism 

afectiv, pentru ca pe parcurs, acesta să lase locul unei "reciprocităţi" afective; are loc o senzualizare a 

individului, reapare agitaţia instinctuală, se instituie nevoia de a i se împărtăşi sentimentele. Nevoia de 
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grupare se "sparge",se destramă pentru a lăsa loc nevoii de prietenii efective, nevoia unui cerc intim de 

prieteni. Relaţiile dintre sexe sunt foarte strânse, mai mult platonice, romantice, cu mare încărcătură de 

reverie şi fantezie; au loc furtuni afective, "ruperi" spectaculoase şi dramatice de prietenie.  

Afirmaţia de mai înainte subliniază necesitatea prezenţei copilului la desfăşurarea slujbelor 

religioase spre a i se insufla adoraţia Sfintei Treimi şi veneraţia faţă de lucrurile Sfinte. De asemenea, 

mintea acestuia este mai receptivă la adevărurile credinţei, dacă ele sunt exprimate într-un chip mai 

plastic şi intuitiv. Naraţiunile din Vechiul şi Noul Testament sunt mai potrivite şi mai convingătoare 

pentru copil decât interpretarea şi analiza lor semantică. 

Educaţia religioasă îşi atinge scopul insuflându-i o stare de religiozitate, adică de primire plină 

de încredere a fenomenului religios, şi nu de transformare a copilului într-un om al Bisericii, ceea ce 

pentru el, la vârsta lui fragedă este cu neputinţă de realizat. Dacă mai târziu, în faza de preadolescenţă 

şi, îndeosebi în faza de adolescenţă, tânărul este apt să asimileze adevărurile credinţei pe cale 

raţională, trebuie să înţelegem de aici că la vârsta copilăriei, calea lui de cunoaştere este preponderent 

intuitivă. 

Deoarece copilul îşi pune nenumărate întrebări asupra lucrurilor care-1 înconjoară, 

învăţământul religios îi procură un sistem de explicaţii utile şi satisfăcătoare. Căci atâta vreme cât el se 

întreabă asupra misterelor lumii şi este lăsat să-şi răspundă singur la ele, rămâne în chip fatal într-o 

stare de pauperitate şi primitivitate, total nefavorabile pentru echilibrul şi cerinţele lui de dezvoltare. 

Pentru un copil, nevoia de a-şi explica fenomenele pe care le sesizează este de o importanţă 

vitală. El vrea să ştie "De ce…?" şi "Pentru ce...?" lumea a fost întocmită ca atare. Acesta este un 

motiv puternic pentru ca religia să-i împărtăşească odată cu adevărurile de credinţă şi viziunea ei 

asupra lumii. Evident că această viziune va fi însuşită de copil pe calea intuiţiei care este facultatea lui 

mentală principală. 

Predarea religiei prin pilde care înveşmântează principiile ei, oferă copilului inteligibilitatea 

care îi este necesară, dar păstrează în acelaşi timp şi partea de taină fără de care principiile îşi pierd 

adâncimea şi puterea de sugestie. Sufletul copilului e deschis pentru miracol şi mister şi această 

aptitudine trebuie să i se respecte, ferindu-1 de explicaţii proprii numai omului matur. Religia fiind în 

esenţă un mister, se înţelege atunci că tactul pedagogic al educatorului trebuie să-1 împărtăşească, 

păstrându-i întreaga prospeţime şi putere de sugestie. Este de importanţă primordială ca un copil să 

aibă cunoştinţa Domnului fără ca acesta să fie banalizat şi redus la nivelul lucrurilor obişnuite, prin 

explicaţii strict empirice. În concluzie, metoda religioasă are obligaţia de a insufla copilului 

adevărurile de origine divină pe o cale potrivită cu formele lui de cunoaştere. 

Este un adevăr încă incontestabil că faptele sufleteşti implică cele trei dimensiuni 

fundamentale: inteligenţa, sentimentul şi voinţa, însă elementul fundamental al trăirii religioase 

rămâne sentimentul. Evident că inteligenţa şi voinţa nu sunt absente din ea dar ele doar complinesc şi 

secondează sentimentul. 

Ca atare, profesorul de religie, pedagogul creştin, nu trebuie să piardă nici o clipă din vedere, 

şi faptul este cu atât mai obligatoriu pentru părinţii unui copil, că facultatea asupra căreia trebuie să se 

aplece cu mai multă atenţie este sentimentul copilului. 

Cele spuse mai sus dacă impun ca formulă educativă, apelul la resursele afectivităţii, ele 

impun şi celor ce o practică un puternic sentiment religios. Aşadar este necesar ca acela care aplică 

metoda afectivă copilului să fie el însuşi alimentat de un real simţământ religios. Să nu ignorăm însă 

că alături de intelect, afectivitate şi voinţă, în complexitatea noastră psihică există şi o altă dimensiune, 

aceea a spiritului. 

Dacă integralismul presupune o considerare concomitentă a tuturor facultăţilor interioare, 

atunci am greşi grav dacă n-am integra în cuprins şi dimensiunea spirituală. Chiar dacă această 

dimensiune variază de la individ la individ, ea asigură, însă întrepătrunderea dintre cele mai înalte 

aspiraţii ale omului cu fiinţa divină. În concluzie, între posibilitatea educaţiei religioase a omului şi 
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forţa lui spirituală există o deplină proporţionalitate. Astfel, dacă educaţia religioasă a copilului începe 

prin valorificarea elementului psihologic, ea se desăvârşeşte prin valorificarea elementului spiritua 

Asemenea tuturor manifestărilor umane, şi credinţa poate fi mai mult sau mai puţin autentică. 

Nu toţi profesorii de religie au o dotare naturală în trăirea faptului religios. Or, pentru eficienţa 

modelării copilului, realitatea sentimentului religios trebuie să fie prima armă a educatorului. Nu poţi 

să faci pe altul să creadă, fără ca tu însuţi să crezi. Respectul faţă de fenomenul religios cere 

educatorului, chiar în cazul cînd simţământul lui nu este total şi năvalnic şi nu ajunge să-1 înalţe la 

clipe de transfigurare, să se fereasacă de a suplini această lipsă printr-o gestică şi o inflexiune a vocii, 

care fac din el un actor şi nu un mesager al lui Hristos. 

Ascuţimea de observaţii a copilului remarcă uşor cabotinismul şi nesinceritatea celor care vor 

să facă educaţia religioasă. 

Faptul acesta compromite nu numai educatorul dar şi însuşi obiectul credinţei creştine. Mai 

mult chiar, copiii trebuie să deprindă naturaleţea care este obiectivarea firească a sincerităţii. Pe 

deasupra, se ştie prea bine că nici o profesiune nu poate fi exercitată fără ca cel ce profesează 

adevărurile să nu creadă cu sinceritate în ele. Se înţelege că sinceritatea este unul dintre pilonii 

corpului social. Dealtminteri este de neimaginat că un om poate să creadă sincer în Dumnezeu fără ca 

sinceritatea să fie una din trăsăturile care îl caracterizează. 

Credinţa prezintă însă şi un aspect social şi naţional. Legătura noastră cu credinţa 

strămoşească are consecinţe fericite, nu numai pe planul înţelegerii şi pacificării interne a ţării, dar 

constituie şi un zid de apărare împotriva primejdiilor dinafară. Se ştie bine că apelul românilor la 

ajutorul lui Dumnezeu i-a ajutat să-şi apere glia şi fiinţa etnică. Pentru că am fost un popor credincios, 

am rezistat tuturor vicisitudinilor. Duşmanii au încercat să ne îngenuncheze şi să ne stăpânească, dar 

credinţa noastră ne-a înmulţit puterile şi am rezistat cu fruntea sus. Această credinţă în dreptatea 

neamului trebuie insuflată şi copiilor. Ea îi va ajuta mai tîrziu să-şi apere glia şi valorile spirituale. Dar 

există o primejdie mai mare decît aceea care ia chipul unei invazii de dincolo de hotare. Această 

primejdie o reprezintă duşmanul dinlăuntru care transformă arma ucigătoare de trupuri într-o armă 

care lucrează tăcut dar ucide sufletul. Împotriva acestei arme trebuie să pregătească cu precădere 

profesorul, sufletul cetăţeanului încă de la vîrsta cînd acesta se află pe băncile şcolii. Faţă de rătăcirile 

care procedează invidios trebuie să pregătim sufletul copilului. întărindu-i şi luminîndu-i credinţa în 

Dumnezeu. 

Două elemente au concurat la păstrarea fiinţei naţionale: limba română şi credinţa ortodoxă. 

Iar dacă această credinţă ne-a apărat aproape două milenii, să fim siguri că ea ne va apăra şi de aici 

înainte. 

Este limpede că pentru a câştiga un subiect pentru fundamentele oricărei discipline, dragostea 

constituie calea cea mai eficientă. Ea pretinde o plinătate sufletească şi o putere de dăruire care 

depăşesc nivelul obişnuit al dotaţiei noastre lăuntrice. 

Faptul că Sfântul Apostol Pavel aşează dragostea în fruntea virtuţilor fundamentale are urmări 

în toate domeniile de viaţă. Cu atât mai mult în relaţia dintre educator si educat. Căci să nu uităm că şi 

copilul nu este o fiinţă perfectă, pregătită, oricând să ne înţeleagă dragostea şi să dea curs cerinţelor 

noastre invocate în numele ei. De aici, nevoia ca dragostea să implice în legătura dintre educator şi 

copil un element de autoritate. 

Pedagogia presupune alăturarea a două virtuţi aparent contradictorii care se îmbină, însă în 

expresia: "blândeţe severă". Educatorul este o fiinţă în care direcţiile divergente trebuie să se împace şi 

calităţile aparent contrare trebuie să păstreze un echilibru deplin. De aici, iubirea de aproapele urmează 

să se îmbine cu autoritatea spiritului dogmatic. 

Conform unor anumite păreri, religia nu se învaţă, ci trebuie să se simtă, adică întregul accent 

trebuie să cadă pe simţire. A pretinde însă că religia nu se învaţă, ci doar se simte, e o primejdioasă 

eroare.  
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Sentimentul religios presupune neapărat o canalizare prin conformarea la regulile 

corespunzătoare lui. 

În aceeaşi măsură trebuie să se ştie că credinţa este o luptă cu răul din noi şi cu răul din 

ceilalţi, luptă pe care copilul trebuie să o presimtă şi pentru care el trebuie pregătit. În sensul acesta, 

sufletul copilului trebuie debarasat de slăbiciuni şi comodităţi şi axat pe un simţ al transcendentului 

sacru, inclus de la sine într-o adevărată trăire religioasă. 

Acţiunea binefăcătoare a dragostei nu se manifestă numai în cadrul familial şi cu atât mai 

puţin asupra celui ce o practică. Ea are efecte fericite înăuntrul vieţii sociale considerate în totalitatea 

ei şi îşi demonstrează virtuţile în orice raporturi interumane. 

În esenţă dragostea stă în afara oricărui determinism: material, social sau politic. Ea fiind o 

revărsare spontană din interior, nu atârnă de jocul evenimentelor şi nici de capriciile oamenilor. 

Dragostea respinge interesul meschin şi cu atît mai mult nu are nimic comun cu calculul şi 

premeditarea. 

Acolo unde prezidează norma şi ordinul politic, acolo încetează dragostea. Dragostea nu 

suportă legiferări sau constrîngeri. Inima învăpăiată de dragoste, dar purificată de zgura instinctelor 

oarbe, nu cunoaşte obstacole şi îngrădiri. Dragostea te izbăveşte, dar nu ca să te înrobească din nou, ea 

învinge dar nu impune condiţii celui învins, ci îl ajută să se echilibreze, pe cel învins de patimi şi 

neajunsuri. Dragostea implică creaţia, descoperind drumuri noi de pătrundere în sufletul copilului. Ea 

ştie să se aplece asupra fiinţei plăpânde, să-i înţeleagă şi să-i satisfacă nevoile şi să-l aşeze pe temelii 

de nezdruncinat pînă la capătul vieţii. Aşa cum dragostea zămisleşte puteri creatoare în sufletul 

adevăratului educator, ea ştie să pregătească şi în sufletul copilului terenul propriu zidirii de sine 

însuşi. Această zidire îl va ajuta pe copil, astfel ca, ajuns la maturitate să zidească şi el pe alţii la 

rândul lui. 

Profesorii ar trebui să ştie că ei se realizează pe măsura în care ştiu să învăluie în dragoste pe 

elevii lor. Iubirea nu se istoveşte niciodată, ea merge de la iubire la mai multă iubire. Adevărata iubire, 

mai cu seamă iubirea pe care trebuie s-o nutrească profesorul faţă de elevii lui trebuie să fie de natură 

spirituală şi să aibă o coloratură creştină. Astfel, împins de o asemenea iubire, profesorul nu se va 

simţi obosit învăţându-şi elevii, nu se va descuraja cînd elevii nu vor da curs imediat materiei pe care 

le-a predat-o, iar profesorul nu se va simţi niciodată secătuit de puteri şi dezgustat de profesia lui, dacă 

va fi mereu alimentat de izvorul dragostei creştine. 

 Familia este o mică biserică unde se formează credincioşi.  Tatăl este „preotul” familiei şi-L 

reprezintă pe Hristos. Autoritatea părintelui reprezintă autoritatea lui Dumnezeu şi trebuie respectată. 

Cine nu se supune autorităţii pământeşti va sfida şi autoritatea lui Dumnezeu. În această mică biserică 

copiii iau pentru prima dată contact cu rugăciune.. Prin rugăciunea de dimineaţă şi de seară se învaţă 

dependenţa de Dumnezeu, că totul trebuie să înceapă şi să se termine cu El. În această mică adunare se 

învaţă slujirea, căci fiecare trebuie să slujească pentru altul şi nu pentru sine; 

 Familia este locul în care se pun bazele credinţei. „Îmi aduc aminte de credinţa ta 

neprefăcută, care a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta Eunice, şi sunt încredinţat că şi în 

tine” 2 Timotei 1,5. Ceea ce se însuşeşte în familie are stabilitate şi durată. Într-un document prezent la 

un seminar despre consilierea adolescenţilor, Carroll Tageson aprecia că „81% dintre adolescenţi aleg 

denominaţiunea părinţilor lor”; 

 Familia este cea care dă startul vieţii spirituale. „A fost o mare bucurie pentru mine când au 

venit fraţii şi au mărturisit că eşti credincios adevărului şi că umbli în adevăr” 3 Ioan 3; 

 În familie se învaţă pentru prima dată rugăciunea: „Tatăl Nostru” 

 În familie se citeşte pentru prima dată Biblia. „Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi care 

pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Iisus Hristos.” 2 Timotei 3,15; 

 Cu familia ne ducem prima dată la Biserică. „Părinţii lui Iisus se duceau la Ierusalim în 

fiecare an la praznicul Paştelui. Când El a fost de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul 
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praznicului” Luca 2,41,42. „După trei zile L-au găsit în templu stând în mijlocul învăţătorilor, 

ascultându-i şi punându-le întrebări” Luca 2,46; 

 Familia este primul model de conduită creştină. În familie se decide conduita în relaţiile cu 

oamenii şi cu Dumnezeu;  

 În familie se exemplifică virtuţile moralei creştine. „Şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte 

bune în toate privinţele, iar în învăţătură dă dovadă de curăţie, de vrednicie, de vorbire sănătoasă şi 

fără cusur…”, 2 Timotei 2,7,8; 

 În familie se formează prima imagine despre Dumnezeu. „În timpul copilăriei sale, Iosif 

fusese învăţat să-L iubească şi să-L respecte pe Dumnezeu. Acum, în criza vieţii sale, el îşi aduse 

aminte de Dumnezeul tatălui său şi  de învăţăturile primite în copilăria sa”; 

 În familie învăţăm să ne încredem în Dumnezeu. „Fiule, a răspuns Avraam. Dumnezeu 

Însuşi va purta de grijă”, Geneza 22,8; 

 Ce se formează în familie este durabil şi greu de schimbat. „Învaţă pe copil calea pe care 

trebuie să o urmeze, şi când va îmbătrâni nu se va abate de la ea”, Proverbe 22,6; 

 În familie se consolidează sistemul valoric al lucrurilor, se face diferenţa dintre trecătoare şi 

cele veşnice. „Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui 

Hristos. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi ca să câştig pe Hristos”, Filipeni 3,7,8. 

Dacă această dimensiune a vieţii spirituale nu se dezvoltă în om, omul nu este ceea ce ar fi capabil să 

fie. 
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FUNCȚILE ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCLARE 

PIP. CHISTOL ANA 

ȘCOALA GIMN. „CONSTANTIN GHE. MARINESCU”, GALAȚI 

 

La început, ideea activităților extrașcolare avea scopul să ofere copilului alternative în 

educația școlară, care impune un efort intelectual predominat. Apoi, activitățile extrașcolare erau 

văzute ca acele activități ce ofereau copilului libertatea să se exprime liber, să descopere, să 

experimenteze, să  se miște, să facă activități și lucruri care îi plac.  Prin umare activitățile extrașcolare 

erau mai mult cercurile în care se practicau mai mult pasiunile/hobby-uri elevilor (dans, creație, 

aerodinamică, sculptură, pictură etc.).  În timp, se observă o creștere și o varietate a alegerilor, motiv 

pentru care aceste activități au devenit o completare a activităților școlare, fiind văzute de cele mai 

multe ori de către părinți și bineînțeles și de către copil ca fiind tot o școală, dar după școală. 

Activităţile  extraşcolare reprezintă un element  prioritar în politicile educaţionale întrucât au 

un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii tânărului, asupra performanţelor şcolare şi asupra 

integrării sociale în general: 

• performanţă şi rezultate şcolare mai bune;  

• coeficienţi de abandon şcolar mai scăzuţi; 

• o stare psihologică mai bună, incluzând un nivel de stimă de sine mai bun, mai puţine griji 

privind viitorul şi sentiment redus de izolare socială; 

• un grad mai scăzut de abuz de alcool şi droguri;  

• un grad mai scăzut de activitate sexuală în rândul fetelor; 

• un nivel scăzut de comportamente delincvente, incluzând arestări şi comportamente 

antisociale. 

Un studiu al lui Eccles şi Barber (1999) indică un impact diferit al activităţilor extraşcolare, în 

funcţie de tipul lor: 

• participarea în toate tipurile de activităţi  extraşcolare/extracurriculare corelează cu creşterea 

rezultatelor şcolare; 

• participarea la activităţi sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să se înscrie la 

facultate până la vârsta de 21 de ani; 

•  participarea la activităţi prosociale corelează cu  o rată mai mică de delincvenţă în rândul elevilor 

participanţi. 

Pe lânga aceste principii, autoarea L. Cebanu mai adaugă și principiul educației centrate pe 

valori: respective, non- discriminare, egalitate, solodaritate, toleranță, adevăr, libertate, integritate, 

demnitate, onoare, onestitate, originalitate, dragoste, încredere.  Acesta este contextual în care valorile 

asigură cadrul  în care normele sociale sunt stabilite și explicate. Ele stau la baza formării atitudinilor, 

a procesului de luare a decizilor și influențează puternic comportamentul. 

În literatura de specialitate, când se aduce în discuție funcțiile activităților extrașcolare, se ține 

cont de rolurile pe care acestea le au în dezvoltarea completă și implicit în viața elevilor. Autorul 

Mihai Ștefan  precizează următoarele funcții ale activităților extrașcolare: 

 Funcția de losir – în cadrul acestei funcții se face referire la timpul liber al copilului/elevului, 

acel timp care îi râmâne după ce și-a îndeplinit toate obligațiile de elev, finalizarea lecțiilor, efectuarea 

temelor. În funcție de vârsta lor, acest timp liber poate fi folosit, în mare parte, de către elevi pentru 

joacă sau relaxare. În contextul unei educații moderne, continue și complete, copiii au și opțiunea  de a 

participa la activitățile extrașcolare organizate și desfășurate de către cadrul didactic, fie că este în 

colaborare cu instituțiile de învățământ, fie că sunt alte instituții sau organizații.  Este de preferat ca 
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oferta acestor activități să fie cât mai atractivă pentru ca elevii să își petreacă timpul liber într-un mod 

cât mai plăcut. Având în vedere că copiii dispun de o gamă largă de posibilități de a-și petrece timpul 

liber, ce nu întotdeanua le dezvoltă deprinderi pozitive, cadrul didactic străduie să depună eforturi 

pentru a atrage  pe copii în activități extrașcolare. În concluzie, putem afirma că stările de relaxare, de 

odihnă și de recreere generate de loisir, adaugă funcției de loisir și o nouă determinare spre funcția de 

recrestivă. 

 Funcția social - integrativă - dat fiind faptul că activitățile extrașcolare presupun de cele mai 

multe ori contactul cu mai mulți elevi din clase diferite sau chiar școli diferite, ele trebuie să se 

desfășoare  sub forma unei colaborări foarte eficiente și bune între cei care participă și organizatorii 

activității. Uneori aceștia nu se cunosc decât în momentul începerii activității, iar acest fapt implică 

automat stabilirea de noi legături ce se pot transforma în prietenie, amiciție. Faptul că elevii participă 

prin intermediu acestor activități la viața comunității, la întrajutorare unor grupuri defavorizate, a unor 

elevi cu nevoi speciale, demostrează aspectul comunitar și dimensiunea socială a activităților 

extrașcolare. 

 Funcția de dezvoltare personală -  având în vedere că  educația școlară este completată de 

activitățile care se desfășoară în prelungirea Curriculei naționale, cunoștiințele dobândite în cadrul 

obiectivelor studiate în orice arie curriculară se pot completa prin activitățile extracurriculare. Această 

funcție este favorizată de contactul direct cu natura, de confruntarea cu situații reale care trebuie 

rezolvate de grupul implicat în activitățile extrașcolare. Elevii participă voluntar la aceste activități și 

acest fapt determină o curiozitate și o implicare mult mai mare decât la activitățile impuse, mai mult  

apare și crește dorința de cunoaștere și sporesc gradul de implicare al fiecărui elev în parte la 

activitate. 

 Funcţia de dezvoltare vocaţională - activitățile  extrașcolare implică în derularea lor și 

aspectul vocațional. Sunt activități extrașcolare care se organizează exclusiv pe baza talentelor elevilor 

și pasiunilor acestora. Dimensiunea vocațională a educației poate  dezvoltată prin activități 

extrașcolare, încă dinainte ca elevul să aibă posibilitatea de a frecventa cursurile unui liceu vocațional. 

În prezent, în România sunt relativ puține școli cu caracter vocațional începând din primele clase. Mai 

mult, aceste activități extrașcolare pot realiza descoperirea unor abilități și talente ale elevilor de care 

aceștia nu erau conștienți, mai ales că ei, participând benevol la activitățile  extrașcolare, se implică 

mult, nu sunt inhibați și dau frâu liber imaginației și implicit creativității.  

  Funcția recuperatorie – este o funcție specială a activităților extrașcolare, despre aceasta se 

poate vorbi în cazul elevilor din școlile speciale sau a elevilor cu nevoi educative speciale din școlile 

de masă. Activitățile extrașcolare care se organizează în aceste cazuri trebuie să conțină niște strategii 

speciale care să țină cont de specificul grupului pentru care se derulează, astfel încât calitățile lor să 

aibă o valoare psihoterapeutică reală. Această funcție este în strânsă legătură cu funcția integrativ-

socială deoarece presupune intrarea în contact cu alte grupuri de elevi și profesori sau membri ai unei 

alte comunități. 

 În viziunea altor autori, activitățile extrașcolare  răspund altor patru funcții importante timpului 

liber: funcția de informare având scopul de a extinde și a explora câmpul de informații și de 

cunoștiințe din diferite domenii, cum ar fi: științele, tehnică, cultură, artă, literatură; funcția de formare 

și dezvoltare are rolul de a stimula dezvoltarea elevului prin două direcții de acțiune și anume: 

dezvoltarea intelectuală, gândirea creatoare, inteligența, spiritul novator și dezvoltarea moral – 

spirituală prin cultivarea de talente, valori morale, spiritul de cooperare și socialibitate;  ultimele două 

funcții sunt  funcția de destindere și recreare și funcția de diverstisment – distracție: 
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Fig. 1. Funcțiile activității extrașcolare 

Concluzionând cele spuse mai sus, activitățile extrașcolare sunt privite ca un mod de complet și 

compact ce are la bază dezvoltarea emoțională, dezvoltarea socială dar și dezvoltarea intelectuală a 

elevilor. Toate aceste activități le permit elevilor să descopere, să experimenteze, să cerceteze noi 

dimensiuni ale vieței reale, ca apoi să le exploreze și să-și rezvolve problemele apărute, să medieze 

conflictele, să se angajeze în discuți și nu în ultimul rând să descopere noi experimente. Putem afirmă 

ca activitățile extrașcolare sunt cele care oferă posibilitatea  de a dezvolta relații inter-umane pe 

termen lung,  dat fiind faptul că elevii au ocazia de a participa la activități cu alți elevi cu care 

împărtășesc aceleași pasiuni și interese.  Educația nonformală are un rol foarte important în formarea 

personalității elevilor, a dezvoltării armonioase, a intelectului acestora, cu alte cuvinte în dezvoltarea 

personală completă a acestora. Îmbinarea educației formale cu cea nonformală, existentă în școli și în 

liceii pe baza programului curricular și cel extracuricular, în unități școlare sau în afara acestora au ca 

scop dobândirea de către tineri a cunoștiințelor și competențelor care să le premită continuarea 

educației de-a lungul întregii vieți.  
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ACTIVITATEA DE EDUCAȚIE CIVICĂ – FORMĂ PRINCIPALĂ DE EDUCARE A 

PARTICIPĂRII SOCIALE      

Cristina Neață 

LICEUL TEHNOLOGIC VINGALOCALITATEA VINGA  

 

Obiectivele şi finalităţile principale ale procesului de învăţământ se realizează, în esenţă, în 

cadrul lecţiilor, dar există şi alte forme care pot fi valorificate în acest sens, cum sunt: excursiile, 

vizitele, lucrările practice, cercurile elevilor, activităţile culturale realizate la sfârşit de săptămână, 

cercurile de creaţii literare, concursurile şi serbările şcolare etc. 

Cerinţele principale ale unei lecţii vizează încadrarea ei în logica ştiinţei sau a disciplinei de 

învăţământ şi să îmbine armonios formativul cu informativul. 

Este de dorit ca lecţiile de educaţie civică să pornească de la universul de viaţă al copilului şi 

de la contexte de viaţă cunoscute de copii sau prezentate de cadrul didactic. Aceste situaţii trebuie să 

fie însă, întotdeauna, accesibile puterii lor de înţelegere. Practica muncii didactice demonstrează că 

lecţiile dobândesc un plus de eficienţă prin utilizarea unor metode variate precum: observarea şi 

analiza unor fapte de viaţă, convorbiri pe marginea unor lecturi cu conţinut etic, vizionări de 

diapozitive şi diafilme, vizite şi excursii tematice, utilizarea presei şi a unor seturi de planşe. Nu în 

ultimul rând, pot fi folosite cu succes vizionarea unor emisiuni la televizor, activităţile pe grupe mici şi 

jocul didactic. 

Din raţiuni practice, vom prezenta câteva aspecte ale desfăşurării unei lecţii consacrate 

dreptului copilului. Pentru început vom asigura în clasă un climat care să fie propice pentru o astfel de 

activitate. Datoria învăţătorului este de a conduce dialogul cu elevii până în momentul în care aceştia 

vor încerca să dea răspunsuri, de exemplu, la întrebarea: de ce fiecare persoană are drepturi şi 

îndatoriri?  Ceea ce trebuie subliniat este prevenirea unor situaţii în care cunoaşterea drepturilor şi 

îndatoririlor se poate transforma într-o formă de activitate cu accente moralizatoare sau de 

îndoctrinare. Experienţa pedagogică, confirmată şi de cercetări în domeniu, indică faptul că aceste 

activităţi trebuie să fie un adevărat forum în care elevii înşişi pot să pună întrebări, să examineze 

problemele din punct de vedere critic, chiar contradictoriu. 

La fel, secvenţele învăţării şi utilizarea materialului didactic urmează să se facă cu o atentă 

pregătire prealabilă. Prezentarea materialului didactic trebuie să vizeze, în mod prioritar, stimularea 

interesului pentru activitatea care se desfăşoară şi conducerea demersului didactic spre atingerea 

obiectivelor propuse. De fiecare dată, este important să se insiste asupra unor concluzii practice, 

asupra învăţămintelor ce se pot desprinde dintr-o situaţie sau alta. De asemenea este necesar ca 

învăţătorul să se concentreze asupra achiziţiilor şi modificărilor de comportament pe care le 

preconizează a fi transpuse în practică (vezi Anexa). 

Un indicator al interesului pe care-l pot manifesta elevii pentru tema dezbătută poate fi 

preocuparea de a răspunde întrebărilor adresate de cadrul didactic sau interesul pentru luarea notiţelor 

la lecţie. Din acest motiv, sunt necesare strategii didactice active, bazate pe o logică a întrebărilor şi pe 

utilizarea unui vocabular adecvat care să permită înţelegerea şi asimilarea cunoştinţelor şi informaţiilor 

transmise. În ordinea acestor preocupări, este important de reţinut faptul că o condiţie a eficienţei 

didactice o constituie punerea unor probleme în faţa elevilor care să le solicite puterea de judecare şi 

apreciere valorică. 

Din acest punct de vedere este util să stimulăm diversitatea opiniilor, soluţiile alternative pe 

care le propun la una şi aceeaşi problemă. De exemplu, adresând elevilor întrebarea: de ce toţi copiii 

au aceleaşi drepturi şi îndatoriri?, aceştia trebuie încurajaţi să-şi formuleze propriile poziţii şi 

argumente în funcţie de experienţa lor de viaţă. Ceea ce ei trebuie să conştientizeze este faptul că nu 
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există drepturi fără îndatoriri şi răspunderi. În plus, învăţătorul are datoria să accentueze de fiecare 

dată semnificaţiile etice ale faptelor discutate, să insiste asupra importanţei sociale şi individuale ale 

acestora pentru cristalizarea unui ideal de viaţă. 

Mai cu seamă în cadrul activităţilor pe grupe, cadrul didactic poate să determine o 

confruntare a diferitelor soluţii de rezolvare a situaţiei contradictorii puse în discuţie. Încurajarea 

spiritului de competiţie, de cooperare în cadrul grupelor este un factor stimulator în căutarea unor 

soluţii alternative şi a argumentelor care să le susţină. Rolul de moderator al învăţătorului trebuie să se 

manifeste prin formularea unor concluzii plauzibile, prin promovarea negocierii şi a spiritului de 

toleranţă faţă de opinia celuilalt. 

Atenţia cadrului didactic trebuie să se concretizeze însă, asupra unor cazuri posibile de 

intoleranţă, conflicte sau manifestări de indiferenţă, folosind în acest sens puterea exemplului şi a 

contraexemplului. Trebuie respinsă îndeosebi indiferenţa ca atitudine pasivă, care îmbracă adesea 

forma nepăsării faţă de problematica vieţii morale sau civice, cât şi faţă de problemele pe care le poate 

avea fiecare dintre noi (Ştefănescu, 1995). Identificarea unor astfel de manifestări de către copii în 

viaţa de fiecare zi şi discutarea lor în cadrul lecţiilor de educaţie civică poate constitui un autentic mod 

de a realiza conexiunile necesare între teorie şi practică. 

De bună seamă, există şi riscul ca unele lecţii să fie axate preponderent pe simpla expunere 

de reguli morale sau civice, fără o argumentare temeinică a acestora şi fără a activiza elevii la 

clarificarea problemelor dezbătute. Mai mult ca oricând, prin specificul lecţiilor de educaţie civică 

trebuie să fie stimulate iniţiativa, dialogul, expunerea liberă a opiniilor şi determinarea motivaţiilor 

necesare pentru formarea unor atitudini şi comportamente responsabile. 

 

Cadrul didactic – model de comportament moral-civic 

 

În literatura pedagogică există o largă dezbatere în jurul termenului de agent moral. Într-o 

primă aproximare, se poate spune că agentul moral este cel care, direct sau indirect, influenţează o 

persoană într-o anumită direcţie pentru a  induce o modificare de comportament. Următorul pas este 

generat de o nouă întrebare şi anume: este şcoala un agent moral? Răspunsul pare a fi evident: nu, nu 

este un agent moral. Şcoala constituie numai un mediu conştient structurat pe anumite principii 

direcţionate spre a aduce modificări. De bună seamă, şcoala ca instituţie, are o funcţie morală, pusă în 

evidenţă în programa şcolară prin introducerea lecţiilor de educaţie civică la nivelul relaţiilor specifice 

dintre elevi şi a acelor dintre elevi şi profesori. 

Căutând, în continuare, o identificare a agentului moral în lumea şcolii, ne oprim inevitabil la 

cele două personaje principale ce îşi desfăşoară rolurile în scenariul instrucţional – cadrul didactic şi 

elevul. 

Alegerea trebuie să se oprească la unul din ei şi anume, elevul care nu trebuie să fie obiect al 

educaţiei, ci subiectul ei. Această idee conţine un adevăr fundamental în sensul că educaţie şi 

instrucţie fără acceptul elevului nu există. În învăţământul românesc, cel puţin pentru moment, ea a 

rămas la nivelul teoriei deoarece, în practică, elevul rămâne acelaşi obiect care de la locul său din 

bancă reţine, mai mult sau mai puţin posesiv, fluxul de informaţii ce îi sunt transmise. 

Ca agent al acţiunii educative instituţionalizate, profesorul este obiectul unor investigaţii mixte 

– pedagogice, psihologice, psihosociale şi axiologice. Sunt perspective care au particularităţile lor, 

definind dimensiunile profesionalismului cadrului didactic, adică standardele ştiinţifice şi metodice pe 

care le posedă. Ele servesc la identificarea unor calităţi umane şi disponibilităţi pentru afirmarea 

stilului personal al prestanţei didactico-educative. Este vorba, în principal, de calităţi precum: 

dragostea pentru copii, echilibrul emoţional, capacitate empatică, preocupare pentru cunoaşterea 

multilaterală a elevilor, perseverenţa, spiritul de dreptate, capacitate organizatorică şi de a stabili relaţii 

interumane, în funcţie de care cadrul didactic să-şi construiască un stil de acţiune educativă (Jesep, 
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1979). În funcţie de acesta el îşi poate adopta strategiile pedagogice în direcţia dezvoltării la elevi a 

capacităţilor intelectuale, a aptitudinilor cognitive şi apreciative, a interesului pentru obiectul predat şi 

a motivaţiei pentru învăţare. 

În cazul nostru, învăţătorul trebuie să posede astfel de calităţi umane şi profesionale, încât 

copilul să-şi manifeste deplina încredere în faptele şi vorbele acestuia. El trebuie să creadă în valorile 

şi normele de comportament pe care le solicită elevilor şi să-i ajute, pas cu pas, în formarea unor 

aspiraţii şi convingeri ferme. Transmiterea unui conţinut informaţional nu se poate reduce doar la 

însuşirea mecanică a prevederilor cuprinse de o normă de comportament sau alta, ci implică şi 

valorizarea acestui conţinut în raport cu idealurile şi exigenţele actuale ale societăţii noastre. 

Formarea convingerilor morale şi civice nu este echivalentă cu însuşirea şi acceptarea pasivă a 

sistemului de norme sociale, ci are un rol activ de apreciere a modului în care reglementările 

respective contribuie la un progres moral, atât în plan individual cât şi social. De aceea, pentru munca 

învăţătorului o importanţă fundamentală are modul în care acesta să se instituie într-un model de 

conduită morală şi civică. 

Desigur, un copil nu poate fi mult timp înşelat nici de familie, nici de prieteni şi cu atât mai 

puţin de profesorul sau învăţătorul său. Faptul că el nu posedă capacitatea intelectuală de adult şi că 

„nu pricepe” multe lucruri nu se află într-o corespondenţă directă cu ceea ce copilul simte, cu ceea ce 

el intuieşte. Altfel spus, dezvoltarea spirituală şi afectivă, deşi legate de cea intelectuală, nu se găsesc 

într-o dependenţă absolută cu acesta din urmă. 

Un copil va simţi întotdeauna adevărul, dar şi minciuna, va fi rănit de nedreptate şi va înceta 

să mai aibă încredere în semeni. Aceste ecouri ale nedreptăţii rămân în sufletul copilului şi îl fac să 

privească cu bănuială lumea dimprejurul său şi să suspecteze, mai târziu, adulţii din rândul cărora şi el 

face parte. 

Se poate întâmpla însă, un lucru şi mai grav. Prin definiţie, copilul este o făptură făcută pentru 

iubire şi care tânjeşte după afecţiunea celor maturi, mai ales a persoanelor importante din viaţa sa, de 

obicei, părinţii şi învăţătorul. Pentru a câştiga această iubire, el este gata să accepte ca bune, lucruri 

respinse cu putere dacă vin de la alţi adulţi; nonvalorile pot deveni valori în viaţa unui copil, dacă cel 

ce le reprezintă este o persoană îndrăgită: „răul” devine „bine” pentru simplul fapt că adultul care îl 

promovează este persoana importantă din acel moment. Este uşor pentru un matur să modifice o viaţă 

de copil, fără măcar să-şi dea seama de aceasta. 

Aşadar, responsabilitatea morală a învăţătorului este uriaşă. Moralitatea nu se poate măsura şi 

influenţa aşa cum se face în evaluarea informaţiei predate de învăţător şi achiziţionate de elev. 

Răspunderea morală este invizibilă şi acţionează pe termen lung, mult timp după ce influenţa propriu-

zisă şi-a încetat acţiunea. Povara demiurgică este greu de purtat şi totuşi, învăţătorului, care este numai 

un om, i se cere mai mult decât atât. 

Cele spuse până acum nu au nicidecum semnificaţia unei reduceri a copilului la o stare de 

recepţie. Dar, în perioada de vârstă pe care o discutăm, nu copilul este cel care hotărăşte. Nu el 

modifică şi nu el transformă. Mai degrabă el se modifică, el se transformă. Copilul este agent moral, 

dar unul în formare, de unde faptul că el este nu numai receptiv, dar şi vulnerabil. 

O ultimă remarcă: decizia căii morale, ori celei opuse este un act strict individual. Nici un 

învăţător, oricât de strălucit a fi, nu poate face, din nici unul dintre elevii săi, un agent moral „pozitiv”. 

Oricât de bun învăţător ar fi, adultul nu poate trăi viaţa nici unei alte fiinţe, decât pe a sa proprie. De 

aceea, învăţătorul este considerat un ghid moral, ocrotind copiii în drumul lor prin hăţişurile şi 

contradicţiile vieţii morale ce rezultă din manifestările sociale ale binelui şi răului. 
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EDUCAȚIA ANTREPRENORIALĂ PENTRU COPII 

                                                                                                                               Ceaușu Raluca 

                           Liceul Teoretic „Alexandru Rosetti” 

 

     „ Este o nebunie să faci același lucru în mod repetat și să te aștepți să obții rezultate diferite. 

Aceleași greșeli vor aduce mereu aceleași rezultate.” -Albert Einstein 

 

      Educația financiară în rândul românilor – se spun statisticile? 

      Conformul unui studiu realizat de INS in 2018 -"Dimensiuni ale incluziunii sociale în România, în 

2018", se arată că mai bine de 68% dintre români nu au avut suficiente fonduri pentru acoperirea 

necesarului de alimente de bază, pentru întreținerea locuinței și achitarea facturilor de utilități, 

concedii sau cheltuieli neprevăzute.  

      Un alt studiu, cercetarea sociologică intitulată  Obiceiurile financiare ale românilor, publicată în 

noiembrie 2019 de Kruk România52, arată următoarele date: 

• 45% dintre români nu au reușesc să economisească 

• 60% dintre români au credite sau împrumuturi 

• 37% dintre români au cheltuieli lunare obligatorii similare cu venitul încasat 

     Din cele de mai sus se poate trage concluzia că nu întâmplător România este țara cu cea mai mare 

pondere a angajaților care se află în zona riscului de sărăcie. 1 din 7 angajaţi din România (15,3%) se 

afla în risc de sărăcie în 2018, conform datelor furnizate de Eurostat, biroul european de statistică.53 

      Interesat este faptul că, peste 58% dintre români sunt interesați de cursuri de educație financiară, 

iar cei care au întâmpinat probleme financiare sunt mult mai precauți în a contracta noi împrumuturi. 

 

     Când și unde ar trebui să se facă educația finaciară? 

     Conform unui studio GFK despre Nivelul de educație financiară în România, mai bine de jumătate 

din respondenți au menționat că educația financiară ar trebui să se facă încă de pe băncile școlii: 

 
     Stimularea gândirii antreprenoriale a devenit una din prioritățile sistemelor de învățâmânt de peste 

tot din lume, buna conduită financiară fiind baza bunăstării atât a oamenilor cât și a comunităților din 

care aceștia fac parte.  

 
52 https://ro.kruk.eu/pentru-pres%C4%83/comunicate-de-presa/37-dintre-romani-traiesc-de-pe-o-zi-pe-alta 
53 https://www.zf.ro/eveniment/ponderea-angajatilor-romani-in-risc-de-saracie-a-scazut-in-ultimii-10-ani-dar-
a-ramas-cea-mai-mare-din-ue-unu-din-sapte-18779733 
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     Obiceiurile bune se formează din copilărie, când există deschidere pentru căutare și descoperire. 

Tot atunci se stabilesc valorile și principiile, astfel că este perioada optima pentru începerea educației 

antreprenoriale, astfel încât să li se ofere elevilor cunoştinţe şi motivaţia corespunzătoare pentru a fi 

capabili să-și organizeze corespunzator bugetul personal ,dar și a-i încuraja în obţinerea succesului 

antreprenorial. Educaţia antreprenorială se diferenţiază  prin faptul că se concentrează pe reacţia la 

oportunităţi și antrenează abilități precum creativitatea, inovarea, gestionarea riscului, asumare, 

capacitate de management al proiectelor și atingerea obiectivelor impuse54 

 

     Ce ar trebui să învețe copiii? 

     Educația antreprenorială este un instrument excelent de a schimba mentalități, de a arăta copiilor că 

pot face ceea ce le place fără să fie privați de confort financiar, dacă sunt creativi și bine organizați. 

     Mai mult ca sigur că nu toți vor deveni atreprenori însă este un lucru cert că toți vor avea de 

administrat un venit, un buget familiar. E important să deprindă de mici abilități de a stabili un buget, 

de a ști cum să coreleze veniturile cu cheltuielile, dar și a ști cum se evaluează prețul unui 

bun/serviciu, de a fi conștienți de diferența dintre preț și cost, de a cunoaște și stăpăni tehnici de 

economisire, dar și să aibă inițiativă și curajul de a investi. 

 

     Proverbele și maximele – instrument de educație antreprenorială 

    Educația antreprenorială schimbă mentlități pentru că ne învață cum să gestionăm riscul, să 

valorificăm oportunitatea, să punem în plan B teama de eșec și să aducă în plan principal curajul și 

motivația de a experimenta, încerca, reuși și învăța. 

     Cultura popular românească este un izvor bogat de maxime și zicale legate de succesul și sporul la 

bani și întrerprinderi pecuniare. Se pot folosi ca instrument de explicare a noțiunilor antreprenoriale 

copiilor, sa le fie mai simplu să asimileze anumite tehnici , procese și principii ce țin de educația 

antreprenorială. 

     Iată câteva exemple de interpretări ale proverbelor românești în context antreprenorial: 

     Unul din cele mai populare proverbe românești este Să moară și capra vecinului. Prin educația 

antreprenorială, copiii învață ca succesul se atinge mai ușor în comunitate, prin stabilirea unei rețele de 

contacte multilateral dezvoltată. Dacă vecinul are o capră sănătoasă, sa se apuce să cultive fân, sau 

recipiente pentru vânzarea laptelui, pe care să i le vândă vecinului. De asemenea ,să cumpere lapte de 

la vecin, pentru ca acesta să poată să-și dezvolte capitalul de caprine și implicit să cumpere mai mult 

fân.  

 

     Socoteala din târg nu se potrivește cu cea de acasă 

     Se poate întâmpla uneori ca lucrurile și planurile făcute la începutul unui proces să difere destul de 

mult de ce se întâmplă pe parcursul lui. Primul lucru ce trebuie analizat când se întâmplă acest 

fenomen este unde am greșit când am făcut socoteala? Ce am estimate eronat, ce nu am luat în 

considerare, ce factori au contribuit la apariția acestei situații? Toate aceste informații vor contribui la 

o organizare mai eficientă pe viitor, astfel încât rezultatele obținute să fie cât mai apropiate de cele 

prognozate. 

     Ideal ar fi ca în aceste situații să existe un plan B, să fie diminuat riscul de a fi luați prin 

surprindere.  

     Să nu te întinzi mai mult decât îți permite plapuma 

     Un sfat foarte bun, care se referă la estimarea corectă și realistă a resurselor unui proiect, resurse 

reprezentate metaforic sub forma plapumei. Însă, totodată, pentru copiii cu ambiții mari care au 

“plapuma” mică, ar trebui să li se prezinte și ce alternative au în cazul în care ambiția îi determină să 

 
54 Rolul orientării școlare în formarea viitorilor antreprenori – Cruceru Gică 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

1543 
 

își dorească mai mult. Cea mai sigură soluție ar fi să lucreze pentru a-și mări capitalul de resurse, 

economisirea fiind principalul instrument. Dacă se gândesc să împrumute metariale pentru extindere, 

să fie conștienți că vor trebui să restituie mai mult decât au primit, pentru că aceste împrumuturi au un 

cost care se achită prin dobândă. Evident, cel mai important lucru de înțeles și asumat este că dacă nu 

măsoară corect „ plapumă” dar si planul de extindere și ce implică acesta, pot rămâne și fără ce au 

acum. 

 

     La pomul lăudat să nu te duci cu sacul 

     Importanța acestui proverb este că ne ajută să apreciem realist câștigurile ce ar trebui să le obținem 

din urma unui proiect. Dacă un pom e lăudat înseamnă că cineva, poate chiar mai multe persoane au 

fost mulțumite de roadele sale. Acest fenomen apare foarte des în rândul tinerillor când tânjesc după 

un anumit job/ business fiindcă au auzit de la alții că ar aduce câștiguri mari. Însă de multe ori 

rezultatele sunt complet diferite, chiar dezamagitoare, cauzele fiind multple – abilități diferite, 

circumtanțe diferite, efort depus diferit etc. O interpretare a acestui proverb ar fi să avem așteptări de 

la pomul lăudat de alții, să sădim și să investim în roadele propriului pom.  

 

     Concluzie  – Ce ar trebui să învețe copiii? 

     Educația antreprenorială este un instrument excelent de a schimba mentalități, de a arăta copiilor că 

pot face ceea ce le place fără să fie privați de confort financiar, dacă sunt creativi și bine organizați. 

     Mai mult ca sigur că nu toți vor deveni atreprenori, însă este un lucru cert, că toți vor avea de 

administrat un venit, un buget familiar. E important să deprindă de mici abilități de a stabili un buget, 

de a ști cum să coreleze veniturile cu cheltuielile, dar și a ști cum se evaluează prețul unui 

bun/serviciu, de a fi conștienți de diferența dintre preț și cost, de a cunoaște și stăpăni tehnici de 

economisire, dar și să aibă inițiativă și curajul de a investi. 
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ROLUL EDUCAŢIEI ÎN FORMAREA DE VALORI ŞI PRINCIPII 

MORAL – CIVICE 

Prof. Podar Claudia 

Școala Gimnazială Iernut 

 

„Copilul care se naşte nu intră într-o ambianţă naturală, el intră în civilizaţie ".  

                                                                                                                     M.Montessori 

 

   Învăţământul preşcolar şi cel primar reprezintă primele trepte ale sistemului de învăţământ din  

ţara noastră. Structura sistemului de învăţământ este determinată de nivelul de organizare a societăţii, 

de gradul de dezvoltare a ştiinţei şi tehnologiei, dar mai ales de politica statului. Această structură 

determină nivelul de dezvoltare a şcolii şi posibilităţile de instruire şi de educare de care dispune 

statul.  Educaţia morală este o latură a educaţiei care are în vedere formarea copilului / tânărului în 

concordanţă cu valorile, principiile, normele şi regulile sociale care reglează relaţiile dintre oameni.  

Realizarea educaţiei morale este influenţată de cei din jur, de semnificaţiile acordate de 

societate valorilor morale precum şi de adaptarea fiecărui om la normele morale ale societăţii. În 

acelaşi timp, educaţia morală presupune un proces de transformare a propriei individualităţi, conform 

unor valori, norme, principii morale dictate de conştiinţă şi personalitatea fiecăruia care-i ghidează 

relaţiile cu sine şi cu ceilalţi.  

Educaţia morală urmăreşte formarea unei conştiinţe morale, a unei conduite - comportament 

moral şi să dezvolte calităţi şi însuşiri cum sunt: cinstea, onestitatea, modestia, omenia, 

principialitatea, solidaritatea, respectul faţă de ceilalţi, demnitatea, respingerea minciuni, a nedreptăţii 

etc., pentru că pe baza lor să se poată integra şi să poată crea o viaţă socială sănătoasă. În general, prin 

această educaţie se urmăreşte formarea individului pentru a face şi a promova binele, în vederea 

întăririi vieţii sociale şi prin aceasta şi a echilibrului său interior, care ia naştere prin respectarea 

cotidiană a normelor şi principiilor morale.  

Principalele instituţii sociale care se implică în educaţia morală sunt: familia, şcoala, 

comunitatea (etnică, naţională, internaţională ), Biserica, instituţiile cultural-educative (biblioteci, 

muzee, Casa de cultură, teatre, cinematografe ) şi mass-media. Educaţia morală este complementară cu 

educaţia religioasă şi educaţia civică / cetăţenească. Educaţia civică îi familiarizează pe copii / elevi cu 

valorile statului de drept, cu drepturile copilului / omului într-o societatea democratică, urmărind 

dezvoltarea sentimentelor patriotice, a răspunderilor şi comportamentelor specifice cetăţeanului.  

Educaţia civică urmăreşte, în esenţă, cultivarea unor raporturi corecte între stat, organele şi instituţiile 

sale şi individ, între indivizi ca cetăţeni într-o societate bazată pe legi şi reglementări, pe norme şi 

reguli care asigură convieţuirea, liniştea şi eficienţa tuturor activităţilor ce se desfăşoară, pentru ca 

fiecare individ şi societate în ansamblu să poată exista şi să se dezvolte. 

  Formarea comportamentului social, a deprinderilor de interrelaţionare, pe fondul dezvoltării 

unor trăsături de personalitate şi al achiziţiei unui bagaj de cunoştinţe privind spaţiul socio-cultural 

naţional şi local sunt preocupări explicite în cadrul activităţilor de educaţie pentru societate, dar şi 

implicite prin asumarea finalităţilor mai sus amintite în fiecare din activităţile celorlalte arii 

curriculare. Formarea comportamentului moral-civic integrează elemente privind educaţia pentru 

comportamentul democratic. Aceasta implică conştientizarea de către copii a propriilor drepturi şi 

responsabilităţi în relaţia cu ceilalţi, dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare, dar şi 

înţelegerea semnificaţiei unor concepte precum: libertate, independenţă, autonomie, încredere, 

toleranţă, altruism şi altele.  

Educaţia îi permite copilului să-şi croiască propria personalitate, să cunoască istoria poporului 

nostru, cultivarea sentimentelor de stimă şi respect faţă de cei care şi-au jertfit viaţa pentru libertate şi 

independenţă naţională.  Copiii sunt viitorul omenirii. De felul în care ne creştem şi educăm urmaşii 
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depinde lumea de mâine. Poate fi o lume a progresului, a concordiei sau o lume măcinată de conflicte, 

de ură şi distrugeri. Trăim într-un prezent în care grija pentru educaţie şi pentru copii este o soluţie a 

polarizării eforturilor şi un prilej de conlucrare la nivel naţional şi internaţional. Devine tot mai 

necesar să se identifice soluţii pentru ca toţii copiii să aibă acces la educaţie şi să participe la viaţa 

socială, să se integreze în societate şi să fie cât mai adaptaţi. Acesta este un drept al tuturor copiilor, 

dar şi o obligaţie a tuturor adulţilor.  Implicarea părinţilor ca parteneri în activităţile de dezvoltare a 

copilului, informarea şi educarea lor în spiritul unor atitudini parentale responsabile, facilitarea 

comunicării intra-extrafamiliale în favoarea copilului, schimbarea atitudinilor faţă de instituţia de 

educaţie şi dezvoltarea unor practici educative efective şi eficiente sunt câteva coordonate ale ( 

evaluării ) impactului asupra acestor beneficiari primari. 

Educaţia moral-civică trebuie să pornească de la universul de viaţă al copilului şi al mediului 

din care provine, de la fapte şi situaţii concrete de viaţă, cunoscute de copii sau prezentate de 

educatoare, totdeauna însă accesibile înţelegerii lor. Deci, prin introducerea educaţiei moral-civice în 

învăţământul preşcolar se urmăreşte să-i facem pe copii să deosebească binele de rău, să știe ce se 

cuvine şi ce nu se cuvine să facă, să fie toleranţi, atât cu ei cât şi cu cei din jur. De la simple cunoştinţe 

şi fapte de viaţă să-i determinăm pe copii, să aibă atitudini personale participative, să-i învăţăm că nu 

pot să trăiască singuri ci numai împreună cu ceilalţi. 

Grădiniţa îi oferă copilului spaţiul de reflectare a sinelui, de prezentare a sa ca individualitate 

şi de conturare a aprecierii de sine, iar activitatea din grădiniţă privind cunoaşterea mediului socio-

cultural local şi naţional pot contribui la completarea imaginii de sine din perspectiva istorică - trecutul 

meu, geografică - mediul în care trăiesc, psihologică - nevoile şi dorinţele mele, ce mă diferenţiază şi 

apropie de ceilalţi; sociologică - care este locul meu în societate; antropologică - care sunt normele 

culturale la care mă supun. Prin intrarea în grădiniţă, copilul este mutat pentru o mare parte a timpului 

într-un mediu fizic, social şi cultural nou şi îşi restructurează o parte a relaţiilor cu mediul familial. Se 

integrează într-un grup mare de egali, este îndrumat şi supravegheat de o educatoare care se ocupă de 

toţi ceilalţi copii, are un program bogat, dar organizat şi dirijat în mare parte. Iese de sub influenţa 

părinţilor şi i se cere multă autonomie.  

Copiii sub trei ani sunt sensibili la frustrare, la schimbări, îşi pot pierde uşor echilibrul afectiv. 

Abia spre patru ani se constituie simpatii şi antipatii mai durabile între copii, care se înţeleg mai bine 

unii cu alţii. Cu vârsta, posibilităţile de cooperare ale copiilor cresc. În cadrul activităţii „Educaţie 

pentru societate", urmăreşte iniţierea copilului, viitor cetăţean, în practicarea unui comportament activ, 

responsabil, capabil de toleranţă şi respect faţă de sine şi de ceilalţi, conştient de drepturile şi datorii, 

liber şi deschis spre alte culturi.  

Educaţia civică, ca obiectiv şi dimensiune fundamentală a socializării, nu poate lipsi din oferta 

de educaţie, concretizată în moduri diferite în cadrul şcolii. Se vorbeşte despre educaţia civică 

implicită care, prin atmosfera şi practica democratică din şcoală, susţine formarea elevilor în spiritul 

valorilor şi principiilor democratice. Participarea la luarea deciziilor în cadrul consiliului şcolii, 

posibilitatea elevilor de a-şi exprima opiniile în revista şcolii sau implicarea lor în structuri 

reprezentative ale elevilor sunt văzute ca mijloace prin care copiii şi tinerii vin în contact direct cu 

forme şi conţinuturi ale practicilor democratice. Astfel educaţia civică implicită ar cuprinde tot ceea ce 

viaţa şcolii, în legătură cu viaţa comunităţii, poate oferi elevilor ca model al unei democraţii 

participative. 

  Educaţia civică nu se realizează numai în şcoală şi numai în cadrul orelor de Educaţie civică, 

dar acestea pot avea un rol decisiv pentru înţelegerea de către elevi a mecanismului democratic şi 

pentru exersarea practicilor democratice, de la comunicarea socială până la participarea la decizia 

politică. 

  În România, educaţia civică în şcoală are rolul de a contribui la circulaţia ideilor şi practicilor 

care pot susţine instaurarea unei mentalităţi democratice în cadrul societăţii. Democraţia nu este un 
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bun câştigat o dată pentru totdeauna. Ea este o construcţie fragilă, al cărei succes depinde de 

implicarea şi de calitatea acţiunii publice a fiecărui cetăţean. Superioritatea democraţiei rezidă şi în 

faptul că acest tip de regim politic conţine premisele şi mecanismele de corectare paşnică a erorilor. 

Cetăţenilor le este permis exerciţiul critic şi controlul puterii, inclusiv prin faptul că într-o democraţie 

autentică este acceptată şi stimulată reflecţia critică asupra valorilor şi normelor sociale. Din această 

perspectivă, educaţia civică nu înseamnă doar transmiterea valorilor, ci abilitatea elevilor de a se 

raporta critic la acestea – nu a nega sau desfiinţa, ci a compara şi a căuta întemeieri. Dacă o normă nu 

mai este corespunzătoare nevoilor unui grup, unor persoane, acestea pot acţiona prin mecanisme 

paşnice, pentru schimbarea ei.  

  Educaţia civică explicită vizează dobândirea de către elevi a cunoştinţelor (concepte, noţiuni, 

date)  despre societate, transmiterea valorilor sociale şi abilitatea elevilor pentru a se raporta critic la 

acestea, formarea şi dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor democratice. Cunoştinţele sunt foarte 

importante în definirea şi exersarea competenţelor asociate cetăţeniei, dar un ,,bun cetăţean” nu este 

doar persoana care ştie multe. A fi cetăţean într-o societate democratică înseamnă a te implica în viaţa 

comunităţii din care faci parte, a dori şi a fi în măsură să influenţezi în mod competent decizia politică 

luată la diferite niveluri, a te purta întru-n anumit mod cu celelalte persoane pe baza unor atitudini 

precum respectul, toleranţa, deschiderea către opiniile celorlalţi. Formarea atitudinilor şi 

comportamentelor democratice trebuie să înceapă de la vârste mici, astfel încât deprinderi pozitive să 

fie exersate în contexte diferite şi consolidate în timp. A şti să-i asculţi pe alţii, să-ți exprimi ideile, 

opiniile personale în mod argumentat, a participa la dialog în mod decent, a face faţă conflictelor şi a 

le rezolva constructiv nu sunt lucruri uşor de învăţat. Astfel de competenţe au nevoie de o formare 

sistematică, în timp, care să permită actualizarea lor flexibilă, în funcţie de situaţie. 

  Educaţia civică înseamnă educaţia persoanei pentru a trăi alături de ceilalţi în societate, ceea 

ce include comportamentul politicos, normele de igienă, de circulaţie publică, de pază contra 

incendiilor, etc. în sens restrâns, educaţia civică înseamnă dobândirea de către elevi a cunoştinţelor şi 

competenţelor necesare unui cetăţean pentru participarea la viaţa publică. Dacă prin educaţie civică 

înţelegem doar educaţia rutieră, educaţia sanitară şi a ,,micilor pompieri”, înseamnă că niciodată nu 

vom reuşi să realizăm în şcoală educaţia reală pentru democraţie. Educaţia civică nu înseamnă 

moralizare ieftină, inocularea de valori şi norme de pe poziţia de superioritate a adultului. Copiii 

judecă moral în mod personal, fiecare în felul său, în funcţie de repere independente de un discurs 

exterior lor. Dacă elevul nu este ajutat să progreseze în judecata morală şi să ajungă pe aceeaşi 

lungime de undă cu adulţii care îi cer să se poarte frumos, discursul exterior moralizant nu are cum să-

şi facă efectul. 

  Educaţia civică nu trebuie să promoveze prejudecăţi, clişee, stereotipuri, ci să sprijine 

dezvoltarea unei gândiri deschise şi flexibile. Deoarece educaţia pentru democraţie este un proces lung 

şi complicat, este bine ca o acţiune în acest sens să înceapă devreme. Elevii mici nu sunt izolaţi de 

lumea în care trăiesc, cu atât mai puţin de viaţa ,,cetăţenească”. Ei sunt implicaţi în viaţa socială prin 

familiile lor, prin grupele de joacă şi de învăţătură şi prin relaţii specifice pe care le au cu diferite 

instituţii (şcoala, biserica, policlinica,poliţia, cluburi, organizaţii, etc.). 

  La vârsta de 8 – 10 ani este foarte important ca temele şi strategiile de lucru în cadrul educaţiei 

civice să fie alese ţinând cont de experienţa socială a elevilor şi de posibilităţile existente în această 

perioadă de resemnificare prin integrare a cunoştinţelor dobândite de elevi la alte discipline. 

Şcolii, ca sistem social, îi este permis să reproducă în mică măsură atmosfera democratică şi să 

contribuie la dezvoltarea comportamentelor democratice. 

  Obiectivele educaţiei civice în învăţământul primar sunt: 

- cunoaşterea de către elevi a valorilor şi practicilor democratice de bază 

-  formarea, la elevi, a competenţelor şi atitudinilor solicitate de exercitarea cetăţeniei într-o societate 

democratică, precum competenţele de comunicare, de participare socială şi atitudinea tolerantă; 
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- cunoaşterea drepturilor copilului şi a instituţiilor, organizaţiilor implicate în respectarea acestora; 

- dezvoltarea capacităţii de a face deosebirea, în raport cu un anumit context, între ,,bine şi rău”, între 

,,practici democratice” şi ,,practici nedemocratice”, pornind de la activităţile de educaţie civică 

realizate în clasă. 

  Cadrele didactice, învăţătorii ar trebui să ia în considerare şi să discute cu copiii, în cadrul 

fiecărei teme abordate, în funcţie de specificul acesteia, câteva concepte fundamentale ale democraţiei. 

Aceste concepte şi valori sunt: autoritatea, puterea, drepturile, îndatoririle, responsabilităţile, toleranţa, 

respectul, diversitatea, diferenţa, egalitatea, valori, norme, reguli, comunicarea, dreptatea, libertatea, 

proprietatea, prietenia, spaţiul public, spaţiul privat. 
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Copilul, familia, şcoala – cunoaştere şi empatizare 

 

prof. Fricosu Ionelia 

Şcoala Gimnazială nr. 2, 2 Mai, Constanţa 
 

DE CE... 

La începutul anului şcolar, în primele săptămâni de şcoală, un elev mărunţel, cu ochi visători, 

supărat că a greşit un semn grafic, m-a chemat spre banca lui, făcându-mi semn cu mâna: 

  - Mami... 

     Ceilalţi copii au izbucnit în râs. Le-am explicat că şi noi suntem o familie, familia clasei. Apoi, mi-

am dat seama că nu toate familiile sunt bazate pe relaţii deschise. Şi m-am întrebat cum va fi relaţia 

noastră a „familiei clasă”. 
 

      CUM... 

Preocupaţi de transmiterea de cunoştinţe uităm de cele mai multe ori că relaţia umană cu elevii 

noştri poate forma mai mult decât simpla informaţie transmisă lor. Uităm că o mână pe umărul unui 

elev şovăitor îi dă încredere şi că un cuvânt de încurajare îl face mai puternic. 

Iată de ce am realizat cu elevii mei activităţi menite să ne apropie şi să stimuleze potenţialul 

lor intelectual şi creativ, activităţi care stau la îndemâna oricărui cadru didactic şi pe care mulţi dintre 

colegii mei, învăţători la practică cu elevii de vârstă şcolară mică.  

„Copilul, familia, şcoala – cunoaştere şi empatizare“ descrie etapele şi rezultatele unui  

“Program de influenţă succesivă” desfăşurat împreună cu elevii şi părinţii cu scopul cunoaşterii şi 

colaborării pentru asigurarea unui act educaţional eficient şi a unui climat de învăţare pozitiv. 

Activităţile descrise surprind succint obiectivele urmărite şi rezultatele obţinute şi conduc 

către înţelegerea necesităţii “colaborării” dintre şcoală şi familie, în interesul suprem al copilului. 

Totodată, acesta subliniază faptul că la orice vârstă avem ceva de învăţat , iar copiii sunt, de cele mai 

multe ori, unii dintre cei mai buni “profesori” în privinţa cooperării. 

    „Parteneriatul – liant între educaţia formală şi nonformală”, nu are nevoie de teoretizări, 

ci de aspecte concrete. De la o simplă întâlnire de cunoaştere, până la un proiect bine organizat, 

realizăm că, relaţia umană cu elevii şi părinţii poate forma mai mult decât simpla informaţie transmisă 

lor. 

Pornind de la aceste premise, multe dintre activităţile clasei şi proiectele extracurriculare 

desfăşurate s-au bazat pe colaborarea cu părinţii. Dimensiunile activităţilor desfăşurate au fost bazate 

pe: dialog, funcţionalitate, cooperare, stimulare intercomunicării, prietenie şi valorizare pozitivă. 

Literatura de specialitate oferă o serie de recomandări privind relaţia educativă deschisă şi 

parteneriatul cu familia, însă relaţia directă cu copilul şi familia acestuia înseamnă mult mai mult decât 

simpla înţelegere a conceptului de „parteneriat”.  

Este adevărat că, la clasele mici, colaborarea cu familia este mai uşor de realizat şi, că odată 

cu înaintarea în vârstă, aceasta îmbracă alte nuanţe, dar atunci când există încredere un lucru banal 

poate deveni atât de motivant, încât, să se dorească repetarea acestuia.  

Aşadar, dintre multele „opţiuni” de a aduce familia în sprijinul şcolii şi a lega educaţia formală 

de cea nonformală în interesul suprem al copilului, voi prezenta pe cel care, cred eu, a avut cele mai 

benefice efecte la clasă. Acesta a constat într-un „Program de influenţă succesivă” şi s-a desfăşurat 

timp de şase luni, în fiecare lună copilul şi familia empatizând în cadrul a cel puţin două activităţi de 

„cunoaştere reciprocă”. Activităţi desfăşurate atât la nivelul clasei, cât şi în mici plimbări, excursii 

tematice, vizite social-umanitare. 

Dacă, în primă instanţă, părinţii au fost reticenţi, după prima activitate, ideile au început să 

vină şi din partea lor, iar programul iniţial s-a schimbat constant. În luna mai, am desfăşurat “Luna 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

1549 
 

cooperării” şi am abordat integrat două teme sociale esenţiale: Compasiune vs. indiferenţă (A investi 

tot ce este necesar pentru a vindeca rănile altora) - discuţii de grup, vizită la Căminul de bătrâni. Curaj 

vs. teamă (Încrederea că ceea ce am de spus este adevărat, drept, just) –masă rotundă, jocuri de 

încredere reciprocă.  

Prima activitate a fost poate şi cea mai anevoioasă, părinţii şi elevii erau la început stingheri şi 

nu înţelegeau dacă implicarea lor trebuie să fie monitorizată sau nu de cadrul didactic. După discuţiile 

purtate înaintea activităţii de grup, sprijinul lor, a devenit constant. Cooperarea a îmbrăcat formă de 

joc, favorizând intercunoaşterea şi autocunoaşterea în cadrul grupului. În activităţile comune, în 

activităţile extraşcolare, părinţii şi elevii s-au cunoscut într-o lumină nouă şi au înţeles că educaţia 

şcolară şi familială este prin excelenţă un produs de colaborare.  

Celelalte activităţi au avut şi sprijinul comunităţii şi au stimulat şi mai mult intercomunicarea. 

În luna iunie am discutat despre: Mărinimie vs. egoism (A veni în întâmpinarea nevoilor esenţiale ale 

altora fără a avea ca motiv recompense personale) şi despre Bunătate vs. severitate (A manifesta 

respect şi interes faţă de alţii). Am ajuns să înţelegem că o mai bună cunoaştere a copilului, ne ajută în 

dirijarea evoluţiei sale şcolare, familiale şi sociale. 

La finalul activităţilor, părinţii au declarat că:  

- au învăţat şi ei lucruri noi şi au înţeles că „putem învăţa, jucându-ne”;  

- ar repeta experienţa şi ar invita şi pe alţi membri ai familiei;  

- şcoala nu înseamnă „numai cunoştinţe, ci şi colaborare şi înţelegere”;  

- „ajutându-i pe alţii, ne ajutăm uneori pe noi”;  

- înţeleg acum că, uneori din prea multă dragoste pentru copii, nu îi lăsăm „să înveţe experimentând”. 

Elevii au fost foarte încântaţi:  

- părinţii şi-au făcut timp „să se joace”;  

- au cunoscut locuri şi oameni noi;  

- au colaborat cu colegii şi părinţii;  

- au înţeles ce înseamnă „compasiunea şi valorizarea pozitivă”.  
 

ÎN CONCLUZIE… 

“Nu există acţiune educaţională eficientă care să nu ceară cooperarea mai multor oameni” şi 

nu putem concepe raportul educaţional în afara cooperării dintre toţi factorii implicaţi. Cooperarea 

răspunde mai cu seamă cerinţelor vieţii sociale şi afective prin încărcătura sa emoţională şi prin faptul 

că poate pregăti elevii, profesorii, părinţii pentru adaptarea socială şi înţelegerea propriei identităţi. 

Din punct de vedere al cadrului didactic, discutăm despre cunoaşterea tipurilor de activităţi, 

managementul informaţiilor, metode şi tehnici de consiliere educaţională, elemente de design şi 

proiectare a activităţilor, modalităţi de selecţie a conţinuturilor, cunoaşterea caracterisiticilor de vârstă 

corelate cu nevoile specifice ale grupului de elevi etc 

Este important să se  stabilească relaţii strânse de parteneriat între şcoală şi familie, deoarece 

pentru mulţi elevi factorii eşecului şcolar se situează în familie, şi nu în cadrul contextului şcolar.  

Pentru buna funcţionare a relaţiei „şcoală-familie” este necesar ca părinţii să acorde 

importanţă şcolii, să manifeste interes pentru studiile copiilor lor, să se arate preocupaţi de formarea 

profesională a copiilor, de perspectivele lor sociale. De asemenea, este important să se stabilească 

relaţii de parteneriat şi cu factori din afara şcolii: comunitatea locală, specialişti în intervenii socio-

educative, personalul instituţiilor medicale. 

Totodată, factorul afectiv, socio-moral şi aplicativ are o importanţă deosebită asupra 

randamentului intelectual al elevului şi al relaţiei cu familia. Profesorul nu transmite elevilor doar 

informaţii. El stabileşte cu clasa şi un contact psihologic, realizează cu elevii o comunicare cognitivă, 

dar şi una noncognitivă – afectivă, motivaţională, volitivă, caracterială.  
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Profesorii eficienţi au, în mod sigur, personalităţi diferite. Dar, indiferent de tipul de 

personalitate, succesul în muncă cu elevii va fi legat de simpatia lor pentru elevi, de bucuria de a 

preda, aceştia tratându-i pe elevi cu respect şi corectitudine, permiţându-le să se simtă în clasă ca acasă 

şi comunicându-le preocuparea pentru ei. Căutarea şi elaborarea metodelor instructiv-educative 

adecvate factorilor interni ai elevului, naturii obiectului de învăţământ, cerinţelor şcolare alături de 

conţinutul învăţământului, pregătirea şi personalitatea profesorului constituie premisele pedagogice 

fundamentate ale performanţei şcolare, iar la acestea se adaugă întotdeauna sprijinul oferit elevului de 

către familie în tot ceea ce înseamnă învăţare şi abilitatea cadrului didactic de a atrage familia de 

partea sa. 

Trebuie să reţinem că proiectul propus nu este perfect. Acesta subliniază doar importanţa 

cunoaşterii şi adaptării la nevoile elevilor şi găsirea unor pârghii de colaborare cu familia în folosul 

formării elevului. Rolul profesorului este să-l ajute pe elev, să găsească cele mai relevante informaţii 

pentru ca acesta să poată lua decizii responsabile, colaborând permanent cu principalul factor 

educaţional din viaţa acestuia, familia. 
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T.I.C. ȘI MATEMATICA 

 

Manea Roxana-Maria 

Școala Gimnazială „Nicolae Crevedia”, Giurgiu 

 

 Privind obiectiv performanța atinsă de elevul din ziua de astăzi, se observă că nivelul 

motivației descrește proporțional cu parcursul anilor de studiu. Elevii resimt perioada din ciclul 

gimnazial ca fiind cea mai vulnerabilă. Aceștia își formează acum o imagine despre propriile  abilități 

și aspirații, ceea ce influențează în mod educativ performanțele matematice ulterioare, interesele ce 

vizează cultivarea acestei discipline diminuându-se. De aceea, motivarea în învățarea matematicii este 

o adevărată provocare pentru profesori. Strategiile didactice abordate de aceștia pot valorifica oricând 

actul educativ, situație în care, resursele de învățare necesită o viziune atractivă pentru a reduce 

efectele cognitive ale demotivării. 

Tehnologia, chiar și în forma ei cea mai simplă, oferă variante multiple de proiectare și utilizare a 

aplicațiilor de învățare la nivelul oricărei discipline școlare. Părerile/argumentele privind eficiența 

utilizării tehnologiei în învățare sunt multiple, avantajele fiind însă condiționate de modul în care sunt 

respectate principiile de proiectare a învățării. În domeniul matematicii, T.I.C. poate transforma ideile 

în „materie”, făcând posibilă înregistrarea activităţii/produsului ei, iar din punct de vedere educativ, 

potenţialul adaptativ apreciat de către profesori prin alerte cu rol de feedback imediat, fac în acest 

sens, ca actul educațional să fie unul reușit. 

Consider că, prin folosirea platformelor și softurilor educaționale pentru copii în cadrul demersului 

didactic, va crește șansa acestora de a explora, descoperi, reține, de a accesa informații şi ceea ce este 

cel mai important, accentul cade pe joc. Sarcinile de învăţare bazate pe informaţii transdisciplinare şi 

analize multidimensionale ale realităţii vor solicita creativitatea și dorința de reușită a elevului.  

Evaluarea va fi mai puţin criterială şi mai mult reflexivă, integrând metode alternative de evaluare. 

În acest sens, o parte din resursele digitale gratuite (online) ce pot fi utilizate în matematică, sunt 

prezentate în următorul tabel: 

 

Resurse digitale Caracteristici 

Manuale digitale Clasele V-VIII 

INTUITEXT 

http://magazin.intuitext.ro/ 

Companie de sofwere educațional a grupului Softwin și unul dintre 

cei mai inovatori producători internaționali de lecții pe calculator. 

Produsele educaționale în format electronic sunt adaptate 

exigențelor de învățare ale noii generații de elevi, transformând 

noțiunile abstracte și informațiile teoretice într-un conținut 

multimedia atractiv (Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, 

Geografie). 

Mathematica 

http://www.wolfram.com/mathemat

ica/ 

Program de matematică complex folosit în cercetare, inginerie sau 

alte domenii care implică calcule științifice. 

Mathcad 

http://www.ptc.com/product/mathc

ad/ 

Este un program de matematică complex destinat în special 

inginerilor pentru proiectarea produselor. 

Math Mechanixs 

http://www.mathmechanixs.com/ 

Este un program de matematică sau editor de expresii matematice 

folosit în analiza matematică, având integrat un calculator 

științific, o librarie cu funcții diverse pentru rezolvarea ecuațiilor și 

funcțiilor, grafice 2D și 3D, matrici, etc.. 

http://magazin/
http://www.wolfram.com/mathematica/
http://www.wolfram.com/mathematica/
http://www/
http://www/
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HEXelon Max 

http://www.hexelon.com/kalkulator/

index_en.php 

Calculator științific complet și gratuit, care include instrumente 

pentru conversia unităților de măsură și schimb valutar. 

Microsoft Mathematics 

http://www.microsoft.com/downloa

d/en/details.aspx?id=15702 

Oferă un set de funcții matematice, care ajută elevii și studenții să 

rezolve probleme de matematică. 

FreeMat 

http://freemat.sourceforge.net/ 

Program gratuit de matematică folosit în inginerie și știință, 

asemănător cu MatLab. 

Sage 

http://www.sagemath.org/ 

Program de matematică gratuit, cu care se poate studia algebra, 

calcul numeric și multe altele. 

R-Project 

http://www.r-project.org/ 

Oferă un limbaj și un mediu de calcul pentru calcule statistice și 

tehnici, grafice statistice. 

Graph 

http://www.padowan.dk/graph/Dow

nload.php 

Oferă posibilitatea realizării graficelor anumitor tipuri de funcții. 

GeoGebra 

http://www.geogebra.org/cms/ 

Este un software dinamic, gratuit, foarte util în procesul de 

predare-învăţare a disciplinei matematică pentru toţi anii de 

studiu. Este intuitiv, interactiv şi îi ajută pe utilizatori (elevi, 

studenţi, profesori  etc.) să înţeleagă mai bine anumite proprietăţi 

matematice, să realizeze construcţii geometrice complexe, să 

reprezinte grafic funcţii, etc. 

Hot Potatoes  

https://hotpot.uvic.ca/ 

Program ce permite elaborarea diferitelor teste de evaluare; 

testele pot cuprinde tipuri diferite de itemi. 

Octave 

http://www.gnu.org/software/octav

e/index.html 

Este un program de matematică gratuit și complex asemănător cu 

MathLab, care este folosit la calculul numeric. 

Maple 

http://www.maplesoft.com/products

/Maple/index-v2.aspx 

Este un soft educațional de matematică ce perimite vizualizarea 

anumitor idei/aspecte din lumea matematicii greu de imaginat. 

Maple include instrumente de vizualizare integrate, special 

concepute pentru a-i ajuta pe elevi să-și contureze conceptele 

importante din domeniul matematicii, fiind utilizat în realizarea cu 

ușurință a unor grafice, reprezentări 3D, 4D, animații.  

Maxima 

http://maxima.sourceforge.net/ 

Este un sistem complet de algebră; poate fi accesat din punct de 

vedere al programării, calculului numeric, realizarea unor 

grafice/desene.  

 

Ora de matematică poate deveni oricând mai accesibilă și recreativă în același timp prin introducerea 

în demersul didactic a metodelor moderne de predare făcând apel aici la una dintre cele mai uzuale 

resurse digitale de care dispun aproape toate calculatoarele, Microsoft Office. 

Exemple de activități de învățare în care se pot utiliza resurele digitale în vederea îmbunătățirii actului 

educativ: 

1. Microsoft Office Excel 

• Clasa a V-a, Algebră 

Subiectul lecției: Numere prime 

http://www.hexelon.com/kalkulator/index_en.php
http://www.hexelon.com/kalkulator/index_en.php
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15702
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15702
http://freemat/
http://www/
http://www/
http://www.padowan.dk/graph/Download.php
http://www.padowan.dk/graph/Download.php
http://www.geogebra.org/cms/
http://www.gnu.org/software/octave/index.html
http://www.gnu.org/software/octave/index.html
http://www.maplesoft.com/products/Maple/index-v2.aspx
http://www.maplesoft.com/products/Maple/index-v2.aspx
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Tipul lecției: Lecție de recapitulare și de aprofundare a cunoștințelor. 

Sarcina de lucru: Generarea unei liste de numere prime, mai mici sau egale cu 1681, 

 folosind formula: 𝑛2 − 𝑛 + 41. 

Indicații:   

Pe coloana A, elevii scriu numerele de la 

1 la 40, iar în B1 scriu formula „=A1*A1-

A1+41”, pe care apoi o vor copia în 

celelalte celule ale coloanei B. 

Documentul se poate salva cu extensia 

.xls și poate fi adăugat în portofoliul 

digital al elevului. 

• Casa a V-a, Algebră 

Subiectul lecției: Media aritmetică a două sau mai multor numere naturale 

Tipul lecției: Lecție de consolidare și de sistematizare a învățării 

Sarcina de lucru: Realizarea unui tabel cu notele personale obținute de elevi la 3 discipline și 

calcularea mediei generale la disciplinele respective. 

Indicații: 

În celulele A1, B1, C1, elevii  numesc materia, iar pe coloană, sub numele fiecărei materii 

tastează câte trei note.   

În celula C5 se va scrie formula: „=AVERAGE(C2:C4)”, apoi se va copia în celelalte celule: 

B5, A5. 

Documentul poate fi salvat cu extensia .xls și 

poate completa portofoliul digital al elevului. 

 

2. Aplicația Paint: oferă posibilitatea 

atât profesorilor, în ralizarea materialului 

didactic 

cât și elevilor, spre exemplu la realizarea unor 

figuri/corpuri geometrice. 

Profesorul poate realiza prezentări, teste sau diferite alte materiale în care să folosească programul 

Paint pentru crearea unor figuri geometrice, sau capturi de ecrane, ce pot fi inserate mai apoi în aceste 

documente; elevii pot realiza referate în care să insereze imagini editate, realizate de ei cu ajutorul 

aplicaţiei Paint. 

• Clasa a VIII-a, Geometrie 

Subiectul lecției: Corpuri geometrice 

Tipul lecției: Lecție de recapitulare 

Sarcina de lucru: Realizaţi un desen al unei piramide patrulatere regulate, parcurgând 

următorii pași: 

1. Deschideți aplicația Paint; 

2. Folosiți instrumentul pentru trasarea 

dreptunghiurilor; 

3. Modificați înclinația figurii cu 50 de grade pe 

orizontal; 

4. Folosiți intrumentul de trasare a liniilor și 

desenați diagonalele și apotema bazei; 
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5.  Folosiți același instrument și guma și marcați celelalte laturi ale piramidei, înălțimea și 

apotema; 

6. Selectați instrumentul de scris și notați vârfurile piramidei. 

După ce desenul este terminat se poate salva în format JPG și se poate insera ca imagine în orice 

document Word editat. 

3. Microsoft Office Power Point 

• Clasa a VIII-a, Geometrie 

Subiectul: Unghiul dintre o dreaptă cu un plan 

Tipul: Lecție de predare și de însușire de noi cunoștințe 

Conceperea demersului didactic se axează pe utilizarea mijloacelor didactice moderne, a 

calculatorului, materialele digitale folosite fiind realizate în Power Point (prezentări, animații). 

       

       
Alte resurse digitale ce pot fi utilizate în cadrul orelor de matematică: 

Resurse digitale Caracteristici 

AEL http://advancedelearning.com 

 

 
http://www.scritub.com/profesor-scoala/DEZVOLTAREA-

PROFESIONALA-A-CAD51955.php 

Este coloana vertebrală a sistemului SEI oferind suport 

pentru predare/învăţare, evaluare şi notare, 

administrarea, proiectarea şi monitorizarea 

conţinutului. De asemenea, asigură mijloacele 

necesare comunicării şi sincronizării între centrele 

locale şi regionale din cadul programului SEI. 

AEL permite vizualizarea şi administrarea unor tipuri 

vaste de conţinut educaţional, precum: materiale 

interactive, tutoriale, exerciţii, simulări, jocuri 

educative.  

Biblioteca de materiale educaţionale acţionează ca un 

gestionar de materiale: este adaptabilă, configurabilă, 

indexabilă şi permite o căutare facilă. Include toate 

tipurile de soft educaţional punând accent pe 

interdisciplinaritate  şi pluridisciplinaritate. 

Gazeta matematică electronică  

http://www.gazetamatematica.net/?q=gm_electronic 

Revistă de matematică ce cuprinde exerciții și 

probleme cu diferite grade de dificultate; formatul 

electonic al revistei permite o accesare rapidă a 

acesteia, conținutul său educativ putând fi utilizat atât 

de profesori (în procesul de predare-învățare-evaluare 

a matematicii), cât și de elevi în vederea pegătirii 

http://advancedelearning.com/
http://www.scritub.com/profesor-scoala/DEZVOLTAREA-PROFESIONALA-A-CAD51955.php
http://www.scritub.com/profesor-scoala/DEZVOLTAREA-PROFESIONALA-A-CAD51955.php
http://www.gazetamatematica.net/?q=gm_electronic
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acestora pentru susținerea diferitelor tipuri de 

examene. 

CodeBlocks 

 

Program prin intermediul căruia se pot scrie coduri în 

diferite limbaje de programare. 

 

 

Webografie: 

 

1. http://magazin.intuitext.ro/ 

2. http://www.wolfram.com/mathematica/ 

3. http://www.ptc.com/product/mathcad/ 

4. http://www.mathmechanixs.com/ 

5. http://www.hexelon.com/kalkulator/index_en.php 

6. http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15702 

7. http://freemat.sourceforge.net/ 

8. http://www.sagemath.org/ 

9. http://www.r-project.org/ 

10. http://www.padowan.dk/graph/Download.php 

11. http://www.geogebra.org/cms/ 

12. https://hotpot.uvic.ca/ 

13. http://www.gnu.org/software/octave/index.html 

14. http://www.maplesoft.com/products/Maple/index-v2.aspx 

15. http://maxima.sourceforge.net/ 

16. http://advancedelearning.com 

17. http://www.gazetamatematica.net/?q=gm_electronic 

18.  sectiuneaA_lucrarea5.pdf 

 

http://magazin/
http://www.wolfram.com/mathematica/
http://www/
http://www/
http://www.hexelon.com/kalkulator/index_en.php
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15702
http://freemat/
http://www/
http://www/
http://www.padowan.dk/graph/Download.php
http://www.geogebra.org/cms/
http://www.gnu.org/software/octave/index.html
http://www.maplesoft.com/products/Maple/index-v2.aspx
http://advancedelearning.com/
http://www.gazetamatematica.net/?q=gm_electronic
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CALITATEA EDUCAȚIEI 

Prof. GRECU CONSTANȚA CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR 2, BUCUREȘTI 

 

       Calitatea, echitatea si eficiența sunt cei trei piloni ai reformelor educaționale din ultimele 

decenii din Europa si din lume, care trebuie avute în vedere la construirea sistemelor naționale de 

management și de asigurare a calității, inclusiv a celui din România. Aceasta aliniere este necesara nu 

numai pentru a se asigura o integrare reală și functională, din punct de vedere educațional, a României 

în Uniunea Europeana, ci și, pe de alta parte, pentru ca inițiativele românești din acest domeniu să fie 

consonante, din punct de vedere teoretic si metodologic, cu ceea ce se întâmplă acum în lume. O 

rămânere în urma în privinta concepției sistemelor de management și de asigurare a calității, a valorilor 

subsumate și a metodologiilor aferente ar face extrem de grea nu numai integrarea, dar chiar și 

înțelegerea reciprocă. 

 

Principii in formarea calităţii educaţionale 

 

Formarea continuă a personalului din sistemul de învăţământ, ca răspuns la nevoile şi interesele 

indivizilor, dar şi la cerinţele specifice ale pieţei muncii, trebuie să respecte un curriculum specific care 

să se sprijine pe principii similare celor care au generat noul curriculum (naţional şi local). 

Principii referitoare la politica educaționala: 

• Principiul descentralizării şi al flexibilizării (caracterul orientativ al parcursului si demersului 

curricular, astfel încât formarea continuă să răspundă nevoilor specifice). 

• Principiul eficienţei = o folosire cât mai profitabilă a resurselor umane si a materialelor suport 

care prin modalităţi structurale si procedurale să asigure atât formarea de calitate, cât şi co-

formarea si dezvoltarea personalităţilor. 

• Principiul compatibilităţii sistemului de formare românesc cu standardele europene. 

Principii curriculare : 

• Principiul selecţiei si al ierarhizării culturale = formarea continuă in raport cu domeniile 

cunoaşterii umane şi cu interesele şi nevoile identificate ale formabililor. 

• Principiul funcţionalităţii – racordarea temelor propuse la vârste, la stadiul de dezvoltare 

personală al participanţilor, la punctul în evoluţia în cariera în care se află aceştia, la 

particularităţile psihologice specifice generaţiilor diferite. 

• Principiul coerenţei – integrarea tematicilor de formare oferite pe diferite componente şi filiere 

de formare, articularea experienţelor de învăţare pe verticală si pe orizontala astfel încât sa se 

formeze învăţarea deplină, dobândirea de deprinderi şi cunoştinţe funcţionale, operaţionale. 

• Principiul egalizării şanselor prin educaţie şi al asigurării parcursului individualizat – 

perfecţionarea atât pe domeniul de cunoaştere propriu cât şi pe domenii secundare, cerute pe 

piaţa muncii, asigurând posibilitatea schimbării locului de muncă fără traumatisme şi frustrări 

ale indivizilor. 

• Principiul racordării la social, reducându-se eşecul social şi frustrările consecutive acestui eşec. 
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             Calitatea este legată de valorile şi aşteptările a trei grupuri principale de utilizatori: participanţii 

la procesul de învăţare, angajatorii şi societatea în general.  Accentul cade pe rezultatele învăţării, 

orientare profesională, sprijin şi evaluare. Se promovează învăţarea pe parcursul întregii vieţi, prin 

stimularea în rândul tinerilor a unei culturi de stimulare a angajamentelor de învăţare pe parcursul 

întregii vieţi. Astfel, participanţii la procesul de învăţare şi experienţa de învăţare a acestora reprezintă 

centrul de interes al sectorului EFP. De maximă importanţă sunt nevoile participanţilor angajate în 

procesul de învăţare, precum şi cerinţele comunităţii şi ale angajatorilor, exprimate într-un mediu mai 

bine planificat, bazat pe coordonare şi cooperare. 

           Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a 

capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se 

formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie satisface standardele de 

calitate. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de 

educaţie, în conformitate cu standardele anunţate. Ea este astfel promovată încât să conducă la 

îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei. 

        Metodologia asigurării calităţii în educaţie se bazează pe relaţiile ce se stabilesc între următoarele 

componente:  

a) criterii;  

b) standarde şi standarde de referinţă;  

c) indicatori de performanţă;  

d) calificări.  

Calitatea în educaţie este asigurată prin următoarele procese:  

a) planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării;  

b) monitorizarea rezultatelor;  

c) evaluarea internă a rezultatelor;  

d) evaluarea externă a rezultatelor;  

e) îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în educaţie.  

Componentele şi procesele de asigurare a calităţii şi relaţiile dintre ele se diferenţiază în funcţie de:  

       a) nivelul de învăţământ şi, după caz, al calificării;  

 b) tipul organizaţiei furnizoare de educaţie;  

c) tipul de program de studii.  

             Managementul calităţii – asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează 

îmbunătăţirea continuă, cele două coordonate ale unei culturi a excelenţei. Conducerea elaborează 

misiunea, viziunea, valorile, politicile şi strategiile instituţiei şi este responsabilă de monitorizarea 

permanentă a sistemelor şi a proceselor.  

              Responsabilităţile managementului – acesta este caracterizat prin eficacitate în ceea ce priveşte 

calitatea şi dezvoltarea curriculumului/ învăţării. Sprijină activ şi se implică direct în dezvoltarea şi 

asigurarea calităţii programelor de învăţare. Dezvoltă şi menţine parteneriate eficiente cu factorii externi 

interesaţi. Cunoaşte nevoile şi aşteptările factorilor interesaţi interni şi externi. 

           Managementul resurselor (fizice şi umane) – organizaţia oferă elevilor un mediu sigur şi 

armonios, care le oferă sprijin. Spaţiile de învăţare sunt echipate adecvat, răspund nevoilor colective şi 

individuale ale elevilor. Resursele, metodele de predare şi spaţiile aferente permit accesul şi participarea 

activă a tuturor elevilor. Angajarea personalului se face după criterii clare (standarde minime privind 

calificările şi experienţa) de recrutare şi selecţie, organizaţia defineşte o fişă a postului, pune la 

dispoziţia personalului programe de iniţiere şi de formare continuă. 

           Proiectare şi dezvoltare – organizaţia este receptivă la nevoile indivizilor, agenţilor economici 

şi comunităţii (factori interesaţi externi), dar şi la diferitele nevoi ale elevilor (factori interesaţi interni). 

Organizaţia este preocupată permanent de proiectarea şi dezvoltarea unor programe de studiu care să 
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răspundă nevoilor factorilor interesaţi, programe ce plasează elevul în centrul lor de interes. Acestea au 

un caracter de includere socială, asigurând accesul şi egalitatea şanselor pentru elevi. 
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FORMAREA COMPORTAMENTULUI ECOLOGIC LA PREŞCOLARI 

                                                                    Prof. Canciu Ana Maria 

                                                                          Grădinița cu P.P. nr. 2, Titu 

         ,,Învățându-i pe copii să apere natura, îi învățăm să apere viața. Viața triumfă și suntem mai 

optimiști când mediul înconjurător e curat, când copacii înfloresc și dau culoare cenușiului urban.”. 

           Protejarea planetei Pământ, casaanoastră, a tuturor, este o problemăacare trebuie să-i 

intereseze nu doarape ecologiști, ci pe toată lumea, atâtacopii cât și adulți.aCa și cadre didactice, în 

cadrul instituțiilor școlare,atrebuie să  punem accent pe educația ecologică, pentru a neaputea 

bucura pe termen îndelungat de albastrulacurat al cerului, de limpezimea apelor, de 

florileacâmpului și de frunzele verzi ale arborilor.  

           Una dintre cele mai mariașanse de a ne construi o conștiință ecologică, este implicareaala 

maximum a învățământului în promovareaaproblemelor de mediu. 

            Considerăm că este o datorie de conștiințăași etică să contribuim la ocrotireaamediului, a 

naturii, pentru că natura aparține nuanumai generațiilor actuale, ci și generațiiloraviitoare în care 

proiectăm idealuri, speranțeleanoastre de continuitate. 

            Astfel, omul rămâne singurulacare poate să protejeze lumea vie și trebuie să învețeasă o 

facă! Omul este principalul vinovatade poluarea mediului şi tot el suportă efectele eianegative 

asupra sănătăţii sale, de la o banală îmbolnăvireapână la pierderea vieţii. 

Coordonatele actuale ale vieţii cotidieneaimpun abordarea unor teme specifice încă de laagrădiniță, 

alături de alte elemente de educaţie şi problemealegate de calitatea mediului înconjurator. aAstfel, 

se evidenţiază prioritatea majoră a noastră, a tuturor, de a cunoaşte, proteja şi conserva mediul de 

viaţă. Se impune că, încă dinagrupele preșcolare, copiii să cunoască formele de viaţăaexistente în 

mediul înconjurător şi să înveţe să le ocrotească. Ei trebuie să cunoască şiaresursele naturale care 

asigură viaţa, dar şiacauzele şi formele de manifestare ale dezechilibrelor naturale dinamediul 

înconjurător, în special a celor produse de om. 

Ceea ce învaţă copiii înaprimii ani reprezintă mai mult de jumătate decât vor învăţaaîn restul vieţii. 

Astfel, educaţia omului începe din copilărie, componenteleadezvoltării sale fizice si psihice 

mergând în paralel cu trăsăturileade personalitate. 

           Grădinița, prin definiţia şi rolul său, asigurăacadrul adecvat în care se desfăşoară un 

complex deaformare a copiilor, sub cele două laturi ale sale: instructivă şi educativă. Grădinița este 

chemată să determine nu numai sentimentele deaadmiraţie pentru frumuseţile naturii, ci şi 

deprinderi deaapărare, conservare şi dezvoltare a mediului înconjurător - condiţie de 

viaţăacivilizată şi sănătoasă. 

Bazate pe cooperare şi colaborare,adiversitatea activităţilor practice desfăşurate cuacopiii asigură 

asimilarea regulilor de comportament, care seaconstituie în elemente de bază în formarea unei 

educaţii a oamenilorade mâine. 

          Vom exemplifica, în continuare, doar câteva modalități prin care grădinița poate contribui la 

încurajarea spiritului eco la copii. 

          O modalitate importantă de a-i motiva pe copii să fie eco o reprezintăaconceperea propriilor 

jucării, din materiale reciclabile.aCopiii trebuie să fie învățați să recicleze hârtia,  aluminiul 

șiaplasticul pentru reducerea poluării mediului. Ei potafi ușor învățați cum se folosesc în mod 

corectacontainerele din oraș pentru reciclare și încurajați să facăaacelași lucru și acasă. 

          O altăaactivitate în care cei mici pot fi implicați esteagrădinăritul. Săpatul gropii, 

îngrășământul pus înapământ, astuparea rădăcinilor și udatul, ca să creascaapomul mare, sunt 

numai câtevaadintre activitățile prin care copiii află mai multeadespre lumea eco. Copiii află, 

astfel, de ce este importantăanatura verde pentru sănătatea noastră sau cum frunzeleaflorilor și 
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copacilor absorb bioxidul de carbon degajataîn natură și emană oxigenul de care avem 

atâtaanevoie pentru a supraviețui. Copiiiavor fi încurajaţi să desfăşoare activităţi în aeraliber 

(grădinărit, acţiuni de îngrijire a parcurilor şi spațiilor verzi, excursii în natură), „experienţe” ce pot 

avea funcţii educativeaşi recreative. Natura în sine oferă în oriceaanotimp şi pe orice vreme 

oportunităţi ample deaînvăţare şi joacă. 

Partea de reciclare șiade creare a propriilor jucării este strânsalegată de lucrul manual.  

Creativitatea copiilor poateafi stimulată în fel și chip, dar o metoda eficientă constă în 

realizareaade ornamente, felicitări și chiar dispozitive pentru depozitat (cutii, vaze, casolete etc.). 

Toate acestea trebuie făcute numai din materiale naturale, biodegradabile. 

          Nu în ultimul rând, pentru aaforma copiii în spiritul ecologic, un rol important îl areacititul 

poveștilor eco. Există o mulțime de cărticeleapentru copii care subliniază importanța 

mediuluiaînconjurător. Cărtile sunt un mod util de a ajungeala nivelul de întelegere a copilului și 

de a-l învățaadiverse lucruri, atunci când cuvintele sunt prea greleapentru el. 

          Nu există oareţetă universal valabilă pentru a declanşa un comportamentaecologic în fiecare 

copil. Probabil cel mai important esteaexemplul personal, întrucât la această vârstă, copiii învață 

cel mai mult prin imitație. aLa aceasta vârstă pot fi formate obiceiuri pozitive, precum: închiderea 

becului atunci când e suficientăalumină, separarea hârtiei și a altor deșeuri în vedereaareciclării, 

oprirea apei în timpul spălării dinţilor, protejareaaspațiilor verzi, a animalelor abandonate etc. Este 

recomadat, de asemenea, ca în clasă sau în curtea grădiniței să seaamenajeze un colţ de natură de 

care copiii să aibă grijă. Chiar de la o vârstă mică, ei pot săaude florile din ghiveci sau să pună 

seminţe în hrănitoareaapentru păsărele. Treptat ei vor primi şi alte sarcini peacare să le ducă la 

îndeplinire. 

          În concluzie, și copiii, educaţi, îndrumaţi de cătreacadrele didactice, pot să se implice, să 

lupteaactiv împotriva poluării pentru păstrarea unui mediuacurat, pentru că un mediu poluat 

dăunează foarteamult sănătăţii omului. 

Educaţia ecologică în grădiniță este necesară, posibilă şiautilă, este o nouă ofertă de învăţare care a 

dus la schimbăriaimportante în comportamentul copiilor noştri. Lor nu le este greu săaplanteze o 

floare, un copăcel, să se bucure deasosirea păsărilor călătoare, să asculte susurul apei, 

săadescopere micile minuni ale naturii şi, de ce nu, să ia atitudine când întâlnesc aspecte negative 

careadegradează mediul înconjurător. 

           Preşcolarii trebuie să realizeze că problemele mediuluiaînconjurător sunt ale lumii întregi, 

aleafiecăruia dintre noi, iar fiecare acţiune negativă aanoastră, oricât de insignificantă ar fi, poate 

să afecteze în mod distructivanatura. 

           Mediul înconjurător este un mecanism viu cu oacomplexitate deosebită, de a cărui 

integritate şi bună funcţionareadepinde întreaga activitate umană. A înţelege natura înseamnă a 

înţelege viitorul,,dar a face ceva pentru salvarea naturii, atât de ameninţată astăzi, aînseamnă a 

contribui la fericirea fiecăruiaadintre noi. 
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Responsabilitate și voluntariat în sistemul de învăţământ  

 

                                                                                    Prof.înv.primar,Pană Ana 

                                                                                           Școala Gimnazială Crușeț 

    
 Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în 

folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială.(Definitie adoptată de Consiliul Naţional al 

Voluntariatului, iunie 2002). Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile. El 

însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii ale omenirii -pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia 

pentru toate persoanele. 

 În această epocă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, 

mai interdependentă, mai complexă. Voluntariatul - la nivel individual sau de grup - reprezintă o 

modalitate prin care:                                                                                                                

- pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de 

ataşamentul faţă de aproapele;                                                          

-persoanele pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor, în timp ce 

învaţă şi se dezvoltă pe percursul întregii vieţi,realizându-şi astfel întregul potenţial uman;     

-se pot stabili puncte de legătură între diferenţele care ne despart, astfel încât să putem trăi împreună 

în comunităţi sănătoase, puternice, şi să lucrăm împreună la identificarea de soluţii la provocările pe 

care le întâlnim şi să conturăm destinul nostru comun.                                                                       

În zorii noului mileniu, voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor. 

Voluntariatul transformă în acţiune declaraţia Naţiunilor Unite conform căreia „Noi, oamenii, avem 

puterea de a schimba lumea”. Această declaraţie promovează dreptul fiecărei femei, al fiecărui bărbat 

sau copil de a se asocia în mod liber şi de a activa ca voltunar fără deosebire de originea culturală sau 

etnică, religie, vârstă, sex, şi condiţia fizică, socială sau economică. Toate persoanele din lume trebuie 

să aibă dreptul de a-şi oferi în mod liber timpul, talentul şi energia în beneficiul altora sau al 

comunităţii lor prin acţiuni individuale sau colective, şi fără a aştepta recompense financiare.  

Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă, de fapt acumularea unei experienţe 

profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să 

ajuţi. Practic, a voluntaria înseamnă a ajuta necondiţionat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul 

lor, pe principiul dă mai departe.                                                                                       

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană 

eşti, care îţi sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o 

dobândeşti prin muncă. Respectul faţă de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care 

iei anumite decizii, indiferent de natura lor.                                                                                                  

  

Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai 

rapid se dezvoltă abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, 

greutăţile întâmpinate în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă, de 

asemenea apartenenţa la un grup, un grup care devine în scurt timp o familie, iar relaţiile deşi sunt de 

natură profesională,devin şi personale. Sub marea umbrela a comunicării, socializarea joacă un al 

treilea rol foarte important. Voluntariatul creeaza punţi între oameni şi comunităţi. Fără să 

vrem,suntem nevoiţi să socializăm în viaţa de zi cu zi pentru a putea exista. Însă, voluntariatul te 

învaţă tehnici şi metode de socializare, astfel încât timiditatea, teama şi frica să dispară, toate acestea 

ajutând la crearea ta din punct de vedere profesional. 

 În Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţe sunt prevăzute o serie de obiective 

a căror transpunere în activităţi specifice conduc copiii spre descoperirea şi înţelegerea tainelor 

naturii. Activităţile pe domenii experenţiale (cunoaşterea mediului, educarea limbajului, activităţi 
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artistico-plastice şi practice, activităţi muzicale), dar şi activităţile extracurriculare (excursii, drumeţii, 

activităţi practic-gospodăreşti-plantări, acţiuni de ecologizare) contribuie la atingerea obiectivelor 

educaţiei ecologice. Acestea vizează aspecte de natură cognitivă, intelectuală, moral-civică, estetică, 

afectivă, practică:                                                                                                 - să cunoască fiinţe 

şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;                            - să-şi însuşească 

cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ şi antrenarea 

copiilor în îndeplinirea acestora; educaţia capacităţii de a ocroti, de a proteja şi respecta natura;                                                                                               

  

 - cultivarea dragostei pentru Terra cu tot ce intră în componenţa acestuia: apă, aer, plante, 

animale;                                                                                                                                                          

 - conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică şi toate resursele naturale;       

  

- educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăieşte;                             

- formarea unui comportament civic, a dorinţei de a contribui la păstrarea frumosului prin 

antrenarea în activităţi de îngrijire a unor arbori, a spaţiilor verzi;                                                                

 La nivelul educaţiei putem desfăşura activităţi de educaţie ecologică care, pe de o parte 

formează deprinderi, dezvoltă capacităţi şi cultivă interesul copiilor pentru conduite ecologice, iar pe 

de altă parte contribuie direct la menţinerea unui mediu echilibrat, curat, benefic unei dezvoltări fizice 

şi mentale sănătoase a copiilor. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a participa la acţiuni de 

protecţie a mediului în interesul sănătăţii noastre. Educaţia ecologică presupune dezvoltarea 

abilităţilor de a acţiona concret, de a ne implica activ în identificarea problemelor de mediu, 

capacitatea de a găsi soluţii pentru remedierea problemelor de mediu. 

 Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie 

să implice copiii chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Formarea 

voluntarilor pe probleme de mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia 

mediului, în funcţie de diversitatea situaţiilor, impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o 

gândire constructivă, integrată care să faciliteze educarea populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de 

problemele mediului. 

 Iniţierea copiilor mici în ABC-ul voluntariatului de mediu începe cu: 

 - identificarea problemelor de mediu în grădiniţă, în familie, în comunitatea locală şi 

intervenţia în schimbarea comportamentului şi atitudinii faţă de mediu; 

 - furnizarea de informaţii şi instrucţiuni pe înţelesul tuturor;  

          - identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediu şi anihilarea lor prin 

asumarea de responsabilităţi de ecologizare, de plantare, de informare cu obţinerea de performanţe 

pentru sănătatea mediului;                                                                                                                            

  

- găsirea soluţiilor de rezolvare a problememlor de mediu şi conştientizarea rolului pe care îl 

au voluntarii în transmiterea valorilor: respectul faţă de mediu, iubire faţă de natură, cooperare pentru 

rezolvarea problemelor.                                                                                                                   

În scopul formării conduitei ecologice am implicat şcolarii în desfăşurarea unor activităţi de 

ecologizare a mediului din curtea școlii sub îndemnul ,,Pentru un mediu mai curat”. În famile, părinţii 

transmit copiilor cele mai elementare norme de comportament ecologic, care să constituie 

fundamentul acţiunilor unui cetăţean preocupat de mediul în care trăieşte. De aceea, şcolarii, alături de 

părinţi au participat la acţiuni de îngrijire a pomilor, dar şi de plantare de flori în curtea școlii. 

 Prin participarea şi implicarea directă a şcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste 

acţiuni, voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi 

alături de comunitate şi problemele ei. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii 

copiilor, a unor valori şi atitudini morale, a unor modele de implicare socială exprimate prin: 
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 - cunoaşterea şi utilizarea conceptelor cu privire la voluntariat; 

 - exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 - conştientizarea impactului social şi moral al acţiunilor de voluntariat; 

 - dobîndirea unor comportamente responsabile faţă de mediu şi implicit faţă de viaţa omului; 

 - manifestarea spiritului de iniţiativă în acţiunile de voluntariat; 

 Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat 

necesităţii de a acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea 

voluntariatului în unităţile de învăţămât, în familiile copiilor, în comunitate solicită calităţi legate de 

comunicare, spiritul de echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din 

proprie iniţiativă în scopul cultivării normalităţii în comunitate şi contribuie la creşterea gradului de 

sensibilizare a populaţiei cu privire la valorile şi importanţa voluntariatului. 

 A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, a cultiva valorile lui înseamnă a te ridica la 

cerinţele unei şcoli europene, în care se respectă normele europene, în care se realizează un 

învăţământ de calitate. Voluntariatul reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care 

doresc şi vor să ajute. Prin faptele lor voluntarii dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, 

dragoste, respect pentru sine, dar şi pentru semeni, grijă şi sensibilitate. De aceea, Victor Hugo 

afirma: ,,Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm”.                                                                                                                       
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Educatie antreprenoriala referat 

                                                                                       

Filip Viliuta Claudia 

                                                         Liceul Tehnologic ,,Virgil Madgearu’’ Rosiori de Vede 

1.SPIRITUL ANTREPRENORIAL 

O scurta caracterizare 

Determinare si perseverenta: 

Mai mult decat oricare alt factor,dedicarea totala catre success ca antreprenor poate depasi 

obstacolele. Determinarea puternica si perseverenta pot face un antreprenor sa faca fata oricaror 

greutati pe care alte persoane le-ar considera 

insurmontabile si chiar pot compensa lipsa de experienta si de indemanare a personalului angajat. 

Dorinta de a castiga 

Anreprenorii examineaza o situatie ,determina cum isi pot mari sansele de castig si trec mai departe. 

Ca rezultat riscurile considerate mari de persoanele obisnuite sunt riscuri mari pentru anreprenori. 

Cautarea feedback-ului 

Antreprenorii eficienti suntadesea descrisi ca avand capacitatea de a invata repede . Spre deosebire de 

alte personae ei au si dorinta puternica de a sti cat de bine se descurca si cum isi pot imbunatati 

rezultatele.Feedback-ul este important deoarece antreprenorul doreste sa invete din greseli si din 

experiente anterioare. 

Rezolvarea problemelor persistente 

Antreprenorii nu sunt intimidati de situatii dificile.Increderea in sine si optimismul general il fac sa 

vada imposibilul ca pe ceva ce doar necesita mai mult timp pentru a fi rezolvat.Problemele simple il 

plictisesc, antreprenorii sunt extrem de persistenti insa sunt realisti in a aprecia ceea ce pot si ceea ce 

nu pot sa faca si unde au nevoie de ajutor pentru rezolvarea unor probleme dificile dar 

de neevitat. 

Initiativa si responsabilitate 

Antreprenorii au fost intotdeauna considerati personae independente ,ei cauta si preiau initiativa,se 

pun in situatii in care sunt personal raspunzatori pentru succesul sau esecul intregii operatiuni.Le 

place sa se implice in probleme in care impactul lor personal sa poata fi masurat. 

Orientare spre oportunitati 

Un lucru care ii diferentiaza clar pe antreprenori este concentrarea spre oportunitate mai mult decat 

spre resurse,structura sau strategie. 
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Toleranta pentru esec 

Antreprenorii folosesc esecul ca pe o experienta din care pot invata ceva .Cei mai eficienti anreprenori 

sunt cei care se asteapta la dificultati si nu sunt 

dezamagiti, descurajati sau deprimati de un esec. 

Incredere in sine si optimism 

Desi antreprenorii intampina adesea obstacole majore increderea in abilitatile personale ii determina 

sa le depaseasca si ii face pe ceilalti sa-si mentina propriul optimism. 

Realizarea de viziuni: 

Antreprenorii stiu unde vor sa ajunga . Ei au o viziune sau concept despre ceea ce vor sa fie firma lor. 

Creativitatea si spiritual de inovatie 

Creativitatea a fost privita timp indelungat ca ceva genetic, cu care te nasti si nu o poti dobandi insa 

un curent in continua crestere afirma ca aceasta poate fi invatata. 

Independenta 

Frustrarea in fata sistemelor birocratice, impreuna cu dorinta de a “face 

o diferenta” ii face pe anreprenori niste persoane foarte independente care doresc sa faca lucrurile in 

felul lor. 

Abilitati manageriale 

Aceasta nu reprezinta o caracteristica absolut necesara a antreprenorilor insa este important de stiut ca 

si de acest tip de cunoastere este nevoie pentru a fi un antreprenor de succes. 

2.INTERESELE-VARIABILE MOTIVATIONALE 

Fiecare antreprenor are propriile sale motive pentru care a ales sa se implice in in initierea si 

dezvoltarea unei afaceri.Insa dincolo de motivele particulare, specifice fiecarei personale, exista o 

serie de motive comune, care pot fi identificate in cadrul persoanelor care aleg o activitate 

antreprenoriala. 

In general putem identifica patru mari tipuri de motivatii: 

Supravietuirea- este motivatia celor care creaza firme si intreprind activitati economice pentru ca au 

putine alternative. 

Antreprenoriatul ca mod de viata se refera la cei care aleg calea de a fi proprii stapani pentru a-si 

atinge scopurile personale. 
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Antreprenoriatul cresterii economice include intreprinzatorii care au fost atrasi, educati, si determinati 

sa inceapa afaceri sa creeze bogatie si locuri de munca in comunitate. 

Antreprenoriatul ca si cariera ii include pe cei care au pasiunea de a construi/gestiona sisteme si 

experimenteaza pe tot parcursul vietii mai multe afaceri.Uneori initiaza o afacere o aduc la nivel 

de profitabilitate si apoi o vand.Capitalul obtinut il folosesc pentru a o lua de la capat. 

Din punct de vedere al mediului de afaceri, motivatiile se refera la a lansa noi idei de afaceri, a depasi 

competitorii, a inova si a contribui la dezvoltarea sociala. 

3.INTREPRINZATOR SI MANAGER 

Numit cand lider sau manager, cand inovator sau decident, intreprinzatorul este in fapt „omul 

orchestra” care indeplineste succesiv fiecare din aceste roluri. 

Eforturile specialistilor de a defini conceptul de intreprinzator s-au concretizat in numeroase definitii 

complementare ce surprind fatetele multiple si atat de complexe ale acestui concept. Calitatea de 

''generator de noi afaceri'' 

constituie un numitor comun al multitudinii de definitii atribuite conceptului de 

intreprinzator. 

4. PLANUL DE AFACERI 

Planul de afacere este un concept foarte cunoscut in afaceri, iar motivul este simplu: este un 

instrument esential pentru succesul unei afaceri. 

In lipsa lui, intreprinzatorul trebuie sa fie un geniu al improvizatiei, ceea ce este mult mai dificil decat 

realizarea initiala a unui plan al afacerii si imbunatatirea lui periodica. 

Toti intreprinzatorii isi fac un plan inainte de a incepe o afacere, chiar daca deseori doar in minte. Un 

plan scris este cerut de banci, si alti finantatori. 

Nu exista o structura fixa a planului de afaceri, aceasta poate varia in functie de cerintele 

informationale carora trebuie sa le raspunda planul de afaceri - de exemplu, in functie de: 

- destinatarul final: proprietarii afacerii sau investitorii potentiali; 

- vechimea firmei: planul de afaceri pentru o firma noua va fi diferit de cel pentru un proiect al unei 

firme existente; 

- specificul activitatii firmei; 

- amploarea proiectului de afaceri. 

 

Exista insa elemente de baza care se regasesc in majoritatea planurilor de afaceri: 

 

- scurta prezentare a firmei, a misiunii, obiectivelor si strategiei sale; 

- descrierea produsului sau serviciului sau si a pietei careia i se adreseaza; 

- descrierea strategiei de vanzari; 

- descrierea concurentei; 

- diverse proiectii financiare. 
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Planul de afaceri destinat potentialilor finantatori trebuie sa ii convinga pe acestia de viabilitatea 

proiectului propus. 

Autorul sau va trebui sa aiba capacitatea de a pune in lumina avantajele afacerii, fara ca aceasta sa 

dauneze insa realismului planului prezentat. 

 

Persoanele care vor examina planul au in general suficienta experienta pentru a detecta aprecierile 

exagerat de optimiste. 

Daca dezvoltarea afacerii este mai lenta decat se aprecia, s-ar putea ca firma sa fi atras prea multe 

resurse costisitoare; daca aceasta e prea rapida, firma s-ar putea sa nu poata utiliza intregul potential 

din cauza lipsei de fonduri 

Realizarea planului de afaceri are cateva avantaje: 

- Analiza detaliata a activitatii viitoare pe care o presupune realizarea planului de afaceri permite 

evitarea multor greseli cauzate de lipsa de informare (cunoasterea insuficienta a concurentilor sau 

clientilor, cunoasterea insuficienta a unor concepte economice sau tehnice implicate in activitate); 

 

- Planul de afaceri indica cu destul de mare precizie investitia initiala necesara, in ce se va investi si 

cum va fi recuperata investitia. in acest fel, se reduce semnificativ riscul aparitiei unor probleme cu 

cash-flow - ul (fluxurile de numerar), una din cauzele principale de esec in primele etape de 

functionare ale noilor afaceri. 

In plus, intreprinzatorul poate alege cele mai avantajoase surse de finantare. 

Mai mult, un plan de afaceri bine realizat creste credibilitatea intreprinzatorului in fata investitorilor si 

partenerilor de afacere. 

 

- Realizarea planului de afaceri intareste abilitatile de planificare ale intreprinzatorului. Chiar daca 

planul de afaceri nu va putea fi pus in practica in toate detaliile sale, pentru ca mediul economic este 

in continua schimbare, intreprinzatorul va fi mai bine pregatit si capabil sa se adapteze mai rapid. 

Bibliografie: 

Liviu Marin ,, Antreprenorii si antreprenoriatul ‘’ editura EFI ROM , 2007 
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Violenţa- o problemă majoră în şcoli 

                                                                                                                               

Prof.Turcuman Elena-Alexandra 

Şcoala Gimnazială,, Nicolae Călinescu,, Coşula 

 
                                     

          Fenomenul violenţei şcolare este extrem de complex, iar la originea lui se afla o     multitudine 

de factori. Şcoala insuşi poate reprezenta o sursă a unor forme de violenţa, ea reprezintă un loc unde 

elevii se instruesc, învaţa, dar este şi un loc unde se stabilesc relaţii, se promovează modele, valori, se 

creează condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă si morală a copilului. Clasa şcolară constituie 

un grup ai carei membrii depind unii de alţii, fiind supuşi unei mişcari de influenţare reciprocă de a 

determina echilibrul funcţional al câmpului educaţional. 

           În mod tradiţional, şcola este locul de producere şi transmitere a cunoaşterii, de formare a 

competenţelor cognitive, de înţelegere a sensului vieţii şi a lumii care ne înconjoară, de înţelegere a 

raporturilor cu ceilalţi şi cu noi înşine. 

 În acest context, a vorbi despre violenţă acolo unde ne aşteptăm să găsim cele mai bune 

condiţii pentru formarea şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii poate apărea un fapt cel puţin 

neverosimil.În ultimii ani, violenţa în rândul minorilor a constituit subiectul a numeroase dezbateri 

mediatice.Câteva întrebări se impun pe marginea acestui subiect:  

- Putem vorbi de o creştere a violenţei în rândul elevilor? Care sunt faptele ce pot fi încadrate în 

violenţa şcolară? Există zone şi şcoli care sunt mai predispuse la violenţă? Ce poate face şcola pentru 

prevenirea violenţei juvenile?  

În primul rând, atunci când vorbim despre violenţă şcolară nu putem să ne limităm la actele 

de violenţă care cad sub incidenţa legii. Violenţa şcolară este un fenomen mult mai larg, ce trebuie 

evaluat şi cu ajutorul altor indicatori. Astfel se cunosc doua tipuri de violenţa: 

- violenţele obiective, care sunt de ordinul penalului (crime, delicte) şi asupra cărora se poate interveni 

frontal;Poliţie şi Justiţia sunt obligate să colaboreze direct cu instituţiile şcolare; 

- violenţele subiective, care sunt mai subtile, ţin de atitudine şi afectează climatul şcolar; sunt incluse 

aici atitudinile ostile, dispreţul, umilirea, jignirea, sfidarea, lipsa de politeţe, absenţele de la ore, 

refuzul de a răspunde la ore şi de a participa la activităţi sau ceea ce unii autori numesc atitudini 

antişcolare.O formă de violenţă extrem de răspândită în mediile şcolare este violenţa verbală.  

 Violenţa şcolară trebuie deci determinată luând în calcul contextul şi cultura 

şcolară.Profesorii dintr-o şcoală pot propune grile de lectură a violenţei în funcţie de referinţele lor 

culturale, dar şi de normele interne de funcţionare a instituţiei şcolare.Violenţa perturbă grav mediul 

şcolar. 

 A lua în serios problema violenţei în mediul şcolar înseamnă a demara cercetări riguroase, a 

merge pe teren cu instrumente metodologice precise, care să permită măsurarea fenomenului. 

  Aşadar, fenomenul violenţei şcolare se întinde pe o scară largă, la ale cărei capete se 

află violenţa fizică(extrem de mediatizată de altfel, dar fără analize temeinice ale cauzelor ce o 

provoacă), respectiv incivilităţile(care sunt foarte numeroase şi pot afecta grav ambianţa şcolară). 

  Violenţa şcolară este asociată, în general, cu zonele urbane dificile, cu periferiile, 

acolo unde sărăcia este la ea acasă.De aceea, atunci când se vorbeşte despre violenţă în şcoală, se 

consideră drept surse defavorizante anumiţi factori exteriori ai şcolii: mediul familial, mediul social, 

ca şi unii factori ce ţin de individ, de personalitatea lui. 

 Mediul familial reprezintă, credem, cea mai importantă sursă a agresivităţii elevilor. Mulţi 

dintre copiii care prezintă un profil agresiv provin din familii dezorganizate; ei au experienţa 

divorţului părinţilor şi trăiesc în familii monoparentale. Echilibrul familial este perturbat şi de criza 
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locurilor de muncă, de şomajul ce-i atinge pe foarte mulţi părinţi.Părinţii sunt confruntaţi cu 

numeroase dificultăţi materiale, dar ţi psihologice, pentru că au sentimentul devalorizării, al eşecului. 

În aceste condiţii, ei nu mai sunt sau sunt puţin disponibili pentru copiii lor.Pe acest fundal apar 

probleme familiale foarte grave, care-i afectează profund pe copii: violenţa intrafamilială, consumul 

de alcool, abuzarea copiilor, neglijenţa, la care se adaugă şi importante carenţe educaţionale- lipsa de 

dialog, de afecţiune, inconstanţa în cerinţele formulate faţă de copil, utilizarea mijloacelor violente de 

sancţionare a copilului. 

 Mediul social conţine, la rândul său, numeroase surse de influenţă de natură să inducă, să 

stimuleze şi să intreţină violenţa şcolară: situaţia economică, slăbiciunea mecanismelor de control 

social, inegalităţile sociale, criza valorilor morale,mass-media, unele disfuncţionalităţi la nivelul 

factorilor responsabili cu educaţia tinerilor, lipsa de cooperare a instituţiilor implicate în educaţie. 

Conjunctura economică şi socială provoacă anumite confuzii în rândul tinerilor, care încep să se 

îndoiască de eficacitatea şcolii, de utilitatea ştiinţei.Şi aceasta cu atât mai mult cu cât ei constată că 

şcoala nu le asigură inserţia profesională. Un mediu social în criză( criza locurilor de muncă, criza 

familiei, criza valorilor) afectează profund dezvoltarea personalităţii copilului. 

 Trăsăturile de personalitate ale elevului sunt şi ele într-o strânsă corelaţie cu 

comportamentele violente. 

 Adolescenţa este o perioadă de transformări profunde pe plan fizic, psihic şi social. 

Schimbările fizice care încep la pubertate sunt adesea foarte brutale şi adolescenţii le trăiesc ca pe o 

veritabilă metamorfoză. O caracteristică importantă este relaţia pe care adolescentul o stabileşte cu 

propriul corp. Corpul este suportul privilegiat al exprimării personalităţii şi, în aceste condiţii, asistăm 

la excese în privinţa vestimentaţiei, coafurii, machiajului. Look-ul este când o modalitate de afirmare, 

de impunere a personalităţii, când o carapace sub care se ascund multe nelinişti şi temeri. Adeseori, el 

oscilează între sentimentul de putere, de forţă, şi sentimentul de îndoială, de descurajare, de scădere a 

stimei de sine. Pentru a se apăra de aceste emoţii, adolescenţii dezvoltă reacţii de provocare, de 

agresivitate, de opoziţie faţă de părinţi şi profesori. 

 În această perioadă atât de dificilă, dialogul părinţi-copii şi profesori-elevi este absolut 

necesar. Adolescentul doreşte să fie înţeles, are nevoie de dragoste, de securitate afectivă, dar , el nu 

recunoaşte şi nu exprimă acest lucru. Se poate spune că, violenţa în şcoală pleacă în primul rând de la 

undeficit de comunicare. 

  Fenomenul violenţei şcolare este extrem de complex, iar la originea lui se află o 

multitudine de factori.Şcoala însăşi poate reprezenta o sursă a unor forme de violenţă şi acest lucru 

trebuie luat în consideraţie în conceperea diferitelor programe de prevenire şi stăpânire a violenţei. 

 Şcoala este un  loc unde elevii se instruiesc, învaţă, dar este şi un loc unde se stabilesc relaţii, 

se promovează modele, valori, se creează condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă şi morală a 

copilului.Clasa şcolară constituie un grup ai cărui membri depind unii de alţii, fiind supuşi unei 

mişcări de influenţare reciprocă ce determină echilibrul funcţional al câmpului educaţional. Fiecare 

grup cere de la membrii săi diferite forme de comportament. 

 Comportamentele violente ale elevului îşi pot avea originea şi într-unmenagement defectuos 

al clasei şcolare, mai exact într-o lipsă de adaptare a practicilor educaţionale la o populaţie şcolară 

considerabil schimbată.  

Relaţia de autoritate influenţează şi tipul de comunicare, aceasta devenind unilaterală, adică 

profesorul e cel care emite şi monopolizează comunicarea , iar elevul rămâne doar un receptor pasiv. 

Şi alte componente ale atitudinii profesorului faţă de elevi pot genera situaţii conflictuale ori 

comportamente violente ale elevilor: atitudinea profesorului de ignorare dispreţuitoare a elevilor, 

corelată cu tendinţa de evaluare a lor în termeni constant negativi şi depreciativi, atitudini care pot 

antrena un ansamblu de consecinţe în plan comportamental: lipsa de comunicare, pasivitatea le lecţie, 

indiferenşa sau, dimpotrivă, perturbarea lecţiilor, dezvoltarea unor atitudini ostile, provocatoare. 
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Această atitudine a profesorului poate determina din partea elevilor sustragerea de la 

activităţi, indiferenţa faţă de ceea ce se întâmplă în clasă, absenteismul, refuzul de a-şi face temele, 

violenţele verbale faţă de colegi şi chiar faţă de profesori, comportamentele agresive. 

Nu în ultimul rând, modul în care profesorul distribuie sancţiunile, abuzul de măsuri 

disciplinare, de pedepse influenţează climatul şi calitatea vieţii şcolare. 

Fenomenul violenţei şcolare trebuie analizat în contextul apariţiei lui.A gândi strategii, 

proiecte de prevenire a violenţei şcolare înseamnă a lua în consideraţie toţi factorii(sociali, familiali, 

şcolari, de pesonalitate) ce pot determina comportamentul violent al elevilor.Şcoala poate juca un rol 

important în prevenirea violenţei şcolare.  

Pentru ca şcola să îşi asume acest rol de prevenire şi de stăpânire a fenomenului violenţei, 

prima investiţie trebuie făcută în domeniul formării profesorilor. Este nevoie de o formare specifică, 

în măsură să permită satisfacerea cerinţelor elevilor ,, cu probleme’’. 

Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în şcoală. 

           Există un nivel de indisciplină inerent în şcoli, ca rezultat al faptului că elevii sunt la o vârstă la 

care sunt tentaţi să treacă peste reguli, iar această indisciplină poate duce la un comportament violent. 

Lipsa modelelor sociale, mediatizarea excesivă a cazurilor de violenţă şi indisciplină pot influenţa 

comportamentul elevilor, aceştia putând fi tentaţi să imite acţiunile văzute la televizor. Societatea 

românească trece printr-o criză din punctul de vedere al valorilor sociale. Violenţa este din păcate 

pentru mijloacele de informare în masă o afacere rentabilă, iar formele dramatizării şi exagerării 

atrage publicitatea dorită, rating-ul. În mass-media se pune accentul pe ideea că nu este nevoie să ai 

multă şcoală pentru a avea succes în viaţă şi că succesul se măsoară în primul rând prin bani. Aceste 

modele sunt perpetuate şi în familie, şi pe stradă, iar şcoala are puţine şanse de a schimba mentalitatea 

elevilor în condiţiile în care toate celelalte surse de informare spun contrariul. Copiii sunt în şcoală 

şase sau şapte ore pe zi. În rest sunt acasă, pe stradă, se uită la televizor. Tot ce învaţă în şcoală – cum 

să vorbească, cum să se poarte – este contrazis de ce văd in rest.Agresiunile întâlnite în şcoală sunt 

injuriile, jignirile, îmbrâncelile, intimidările, vulgarităţile.  

Este necesară prezenţa în fiecare şcoală a unui psiholog care să consilieze elevii şi să 

colaboreze cu profesorii, dar se face simţită şi necesitatea implicarii părinţilor, cei care, de multe ori 

nu participa suficient la educatia copiilor lor... 

 

                     Maxime 

Violenţa este arma celor slabi 

Violenţa este replica incultului 

Violenţa este tot ceea ce desfigurează condiţia umană. 

Educaţia este un vaccin contra violenţei. 

Mai mult câştigi prin iertare decât prin violenţă. 

Toleranta presupune „respect, incredere, deschidere, empatie si comunicare ”. 

“Cel puternic controleaza situatia prin puterea cuvantului” Proverb japonez 

 “Nu luam cu noi decat binele pe care l-am facut” 

“Daca  vrei sa fii fericit o clipa, razbuna – te, daca vrei sa fii fericit o viata, iarta! 

“Sa urasti pe cineva este e ca si cum ai bea otrava” 
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POVESTEA UNUI CENTENAR DE 10.0 

Prof.  Olteanu Stela 

Liceul Teoretic ,,Marin Preda,, 

Strada Ruşeţu, nr. 17, Bucureşti 

Prof.  Înv. Preșcolar - Moroşan Carmen-Nicoleta 

Școala Gimnazială nr.  163,  

Calea Giulești, nr 54, București 

 

Povestea unui Centenar de 10.0… Să fie oare titlul unui film? Al unei cărți? Nu, e povestea unui Centenar de 

10.0. Proiectul Civitas despre care vă vom povesti în cele de mai jos s-a desfăşurat acum doi ani şi s-a bucurat 

de un real succes atât în rândul copiilor, cadrelor didactice implicate şi al elevilor, dar şi în râdul comunităţii 

locale. 

Având în vedere era tehnologică în dezvoltare permanentă, uităm uneori cine suntem și de unde venim. Ne 

aflăm în competiții dure unii cu ceilalți și uităm că, în fond, avem aceeași Mamă. Scopul proiectului 

Civitas:,,1918-2018 – România de 10.0” a fost ca adulții să-și reamintească originile și să îi învățe și pe copii 

să prețuiască cu sinceritate ceea ce sunt: români. Să își cunoască istoria, să conștientizeze cine sunt și ce pot, 

și să viseze împreună la o Românie de mâine mai bună, mai bogată, mai modernă. Acest proiect Civitas, 

finanțat de Proedus – Centrul de proiecte și programe al Primăriei Capitalei, a apărut din dorința de a-i 

transforma pe copii în proprii șlefuitori ai lui AZI și ai lui MÂINE, motivați să își cunoască și să își 

promoveze țara în care trăiesc prin desene, obiecte de artizanat, colaje, momente artistice. 

Prin toate activitățile propuse am celebrat, de fapt, Centenarul Marii Uniri. Am încercat să le transmitem 

copiilor dragostea față de țară, sa îi învăţăm despre istoria ţării în care trăiesc, să-i responsabilizăm și pe 

părinți s-o facă, dar și pe profesori, în egală masură, răspunzând la cele trei întrebări esențiale:,,Cum a fost 

Ro,ânia de ieri?”, ,,Cum este România de azi, la o sută de ani de la Marea Unire, prin prisma evenimentelor 

marcante: monarhia, cele două războaie mondiale, comunismul, revoluția din 1989, democratizarea, afilierea 

la norme și standarde europene?”, ,,Cum va fi mâine?”. 

Proiectul a avut ca scop încurajarea și dezvoltarea simțului artistic, abilităților și a creativității unui grup țintă 

format din 367 de preșcolari, prin participarea alături de părinți la ateliere și activități specifice, sub 

îndrumarea cadrelor didactice. S-a desfășurat în perioada 06-30.11.2017 și a cuprins șase activități. Prima 

activitate a constat în realizarea unui atelier de artă, în care copiii, alături de părinți, au realizat un colaj 

reprezentând formele de relif pe harta României, folosinf culori corespunzătoare. 

A doua activitate a fost un atelier de modelaj. Copiii, împreună cu părinții, au realizat obiecte de artizanat 

folosind lutul. La al treilea atelier au fost decorate obiectele de artizanat lucrate anterior. A patra activitate a 

fost un atelier de desen, tema fiind:,,România de mâine prin ochii noștri”. A urmat un workshop destinat 

exclusiv cadrelor didactice implicate în proiect, iar ultima activitate a fost GALA PROIECTULUI. 

Parteneri ai proiectului: Grădinița nr. 62, Școala Gimnazială nr. 162, Grădinița nr. 187, Grădinița nr. 40, 

Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ,,Sfânta Maria”, Școala Gimnazială nr. 88, Școala 

Gimnazială nr. 125, Școala Gimnazaială ,,Constantin Brâncuși” – București. 

Au participat 367 copii, 367 părinți, 19 cadre didactice, opt unități de învățământ din cinci sectoare ale 

Capitalei, 17 grupe de copii. 
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Parteneri externi: Inspectoratul Școlar al Municipiului București – sector 6, Primăria Municipiului București – 

sector 6, Asociația Liber la Educație, Cultură și Sport, Aurora Tudor – solist de muzică populară, revistele 

pentru copii:,,Cutezătorii” și ,,Luminița”. 

Cele trei categorii de actori au avut roluri diferite pe toată perioada derulării proiectului, însă au format o 

echipă. Copiii au fost beneficiarii direcți. Activitatea destinată cadrelor didactice – workshopul – a avut rolul 

de a-l provoca pe profesor să-și pună întrebări, dar și să ofere răspunsuri clare la temele abordate. 

Doamna Oana Șiclovan, președintele Asociației ,,Liber la Educație, Cultură și Sport” a prezentat proiectul în 

cadrul emisiunii TVRi - ,,Corespondent”, difuzată pe 23.11.2017. 

Cu obiectele de lut am realizat o expoziție la Inspectoratul Școlar al Municipiului București – Sector 6, iar 

desenele copiilor cu tema:,,România de mâine prin ochii noștri” au fost expuse la Primăria Sectorului 6 – 

București. 
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MUNCA ÎN FOLOSUL ALTORA - CONTRIBUȚIA PENTRU COMUNITATEA ÎN CARE VREI SĂ 

TRĂIEŞTI 

 

Prof. Băican Ana-Maria 

Liceul Tehnologic „Paul Bujor” – Berești, județul Galați 

 

 

Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoana fizica își oferă 

timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără o recompensa de natură financiară. 

Fiecare țară dispune de noțiuni și definiții diferite pentru acest concept. Prin „voluntariat” se înțeleg 

toate formele de activități voluntare, formale sau informale. Voluntarii acționează de bună voie, în 

conformitate cu propriile lor alegeri și motivații și nu caută un câștig financiar. Voluntariatul este o călătorie 

de solidaritate și un mijloc pentru cetățeni și asociații de a identifica și aborda nevoile și preocupările umane, 

sociale sau de mediu. Voluntariatul este practicat, deseori, în sprijinul unei organizații nonprofit sau al unei 

inițiative care emană din sânul unei colectivități55.  

„Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială. Activitatea de interes public este activitatea 

desfășurată în domenii cum sunt: asistența si serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea.” (definiția din Legea Voluntariatului 2006) 

„Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestație materială.” (definiție adoptată de Consiliul Național al Voluntariatului, 

iunie 2002) 

„Orice acțiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.” (Tracker) 

„Orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenția de a ajuta și fără a urmări un 

câștig financiar imediat.” (Scheier) 

„Impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalți fără a se gândi la recompense 

financiare.” (Manover) 

În epoca modernă, voluntariatul a devenit un element important al tuturor societăților. Celebra 

declarație a Națiunilor Unite „Noi oamenii avem puterea de a schimba lumea”’ s-a transformat în acțiuni 

concrete ale voluntarilor la nivel global.  

Serviciile de voluntariat s-au răspândit în întreaga lume în anii 1920 și 1930, voluntariatul fiind privit 

în acea perioadă ca o „modalitate de a forma prietenii între tineri din țări diferite”. Dar de exemplu, în timpul 

crizei economice din 1929, în Statele Unite ale Americii și în Bulgaria, voluntariatul a fost o metodă de a ajuta 

tinerii ce nu aveau locuri de muncă, în sensul că pentru activitățile sociale desfășurate li se oferea un loc de 

cazare și mâncare.  

La sfârșitul anilor 1940 și în decursul anilor 1950, tinerii voluntari au fost un cei care au ajutat la 

reconstrucția unei părți a Europei și au stabilit relații de prietenie care depășeau granițele țărilor. În Macedonia 

ca și în alte republici s-a practicat astfel de activități de voluntariat desfășurate în organizații umanitare 

precum Red Cross.  

În Franța, statutul voluntariatului s-a schimbat în sensul că acum are o bază legală, presupunând 

semnarea unui contract chiar dacă munca voluntară nu se plătește.  

În Austria, guvernul încurajează firmele pentru a sponsoriza acțiunile voluntare, integrează acțiunile 

de voluntariat în sistemul educațional, recrutează și plasează voluntari în organizații.  

 
55Decizia nr. 37/2010/CE a Consiliului privind Anul European al Activităților de Voluntariat care Promovează Cetățenia 
Activă (2011) din 27 noiembrie 2009, JO L 17, 22.1.2010, p. 43 - 49. 
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După 1990 în majoritatea țărilor există o creștere a numărului organizațiilor non-guvernamentale și a 

voluntarilor. Oportunitățile de a practica munca voluntară au crescut, au fost dezvoltate programe pentru tineri 

care să vizeze activități de voluntariat, programe de training pentru voluntari atât în Germania, cât și în 

Austria, Spania sau Olanda. 

Voluntariatul a fost adus in Romania de organizațiile neguvernamentale (ONG) care, prin definiția lor, 

realizează acțiuni caritabile și de ajutorare a unor categorii de persoane sau in sprijinul unor acțiuni. ONG-

urile lucrează cu voluntari deoarece resursele nu le permit angajarea unui număr mare de oameni. 

Valoarea voluntariatului este indiscutabilă iar recunoaşterea ei justă în societatea românească devine 

doar o chestiune de timp, mai ales în contextul european extrem de favorabil recunoaşterii valorii 

voluntariatului. Toţi factorii interesaţi de mişcarea de voluntariat din România trebuie să îşi asume 

responsabilitatea recunoaşterii valorii voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de calitate cu precădere în 

sfera lor de activitate şi competenţă. Răspunderea majoră, însă, aparţine organizatorilor activităţii de 

voluntariat, care au datoria să ofere o experienţă de voluntariat de calitate, să coordoneze corect şi eficient 

implicarea voluntarilor şi să evalueze complex impactul activităţilor de voluntariat, pentru a putea aduce 

argumente clare factorilor de decizie care trebuie să susţină dezvoltarea voluntariatului pentru a creşte 

contribuţia sa la dezvoltarea societăţii noastre. 

Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) şi este 

complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin educaţia 

de tip non-formal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul 

responsabil, capabil de acţiune şi schimbare. 

Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experienţe educative – iar 

dacă nu este aşa, şcoala şi comunitatea trebuie să intervină ca voluntari în acţiuni de educaţie a părinţilor şi 

consiliere – , şcoala are, apoi, rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, 

angajarea responsabilă în identificarea problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru 

soluţionarea acestora. Iar cadrele didactice, ca „facilitatori”/ „moderatori”, „trebuie să manifeste foarte multă 

receptivitate, îngăduinţă şi să ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii”56. 

Aşadar, profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în 

comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, 

demararea de proiecte educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea 

locală, implicarea ONG-urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele practici de sprijin, de 

voluntariat, elevii/tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă activă socială. Ca voluntari pentru 

obţinerea succesului şcolar, factorii sociali de bază – administraţia locală, instituţiile de cultură, ONG-urile, 

agenţii economici – pot susţine eforturile şcolii de dezvoltare prin acţiuni de amenajare/dotări cu materiale, 

echipamente tehnice moderne, extinderi ale spaţiilor şcolare, finanţarea de programe after-school, înfiinţarea 

unor centre de recreere, cluburi de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor copiilor. De asemenea pot fi aplicate 

programe de finanţare prin atragere de fonduri, sponsorizări, prin care să fie promovată educaţia incluzivă, 

soluţionȃnd o parte din problemele identificate la nivelul grupurilor vulnerabile: grupuri dezavantajate din 

punct de vedere material şi social, copii cu nevoi speciale de educaţie, a căror integrare în învăţămȃntul de 

masă este necesară, şi de multe ori condiţionată de prezenţa şi sprijinul permanent al unei persoane 

specializate în acest domeniu, care să lucreze alături de profesorul de la clasă. Pentru a asigura un mediu cu 

condiţii optime de formare a abilităţilor elevilor şi care să răspundă intereselor lor de dezvoltare, este necesară 

o implicare din partea reprezentanţilor comunităţii. De exemplu, învăţarea şi exersarea rolurilor profesionale 

poate fi realizată în cadrul unor activităţi la care să participe şi să împărtăşească impresii specialişti din diverse 

domenii de activitate: cadre din domeniul medical, ingineri, manageri de companii. O astfel de experienţă va 

 
56 Velea, L.S., Toderaş, N., Ionescu, M., “Participarea elevilor în şcoală şi în comunitate. Ghid pentru profesori şi 

elevi”, TEHNE Centrul pentru Inovare şi dezvoltare în educaţie, ed. Agata, Botoşani, 2006, pag. 49. 
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fi un punct de referinţă în orientarea profesională a elevilor, iar activităţile extraşcolare, şi parteneriatele 

educaţionale, răspund cu succes acestor nevoi. 

La rȃndul lor, elevii/tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze pe 

cont propriu, pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia chiar de la 

vȃrstele şcolarilor mici – problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi de 

voluntariat mai ample, elevii/tinerii sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-un 

spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi responsabili, să-l 

poată gestiona şi dezvolta. Un exemplu de acţiune voluntară, care dă răspuns, pe de altă parte şi provocărilor 

educaţiei intergeneraţionale, este sprijinul acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a înţelege şi învăţa să 

utitlizeze mijlocele şi tehnologiile moderne de comunicare din prezent. Sunt vizate astfel două grupuri ţintă: 

tinerii, care se implică în probleme actuale ale societăţii şi vȃrstnicii, care sunt reintegraţi în viaţa comunităţii 

moderne. Astfel de exemple pot completate de numeroase alte oportunităţi pe care atȃt şcoala cȃt şi societatea 

trebuie să le promoveze. 

Putem concluziona că posibilităţile de interacţiuni şi exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot 

fi multiple şi variate. Iar dacă aplicăm o abordare pe termen lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem 

observa că, deşi vorbim de voluntariat – acţiune care nu urmăreşte un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o 

şcoală care investeşte voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi 

care îi va garanta condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa cum, o societate care este partener 

voluntar în educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de muncă 

în raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială. Astfel, avȃnd aceeaşi ţintă – „education as a Local Public Good”57 

– şcoala, familia şi comunitatea acţionează, în acelaşi spaţiu de comunicare, “camera comunităţii”,una în 

favoarea celeilalte, exersȃnd şi aplicȃnd practica voluntariatului. 

A fi voluntar înseamnă să-ți dedici timpul, puterea și priceperea unor oameni care au nevoie de ajutor 

și astfel să te asiguri personal că lumea se îndreaptă spre mai bine. În schimbul timpului și eforturilor pe care 

le-ai depus, voluntariatul îți oferă un sentiment unic de împlinire. 

 

 

 
57 Benabou, R., “Working of a City: Location, Education and Production”, The Quarterly Journal of Economics, 

vol.108, no.3(august 1993), p.624. 
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Studiu de specialitate asupra  inducției matematică 

 
Prof.Iordache Ana Maria   

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiori de Vede 

 
 

Inducția este procesul prin care descoperim legile  generale  prin  observație  și  combinația unor cazuri 

particulare. Este folosită în toate științele,    chiar    și    în    matematică.    Inducția matematică este folosită în scopul 

de a demonstra anumite teoreme. Chiar dacă cele două denumiri sunt asemănătoare, există o slabă conexiune 

logică între cele două procese. Avem, totuși, o legătură logică practică: uneori folosim cele două metode 

împreună. 

 

Intenționez  să  ilustrez  ambele  metode  prin 

același exemplu. 

Putem observa, din întâmplare, că: 

 
 

și folosind cuburile și pătratele, putem 

rescrie: 

 
 

 

Cum  are  loc  relația?  Se  întâmplă  adesea  ca un o astfel de sumă de cuburi succesive să fie un pătrat? 

Întrebând aceasta, suntem ca un naturalist care, impresionat de o plantă deosebită sau o formațiune geologică 

interesantă, concepe o întrebare generală. Întrebarea noastră generală privește suma de cuburi succesive: 

 

Am ajuns la această sumă printr-un caz particular: n=4 

Ce putem face pentru a răspunde la  întrebarea noastră? Ceea ce ar face un naturalist, vom investiga alte 

cazuri speciale. Cazurile 

 

 

pentru n=2, n=3, sunt încă simple, următorul caz 

este n=5. 

Pentru uniformitate si completență, adăugăm cazul n=1. Aranjând cu grijă aceste cazuri, așa cum un geolog 

și-ar aranja specimenele unui anumit minereu, vom obține următorul tabel: 

 

 

Este dificil de crezut că toate aceste sume de cuburi consecutive sunt pătrate printr-o simplă șansă. Într-un 

mod similar, naturalistul ar avea o mică îndoială că legea generală sugerată de cazurile speciale observate până 

acum este adevărată; legea generală este aproape demonstrată  prin  inducție.  Matematicianul  se exprimă cu 

mai multe rezerve, de altfel întemeiate, deși el gândește în același stil. El ar spune că următoarea teoremă este 

puternic sugerată  de  inducție:  Suma  primelor  n  cuburi este un pătrat. 
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Să examinăm cazurile n=1,2,3,4,5 pe care le- am aranjat în tabel. Ce putem spune despre aceste pătrate 

perfecte? Bazele lor sunt 1,3, 6, 10, 15. Dar despre aceste baze? Există o regularitate, or o analogie între ele? În 

tot cazul, nu par a crește prea neregulat. Atunci cum cresc? Diferența dintre doi termeni succesivi ai acestei 

secvențe este ea însăși crescătoare 

Aceste  diferențe  sunt  în  mod  vădit  regulate. Se observă o analogie surprinzătoare între bazele acestor 

pătrate, putem vedea o remarcabilă regularitate în numerele: 1, 3, 6, 10, 

15: 

 

Dacă această regularitate este generală,atunci 

teorema ia o formă mai precisă, și anume: 

Pentru n=1, 2, 3, …                 
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Inducția încearcă să găsească regularitate și coerență   în   spatele   observațiilor.   Cele   mai vădite instrumente 

ale sale sunt generalizarea, specializarea,   analogia.   Tentația   generalizării pornește   din   efortul   de   a   

înțelege   faptele observate, este bazată pe analogie și testată prin ulterioare cazuri speciale. 

În   matematică,   ca   și   în   științele   naturale putem     folosi     observația     și     inducția     să descoperim  legi  

generale.  Dar  este  o  diferență. În  științele  naturale,  nu  există  o  autoritate  mai înaltă   decât   observația   și   

inducția,   dar   în matematică există o astfel de autoritate: o demonstrație riguroasă. 

Se cunoaște că: 

 

 

Formula se transformă în: 

 

 

Dacă nu avem nicio idee despre cum să demonstrăm acest rezultat, putem cel puțin să îl testăm. 

Primul caz, pe care încă nu l-am testat este n=6. Pentru acest caz, formula devine: 

 

și prin calcul, se dovedește a fi adevărată, ambele părți fiind egale cu 441. 

Formula este general valabilă, adevărată pentru toate valorile lui n. Este adevărată și pentru n+1? 

 

Se face o verificare simplă, scăzând din aceasta, suma scrisă mai sus: 

 

 
 

 

Continuând calculele, avem: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Încă nu știm că este adevărată. 

Dar, dacă am fi știut că formula este adevărată pentru n, am fi putut deduce că ea este adevărată și pentru 

n+1. 

 

 
 

Știm că este adevărată pentru n=1,2,3,4,5,6. 

În virtutea celor deja spuse, presupunerea fiind adevărată pentru n=6, trebuie să fie adevărată și pentru n=7; 

fiind adevărată pentru n=7, atunci este adevărată pentru n=8, ș.a.m.d. 

Ea se verifică pentru orice n, ceea ce înseamnă afi general adevărată. Demonstrația anterioară poate servi ca 
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un model în multe cazuri similare. Afirmația pe care trebuie să o demonstrăm, trebuie dată anterior, într-o formă 

precisă. Trebuie să depindă de un număr întreg  n și să fie suficient de explicită, astfel să avem posibilitatea să o 

testăm dacă rămâne adevărata prin trecerea de la n la n+1. 

Dacă reușim să arătăm acest lucru, putem concluziona că afirmația este adevărată pentru n+1, dat fiind 

adevărată pentru n. 

Când suntem așa de departe, este suficient să știm că afirmația este adevărată pentru n=1, de unde rezultă că 

este adevărată pentru n=2, mai departe pentru n=3, etc. , trecând de la un întreg la altul, demonstrăm afirmația pe 

caz general. 

Acest proces este numit „inducție matematică,  deși  am  fi  putut  să  îl  numim 

„raționamentul de la n la n+1” sau mai simplu„trecerea la următorul număr întreg”. 

Afirmația pe care trebuie să o demonstrăm poate veni din orice sursă. În multe cazuri, sursa este       inducția,       

afirmația       este      dedusă experimental, iar demonstrația apare ca un complement matematic al inducției, ceea 

ce îi  explică numele. 
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COLABORAREA GRĂDINIȚĂ-FAMILIE 
 

PROF. MARIA-AUGUSTINA JUREBIE 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT,,MIHAI EMINESCU” TG-JIU, GORJ 

 

 

Motto - „educaţia copiilor, e un lucru gingaş…când duce la rezultate, ea n-a fost decât luptă şi grijă când 

nu reuşeşte, durerea nu mai cunoaşte margini.” – Democrit 

În fiecare an, intrarea copiilor în grădiniţă este resimţită atât de copii cât şi de către părinţi, ca o rupere 

care provoacă emoţii, temeri şi anxietate de ambele părti.  

Însă, nu numai familia şi copiii sunt afectaţi de noua situaţie. Noi, educatoarele, care preluăm copiii, 

suntem zilnic ,,asediate’’ cu întrebări care exprimă dorinţa părinţilor de a controla în continuare situaţia.  

Grija acestora, neîncrederea, îi determină de cele mai multe ori să verifice cu metode proprii factorii care 

acţionează asupra copiilor lor ...  şi …orice modificare – cu excepţia celor absolut pozitive – devine un motiv de 

îngrijorare, de suspiciune şi ridică semne de întrebare referitoare la influenţele de la grădiniţă. 

Noi, educatoarele, avem nevoie oricum de sprijinul familiei copiilor, atât pentru a prelua, evalua, corecta 

şi dezvolta calităţile cu care este înzestrat fiecare copil cât şi pentru a găsi rezolvări concrete la necesităţi de 

diferite categorii: financiare, practic-aplicative, organizaţionale, etc. 

Toate aceste motivaţii duc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare susţinută a familiei.  

Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape ale vieţii revine în primul rând familiei sale.  

Astfel, ceea ce învaţă copilul în grădiniţă, pierde din importanţă şi eficienţă – rezultatele fiind 

considerabil scăzute dacă părinţii nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în grădiniţă.  

 De aceea, pentru ca eficienţa educaţiei din grădiniţă să dea randament este necesar ca programul 

educativ să fie cunoscut şi înţeles de către familie şi realizat prin colaborare între înstituţia familială şi cea 

preşcolară. 

„Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi 

reuşii sau eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire, educă-mă, te rog, ca să 

pot fi o binecuvântare pentru lume.” 

 Reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o colaborare prodigioasă dintre doi factori 

educaţionali de bază: grădiniţa şi familia. De aceea, în cadrul acestui parteneriat dintre grădiniță și familie dorim 

să descoperim cheia unităţii de acţiune. 

Familia este mediul în care copilul se naşte, trăieşte, se dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Este 

principalul instrument de reglare a interacţiunilor dintre copil şi mediul social. De asemenea, în primii ani de 

viaţă, adică cei petrecuţi în familie se formează imaginea de sine a copilului care este esenţială pentru 

funcţionarea sa socială.  

 În grădiniță, actul educațional are o eficiență sporită dacă este implicată familia precum  şi ceilalți factori 

educaționali stabilindu-se un sistem unitar de cerințe. Părinții au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, 

modul lor de manifestare în viața de grup, de colectiv, în viața socială. Implicarea părinţilor nu înseamnă numai 

sprijin material sau discuţii despre problemele copilului fiecăruia, ci, înseamnă implicare în problemele întregii 

grupe de preşcolari. În acest scop, constituirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă conduce la unificarea 

sistemului de valori şi cerinţe legate de copil. 

 Parteneriatul dintre grădiniţă şi familiile copiilor, desfăşurat în termeni amiabili şi de respect reciproc, 

oferă un mediu propice influenţării pozitive a educaţiei copilului. Relaţia partenerială, capabilă să le ofere 

ambelor părţi implicate posibilitatea de a acţiona, va avea efecte benefice asupra dezvoltării copilului. 

 Învăţământul preşcolar este principalul partener educativ al familiei. Grădiniţa este factor educativ de 

importanţă majoră, deoarece crează un mediu adecvat copiilor şi îi pune în contact realizând o bună socializare a 

lor, poate face educaţie generală adecvată vârstei, dispunând de educatoare calificate, asigură un debut bun în 

învăţământul primar, este un mediu de ocrotire şi petrecere plăcută a timpului.  

 Parteneriatul are două aspecte: 

 Părinţi parteneri; 

 Părinţi beneficiari ai proiectului. 

 Parteneriatul educativ grădiniţa-familie trebuie iniţiat de instituţia preşcolară, aceasta având autoritate 

socială şi legislativă de a se ocupa de educarea copiilor, având totodată şi posibilitatea-prin pregătirea 

psihopedagogică a cadrelor didactice-de a cunoaşte nevoile, posibilităţile copilului raportate la cerinţele 

societăţii. 
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 Colaborarea părinţi-educatoare se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, la o 

unificare a sistemului de valori şi cerinţe referitor la copil. Bazele unei bune relaţii sunt puse de: 

• comunicarea dintre cei doi factori (părinte-educator); 

• respect reciproc; 

• implicarea tuturor în căutarea şi promovarea intereselor copilului. 

 Părinţii trebuie implicaţi permanent în activitatea grădiniţei şi nu doar când se ivesc problemele. 

Totodată, părinţilor trebuie să li se ofere frecvent informaţii referitoare la copil. Ei trebuie să ştie care este scopul 

programului educativ la care participă copilul lor, care sunt obiectivele urmărite şi să fie la curent cu politicile 

educaţionale ale grădiniţei. 

 Pentru realizarea parteneriatului este esenţial ca părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, să fie atraşi în 

adoptarea deciziilor, să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de ei despre copii.  

Răspunzând cerinţelor unei educaţii psihopedagogice complete, parteneriatul grădiniţă-familie rămâne 

un deziderat prioritar, cu atât mai mult cu cât materializarea lui dovedeşte practic că oferă avantaje tuturor 

părţilor implicate în procesul educaţional: părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de 

manifestare în cadrul microgrupului; aceştia înţeleg mai bine rolul lor educativ şi îşi însuşesc procedee pe care să 

le aplice în educaţia copiilor lor; se stabilesc relaţii mai apropiate şi mai deschise între educatoare şi părinţi, iar 

părinţii, cunoscându-se mai bine între ei, pot colabora mai uşor în luarea unor decizii importante în activitatea 

grădiniţei, astfel constituindu-se în factori de sprijin reali în procesul instructiv-educativ al acestei instituţii. 

Dacă educatoarele îi pot convinge pe părinţi de necesitatea colaborării strânse şi unităţii de cerinţe între 

familie şi grădiniţă, cât şi de adevărurile pedagogice pe care le-am prezentat cred că am întâlni tot mai rar părinţi 

care văd în grădiniţă doar asigurarea supravegherii copiilor în timpul absenţei lor din familie. 

 Părinţii trebuie să vadă în educatoare îndrumătorii cei mai autorizaţi să le ofere informaţii utile privind 

asigurarea în familie a celor mai bune condiţii de continuare a muncii desfăşurate în grădiniţă. 

 Colaborarea familie-grădiniţă indică direcţia bună pe care trebuie să o urmeze copilul. 

 Lipsa de colaborare duce spre eşec şi, din nefericire cel învins este copilul, pentru care visăm tot ce este 

mai bun. 

 Este deci necesar să fim împreună cu copilul şi alături de el pentru a realiza o educaţie corespunzătoare.  

Bucuria de a avea copii să o legăm de datoria de a-i forma ca oameni de valoare.      
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                                                                LET S DO IT,ROMANIA!           

                                                                                                                           Iaru Irina 

                                                                              COLEGIUL NAȚIONAL,,DOAMNA STANCA”                                                                  

 

 

Denumirea proiectului: Let s do it,Romania! 

Domeniul:activitate ecologică 

Tipul activității:activitate de voluntariat 

Clasa a VII-a A 

Instituția:Colegiul Național,,Doamna Stanca,, Făgăraș 

Coordonator:prof.Iaru Irina 

OBIECTIV GENERAL: activitate de curăţenie,ecologizare 

Obiective:mobilizarea în vederea efectuării activității de ecologizare: 

                   responsabilizarea tuturor celor implicați in activitate: 

                    

    Cu câteva zile înainte de inițierea activității ,elevilor li s-a adus la cunoștință ce presupune o activitate de 

voluntariat,ce acțiuni vor desfășura în cadrul acestui proiect,locul unde se va desfășura activitatea. 

        Utilizând ca sursă de informare internetul,elevii au aflat cu surprindere despre cantitățile de deșeuri de 

plastic din întreaga lume și felul în care se încercă gestionatea situației. 

,, Cifre relevante despre situația deșeurilor în România și în lume 

• Cel puțin jumătate din cantitatea de plastic care există astăzi a fost produsă în ultimii 15 ani 

(National Geographic, iunie 2018) 

• Deșeurile din plastic tind să se acumuleze în mijlocul oceanelor. “Insula” din Oceanul Pacific 

este estimată că ar fi de aproximativ 3 ori dimensiunea Franței (între 700,000 și 1,6 million km2) 

• În fiecare an, 4,8-12,7 milioane de tone de plastic ajung în oceane din râuri și zone de coastă. 

Asta înseamnă 15 saci de plastic pentru fiecare metru de coastă din lume. Dacă tot acest plastic 

ar fi pus în camioane, linia formată din acestea ar înconjura planeta de 24 de ori (Jemma 

Jambeck, Universitatea Georgia, 2015) 

• Din tot plasticul produs vreodată, doar 9% a fost reciclat (Jemma Jambeck, National Geographic, 

2018) 

• Mai mult de 3,5 miliarde de oameni nu au acces la cel mai elementar sistem de gestiune a 

deșeurilor (ISWA, Globalization and Waste Management, 2012) 

• Un român produce anual 254 kg de deșeuri menajere pe an și mai puțin de 10% sunt reciclate, în 

vreme ce media UE este de 28%, potrivit celor mai recente date ale organismului Uniunii 

Europene pentru statistică, Eurostat 

• România întârzie să adopte instrumente relevante privind gestionarea deșeurilor, iar din 2020, 

dacă nu va putea atinge o rată a reciclării de 50%, țara va fi pasibilă de sancțiuni de până la 

200.000 de euro pe zi și chiar tăierea fondurilor UE pentru protecția mediului58. 

 

  Privită ca un element de noutate încă de la început,activitatea a fost primită cu bucurie de elevii 

 clasei a VII-a A,aceștia oferindu-se să realizeze fluturași cu mesaje care aveau ca scop informarea asupra 

importanței păstrării unui mediu curat. 

      Totodată,prin această activitate s-a dorit conștientizarea păstrării curățeniei și implicarea a cât mai multor 

persoane în tot ceea ce însemnă activitate de voluntariat, prin trezirea conștiinței civice. 

      Colectarea deșeurilor din zona selectată s-a realizat respectând normele de siguranță. 

 
58 adioromaniacultural.ro/lets-do-it-romania-organizeaza-ziua-de-curatenie-nationala-pe-21-septembrie 
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      Elevilor li s-au oferit manuși,saci pentru depozitare,iar timpul alocat activității a fost de aproximativ o oră. 

      Evaluarea:fotografii din timpul acțiunii 

                      Certificate  de voluntariat pentru toți cei implicați în activitate. 
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Viitorul începe cu V(erde)! 

Prof. Iankovszky Cristina 

Liceul Tehnologic Eremia Grigorescu, Mărășești 

 

Educația nonformală reprezintă orice activitate educațională organizată în afara sistemului oficial 

formal - fie că funcționează separat, fie ca o componentă importantă a unei activități mai largi  

Educația non-formală este mai puțin structurată decât educația formală. Cursuri scurte fără semnificație 

curriculară și cursuri de înot, gătit, tricotat etc. fac parte din acest tip de educație. Acestea conțin un plan în 

care se precizează lecțiile de secvență, însă îi lipsesc informațiile tehnice detaliate (lista metodelor, tehnicilor, 

procedurilor, materialelor etc., comune în planurile de învățământ și programele de învățământ formale) ale 

cursurilor școlare. În contrast cu cursurile formale, cursurile informale tind să fie mult mai "practice" și să țină 

mai bine pasul cu schimbările care se produc la nivel de societate. 

Educația pentru mediul înconjurător este un proces care permite elevilor să exploreze problemele de 

mediu, să se implice în rezolvarea problemelor și să ia măsuri pentru îmbunătățirea mediului. Ca urmare, 

elevii  dezvoltă o înțelegere mai profundă a problemelor de mediu și au abilitățile de a lua decizii informate și 

responsabile. 

Voluntariatul este cea mai simplă activitate pe care o putem face. Voluntariatul înseamnă să îți dedici o 

parte din timpul tău altor tipuri de activități, fără să fi plătit pentru ceea ce faci. 

Voluntariatul ne ajută să dezvoltăm abilitățile sociale și de relaționare cu oamenii din comunitatea 

noastră. Una dintre cele mai bune modalități de a ne face noi prieteni și de a consolida relațiile existente este 

de a ne angaja împreună într-o activitate comună. 

Liceul nostru este partenerul de nădejde al Asociației ”Voluntariat pentru Viață” din Mărășești. Până a 

ne alătura acesteia, elevii noștri au derulat activităţi caritabile, s-au implicat în activităţi de voluntariat, dar, 

alături de tinerii Serviciului european de voluntariat veniți din ţări precum: Italia, Franţa, Portugalia, 

Macedonia, Spania, Armenia, Turcia, Anglia liceenii au avut prilejul să-și dezvolte şi abilitățile de comunicare 

într-o limbă străină. “Keep walking! Be european!” , “Different but equal!”, “Share volunteering” sunt doar 

câteva dintre proiectele Erasmus în care  adolescenţii au fost alături de voluntatii SEV , învăţând, şi alături de 

aceştia ce înseamnă să fii voluntar, cum să iniţiezi o actiune caritabilă, cum să atragi alte persoane în 

asemenea activităţi. 

La nivelul liceului am înființat ”Patrula ecologică”. Proiectul se adresează tuturor elevilor liceului 

nostru, de la clasa a V-a până la a XII-a, care vor să se implice în acțiuni civice cu rol de responsabilizare în 

zona protectiei mediului înconjurator. În decursul anilor am desfășurat multe activități dintre care vom aminti 

câteva. 
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1. ”Gândește verde! Colectează selectiv şi reciclează!” – campanie de reciclare sub deviza” Vreau să fiu 

curat”. Membrii patrulei au conceput materiale promoționale pentru a-și mobiliza colegii și rezultatele nu s-au 

lăsat așteptate. Am strâns hârtie și cartoane, PET-uri, DEEE. O parte au fost valorificate, banii fiind folosiți 

pentru premierea celor mai buni elevi, iar cu altele am participat la diferite concursuri unde am câștigat o tablă 

magnetică, un minilaborator de informatică format din 10 notebook-uri și un laptop. 

2.  “Caravana verde pentru viață” – activități de ecologizare organizate cu ocazia evenimentelor din 

calendarul ecologic: Ziua Mondială a Apei, Ziua Pământului, Ziua Mediului 

3. Ne-am mobilizat cu toții și am participat la proiectul ”Parcul Memoriei Naţionale”, în cadrul căruia  

330 de mii de puieți de stejari viabili, vor fi plantaţi, câte unul pentru fiecare soldat care a murit în primul 

război mondial. 

4. Am organizat expoziții cu vânzare de mărțișoare, lucruri confecționate din materiale reciclabile și 

banii obținuți au fost folosiți pentru premierea elevilor merituoși din liceul nostru la sfârșitul anului școlar 

pentru premiile obținute la concursurile școlare. 

Prin activitățile realizate la nivelul liceului am urmărit conștientizarea și sensibilitazarea elevilor  față 

de provocările legate de mediu, cunoașterea și înțelegerea acestora. Ne propunem să dezvoltăm abilități de 

identificare și de rezolvare a problemelor de mediu la nivelul localității noastre, atitudini de îngrijorare pentru 

mediu și motivație pentru îmbunătățirea sau menținerea calității mediului. 

Educația pentru mediul înconjurător nu susține o anumită perspectivă sau un anumit mod de acțiune. 

Mai degrabă, educația ecologică îi învață pe indivizi cum să cântărească diferite părți ale unei probleme prin 

gândirea critică și să își îmbunătățească  propriile abilități de rezolvare a problemelor și de luare a deciziilor. 

Prin implicarea elevilor noștri în  activități care pot duce la rezolvarea unor probleme punctuale de 

mediu la nivelul orașului îi ajutăm să înțeleagă mai bine importanța unui mediu curat și la rândul lor să 

împărtășescă valorile dobândite familiei lor. 
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI CIVICE  

PENTRU UN MEDIU CURAT 

Prof. GEORGETA  DUMITRU 

Liceul Teoretic ,,Ion Barbu” București 

 

 

Introducerea „noilor educaţii” în curriculum-ul şcolar este o necesitate, cu atât mai mult cu cât asistăm 

la noi provocări în evoluţia socială (deteriorarea continuă a mediului, exploziile demografice, agresiunea 

culturală provocată de mass-media etc.), toate acestea având un impact deosebit asupra formării 

comportamentelor de bază ale copilului, viitorul cetăţean. 

Educaţia ecologică în şcoală reprezintă o preocupare constantă în toate categoriile de activităţi. Acest 

demers este de o importanţă majoră întrucât primele forme de organizare a cunoaşterii de către copii a 

mediului înconjurător apar în învăţământul preșcolar şi se continuă în clasele primare prin reintroducerea 

obiectului Cunoaşterea Mediului  începând cu clasa I. 

Educaţia prin grădiniţă este de mare importanţă, acumulările din perioada preşcolară rămân o sursă de 

susţinere şi formare în viaţă, pentru că prin toate dimensiunile sale şi, mai ales, prin atitudinile lucide faţă de 

viaţă şi prin trăirea acestora, perioada acestora, etapă preşcolară conţine sâmburi de fericire ce uneori pot 

ameliora şi chiar eroda angoasele, nesiguranţele şi neliniştile vieţii adulte. Viaţa de fiecare zi presează 

înţelegerea copilului, implicaţia lui ca spectator al ei, fapt ce constituie un altfel de „joc” mai subtil în care se 

desfăşoară evenimente, incidente, accidente şi nevoia de a le evalua ca permise sau nepermise, condamnabile 

sau scuzabile.  

Tema Educaţie ecologică – educaţie pentru viaţă ne-ar trimite doar la disciplinele Ştiinţe şi Geografie. 

Dar, valorificând creativ conţinuturile ce trebuie transmise elevilor, valenţele acestei teme pot fi abordate 

chiar de la clasa I, în orele de Limba română, Educaţie plastică, Abilităţi practice şi Cunoaşterea Mediului. 

 Astfel, copilul va fi capabil să protejeze mediul apropiat (curtea, spaţiul verde, arborii existenţi), să 

planteze o floare, un copac, să atragă atenţia celorlalţi pentru a păstra curăţenia, să participe la reciclarea 

unor deşeuri (din sticlă, plastic, hârtie) etc. Elevul va fi antrenat atât în activităţile de observare, cât şi de 

manipulare şi experimentare, avându-se în vedere faptul că învaţă mult mai temeinic atunci când lucrează 

practic şi când forma de activitate depăşeşte spaţiul băncii de şcoală. Nu trebuie scăpat din vedere şi faptul 

că o învăţare eficientă presupune feed-back, care-i oferă copilului nu numai măsura realizării unei sarcini, 

cât, mai ales, valoarea (calitatea) pe care o are activitatea desfăşurată. 

Ţinând seama de mobilitatea şi de receptivitatea copilului, de setea de cunoaştere, de interesul pentru 

descoperire, de bucuria şi satisfacţia preşcolarului de a da răspuns la întrebări, cât şi de a întreba, actul 

educaţional din grădiniţă trebuie să vizeze dezvoltarea întregii personalităţi a copilului. Mediul înconjurător în 

care copiii îşi desfăşoară activitatea, prin variatele lui aspecte, constituie un prilej permanent de influenţare 

asupra personalităţii acestora. Copilul încă de la naştere intră în relaţii din ce în ce mai complexe cu mediul în 

care trăieşte, dezvoltându-se sub influenţa lui directă. Mai întâi de toate, mediul ambiant oferă copilului 

posibilitatea de a veni mereu în contact cu ceva nou pentru el, care îi stârneşte curiozitatea, dorinţa de a-l 

cunoaşte.  

Astfel, din contactul cu obiectele şi jucăriile sale, cu lucrurile personale şi cele ale adulţilor, apar 

diferite întrebări din care rezultă că preşcolarul se interesează de denumirea, calităţile sau provenienţa lor. 

Părinţii, în familii, cât şi educatoarele la grădiniţă trebuie să le satisfacă aceste interese. Prin răspunsurile date 

se transmit atât cunoştinţele solicitate de copil, cât şi cuvintele cu privire la atitudinea pe care trebuie să o aibă 

copilul faţă de fiecare lucru sau fiinţă.  

Educaţia ecologică se poate face începând cu satisfacerea intereselor copiilor de cunoaştere a plantelor 

şi animalelor în condiţii naturale şi continuând cu educarea deprinderii de a închide la timp comutatorul, 

robinetul, de a ocroti spaţiile verzi sau de a recupera organizat deşeurile de hârtie, metal, materiale sintetice 
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sau  sticlă pentru a le reintroduce în circuitul economic. Orice activitate ce se desfăşoară în afara sălii de clasă 

înseamnă activitate în contact nemijlocit cu mediul înconjurător. Aşa cum îi învăţăm pe elevi să vorbească, să 

se poarte în familie, la şcoală, în societate, tot aşa trebuie să-i învăţăm să se poarte cu mediul în care trăim. 

Copiii sunt interesați în mod deosebit de natură. Fenomenele caracteristice fiecărui anotimp, diferitele 

aspecte din viaţa plantelor şi animalelor atrag atenţia copiilor, le trezesc curiozitatea, îi preocupă. De 

asemenea, încep să se intereseze de aceste fenomene şi aspecte ale naturii, îşi pun întrebări şi caută să afle de 

la cei din jurul lor explicaţiile necesare.  

Elevii au nevoie să perceapă cel mai mare adevăr din spaţiul viu: plantele se nasc, trăiesc şi mor 

lăsând seminţe pentru următoarea generaţie de plante. Sub „ bagheta” formativă a educatoarei toţi copiii 

trebuie să înţeleagă că orice fiinţă are dreptul să trăiască, deci şi plantele şi animalele. Astfel, se înlesneşte 

cunoaşterea treptată a mediului înconjurător, ca şi integrarea din ce în ce mai corectă a copilului în acest 

mediu. Totodată, noile cunoştinţe dobândite devin un îndreptar preţios al acţiunilor întreprinse ulterior. 

Curiozitatea pe care copiii o manifestă faţă de fenomenele naturii trebuie menţinută şi transformată 

într-o puternică dorinţă de a o cunoaşte si înţelege din ce în ce mai bine. Observarea sistematică a dezvoltării 

şi schimbării în timp a plantelor, a creşterii şi îngrijirii animalelor, educă atenţia, spiritul de observaţie, 

deprinderea de a sesiza schimbările din natură şi dorinţa de a cunoaşte cauzele acestora. Noile cunoştinţe 

transmise copiilor cu prilejul observării diferitelor fenomene ale naturii sunt înţelese şi memorate cu multă 

uşurinţă. Această curiozitate trebuie transformată treptat într-o puternică dorinţă de cunoaştere, de a înţelege şi 

a ocroti natura. Curiozitatea copiilor este suscitată nu numai de ceea ce observă şi de ceea ce percep, ci şi de 

legăturile interne, de cauzalitatea care există între cele observate şi fenomenele percepute: de ce creşte grâul ?, 

de ce mor florile?, de ce plouă? , de ce cad frunzele?,etc. Răspunzând la întrebările copiilor, educatoarea 

trebuie să le explice fenomenele respective în raport cu capacitatea lor de înţelegere. Astfel, orizontul de 

cunoaştere al copiilor se îmbogăţeşte treptat, ceea ce permite să înţeleagă că plantele au nevoie de anumite 

condiţii de dezvoltare (hrană, căldură, lumină, adăpost), că trebuie îngrijite de om; sau că fiecare fenomen este 

rezultatul unei cauze, că fenomenele sunt legate între ele şi depind unele de altele. Înţelegerea treptată, pe baza 

cunoştinţelor transmise de educatoare, a fenomenelor naturii, a interdependenţei dintre ele, a cauzelor care le-

au provocat contribuie di plin la însuşirea de către copii a unor elemente ştiinţifice despre natură.  

Educaţia ecologică este oportună şi, cu cât este începută de la o vârstă cât mai  fragedă, cu atât are şanse 

mai mari de reuşită. O condiţie esenţială a realizării acestei  educaţii ecologice este ca ea să se conceapă în 

natură şi pentru natură.  Copiii trebuie să devină prieteni ai naturii, cu condiţia să respecte natura. Cunoaşterea 

şi ocrotirea naturii începe cu floarea de la fereastră, cu canarul, pisicuţa, căţeluşul sau pasărea pe care nu 

trebuie s-o rănim, ci să-i oferim câteva firimituri de pâine. 

  Nu mila de vieţuitoare, ci respectul este necesar unei adevărate prietenii,  convingerea că totul în 

natură este folositor, noţiunea de dăunător a inventat-o omul ce cunoaşte, dar nu recunoaşte lanţul 

trofic .           

   Conştiinţa unui copil, atunci când încearcă să înţeleagă şi să determine relaţia dintre el şi natura vie, 

să rezolve conflicte extrem de intime, se evidenţiază în acţiunea sa de decizie : a rupe sau nu o plantă, a ucide 

sau nu o insectă…. La vârsta micii şcolarităţi, jocul didactic, folosit cu pricepere, antrenează 

funcţiile  fiziologice şi cele psihice ale elevului. Elevul devine mai curajos, capătă încredere în  capacităţile 

sale, are mai multă siguranţă în răspunsuri, activitatea didactică devine atractivă şi flexibilă. Observarea 

sistematică a naturii de către copii, sub îndrumarea educatoarei contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor lor, la 

înţelegerea adecvată a fenomenelor naturii, la dezvoltarea spiritului de observaţie, a gândirii şi limbajului. 

Observând natura, copiii pot, de asemenea, sub îndrumarea adultului să sesizeze frumuseţile ei şi să o 

îndrăgească. Astfel, li se educă simţul estetic, sentimentul de admiraţie, de dragoste şi mândrie pentru 

bogăţiile şi frumuseţile naturii. Prin participarea sistematică la activităţile de cunoaştere a mediului 

înconjurător, copiii au prilejul de a percepe procesele şi fenomenele din realitatea înconjurătoare. Astfel ei 

intră în contact direct cu lumea vieţuitoarelor şi corpurilor lipsite de viaţă, cu procesele şi fenomenele din 
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mediul înconjurător. Prin intermediul acestor activităţi, preşcolarii îşi formează capacitatea de a sesiza 

transformările din natură, relaţiile dintre vieţuitoare, unitatea dintre organism şi mediu.  

Mediul înconjurător oferă copiilor şi alte posibilităţi de cunoaştere: cunoaşterea muncii oamenilor, a 

diferitelor meserii, a rezultatelor activităţii umane în diferite domenii. Copiii îşi lărgesc orizontul, îşi dezvoltă 

interesul pentru cunoaşterea activităţii omului li se educă dragostea şi respectul faţă de om şi de rezultatele 

muncii lui. Rolul cunoaşterii realităţii înconjurătoare decurge din influenţa covârşitoare pe care mediul oare 

asupra întregii dezvoltări psihice a copilului, asupra formării elementelor primare ale viitoare concepţii despre 

lume, asupra procesului de formare a personalităţii copilului. Fiecare copil poate deveni prieten al naturii, cu 

condiţia să respecte natura. Scopul principal al educaţiei privind mediul înconjurător este acela de a oferi 

oricărui copil posibilitatea de a manifesta o atitudine personală, responsabilă faţă de mediul în care trăieşte. De 

aceea, trebuie mai întâi, să dezvolt la preşcolari capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător 

precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia, dar şi formarea şi exersarea unor deprinderi de 

îngrijire şi ocrotire în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător. În vederea 

dezvoltării, gândirii ecologice a elevilor, chiar la vârsta micii şcolaritaţi, se pot adresa întrebări – problemă, 

cum ar fi : ,,Ce credeţi că s-ar putea  întâmpla dacă ar dispărea  toate ciocănitorile?’’. Prin raţionamente 

simple, elevii îşi dau seama că ar creşte mult numărul insectelor dăunătoare care ar pune  în pericol copacii. 

            În zilele noastre între dezvoltarea societaţii omeneşti şi protecţia mediului există o  contradicţie care 

devine din ce în ce mai accentuată; dezvoltarea societaţii nu se poate opri, iar deteriorarea mediului nu poate 

continua; se impune astfel găsirea unor soluţii pentru protecţia mediului şi existenţa vieţii pe TERRA. Se 

poate lansa spre dezbatere la nivelul clasei de elevi o problemă cum ar fi: ,,De  ce se vorbeşte din ce în ce mai 

mult despre distrugerea mediului şi necesitatea protecţiei acestuia?’’. Este bine, ca noi, învăţătorii să dirijăm 

observarea sistematică a materialelor  expuse în faţa clasei, prin întrebări, ca de exemplu : ,,Care sunt 

activităţile umane care duc la poluarea mediului (încărcarea cu substanţe toxice )?’’; ,,Care sunt efectele 

poluării  aerului asupra pădurilor?’’; ,,Cum arată o pădure care se găseşte în apropierea unei uzine chimice, 

care aruncă (emană) în aer substanţe toxice?’’; ,,Cum sunt frunzele  arborilor?’’; ,,Ce se întâmplă cu animalele 

din aceste păduri?’’; ,,La ce duce tăierea necontrolată a pădurilor?’’; ,,Cine poate polua apele ?’’;  ,,Ce efecte 

are poluarea  apelor?’’; ,,De ce nu se mai găsesc peşti în apele în care s-au produs 

deversări  petroliere?’’; ,,Cum arată un oraş poluat?’’; Ce aspect au arborii de pe marginea străzilor circulate 

intens?’’  etc. 

            Concluzia posibilă din acest dialog subliniază următorul aspect: substanţele dăunătoare rezultate din 

unele activităţi umane (industrie, agricultură, transporturi etc) pot duce la distrugerea mediilor de viaţă şi a 

vieţuitoarelor din acestea. Poate fi abordată şi tema : ,,Viaţa pe Pământ depinde de noi’’ în care elevilor li se 

pot adresa întrebări de genul : ,,Cum vedeţi voi rezolvată problema protecţiei mediului?’’; ,,Cum puteţi 

contribui  şi voi la protecţia mediului?’’. Cu sensibilitatea care-i caracterizează, elevii pot uşor să devină 

prieteni ai naturii, să o înţeleagă, să-i aprecieze frumuseţea, să-i cunoască toate componentele şi 

particularităţile, să se apropie de ea şi să o protejeze. 

Pentru copil, mediul – prin condiţiile materiale şi culturale pe care le oferă – constituie un cadru necesar 

dezvoltării lui şi în acelaşi timp, principala sursă de impresii, care vor sta la baza procesului de cunoaştere a 

realităţii. Cunoaşterea mediului înconjurător de către copiii preşcolari reprezintă o importanţă deosebită în 

dezvoltarea multilaterală, precum şi o sarcină de bază a procesului instructiv – educativ desfăşurat în grădiniţa 

de copii. În acest sens, activităţile de cunoaştere a mediului înconjurător contribuie în mod deosebit la educaţia 

intelectuală a preşcolarilor.  

Procesul instructiv – educativ îmbracă mai multe forme: jocul, activitatea comună, munca. Toate aceste 

activităţi, care presupun implicarea directă a copiilor în propria activitate de învăţare, vor determina 

cunoaşterea prin experienţa directă, descoperirea prin efort propriu a cunoştinţelor despre realitatea 

înconjurătoare, cu efecte asupra învăţării şi dezvoltării psihice. Se impune să se pornească studiul impactului 

activităţii umane asupra mediului înconjurător încă de la grădiniţă  şi să se construiască punţile de legătură cu 
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următoarele trepte ale învăţământului, cu reprezentanţii comunităţilor şi ai autorităţilor locale, în vederea 

formării şi dezvoltării deprinderilor şi atitudinilor favorabile unui mediu curat şi sănătos. 

            Protejarea Planetei Pământ, casa noastră, a tuturor, este o problemă care trebuie să intereseze nu doar 

pe ecologişti, ci pe toată lumea, adulţi şi copii. Noi, dascălii, trebuie să punem mare accent pe educaţia 

ecologică a celor mici, pentru a ne bucura împreună, timp îndelungat, de albastrul cerului, de limpezimea 

apelor , de florile câmpului şi de frunzele verzi. 

            Dacă vom avea grijă de ea, de Planeta Albastră, care este casa noastră, a tuturor, dacă o vom păstra 

curată, dacă vom trăi în armonie cu ea, copiii noştri vor mai zburda prin iarba fragedă, păsările se vor mai 

înălţa spre cerul senin, peştii vor mai înota în apele limpezi, vor mai creşte frunze verzi, iar planeta noastră va 

rămâne mereu Planeta Albastră.      
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RESPONSABILITATE CIVICĂ FAȚĂ DE  

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR  
Prof. Ana Voicu 

Şcoala Gimnazială Răzvad 

Structura Grădiniţa cu Program Normal Nr.1 Răzvad  

 

Mediul înconjurător în care copiii îşi desfăşoară activitatea, prin variatele lui aspecte, constituie un 

prilej permanent de influenţare asupra personalităţii acestora. Copilul încă de la naştere intră în relaţii din ce în 

ce mai complexe cu mediul în care trăieşte, dezvoltându-se sub influenţa lui directă. Mai întâi de toate, mediul 

ambiant oferă copilului posibilitatea de a veni mereu în contact cu ceva nou pentru el, care îi stârneşte 

curiozitatea, dorinţa de a-l cunoaşte.  

Un mediu curat, un mediu sănătos este o decizie devenită necesitate în societatea actuală. Oamenii în 

interacțiunea lor cu mediul, îl transformă și se transformă, de aceea este indicat ca oamenii să cunoască 

efectele acțiunii lor asupra mediului. Educația este sursă de susţinere şi formare în viaţă, pentru că prin toate 

dimensiunile sale şi mai ales, prin atitudinile lucide faţă de viaţă şi prin trăirea acestora, fixează în mintea 

copiilor principii și reguli care-i ajută să protejeze mediul în care trăiesc. Etapă preşcolară conţine sâmburi de 

fericire ce uneori pot ameliora şi chiar eroda angoasele, nesiguranţele şi neliniştile vieţii adulte. Viaţa de 

fiecare zi presează înţelegerea copilului, implicaţia lui ca spectator al ei, fapt ce constituie un altfel de „joc” 

mai subtil în care se desfășoară evenimente, incidente, accidente şi nevoia de a le evalua ca permise sau 

nepermise, condamnabile sau scuzabile.  

Ţinând seama de mobilitatea şi de receptivitatea copilului, de setea de cunoaştere, de interesul pentru 

descoperire, de bucuria şi satisfacţia preşcolarului de a da răspuns la întrebări, cât şi de a întreba, actul 

educaţional din grădiniţă trebuie să vizeze dezvoltarea întregii personalităţi a copilului.  

 Activităţile de cunoaşterea mediului fac parte din aria curriculară a ştiinţelor şi, în măsura intereselor 

şi posibilităţilor de cunoaştere, în special prin descoperire, dezvoltă la copii capacităţi de cunoaştere, formează 

modalităţi adecvate de explorare şi trezesc interesul pentru mediul înconjurător. Dezvoltarea copilului 

preşcolar se realizează în procesul complex de cunoaştere a mediului înconjurător, mediu care acţionează 

asupra conştiinţei acestuia, fie nemijlocit – prin stimuli concreţi, fie mijlocit prin intermediul cuvântului.  

Preşcolarii se interesează în mod deosebit de natură. Fenomenele caracteristice fiecărui anotimp, 

diferitele aspecte din viaţa plantelor şi animalelor atrag atenţia copiilor, le trezesc curiozitatea, îi preocupă. 

Preşcolarii încep să se intereseze de aceste fenomene şi aspecte ale naturii, îşi pun întrebări şi caută să afle de 

la cei din jurul lor explicaţiile necesare.  

Astfel, din contactul cu obiectele şi jucăriile sale, cu lucrurile personale şi cele ale adulţilor, apar 

diferite întrebări din care rezultă că preşcolarul se interesează de denumirea, calităţile sau provenienţa lor. 

Părinţii, în familii, cât şi educatoarele la grădiniţă trebuie să le satisfacă aceste interese. Prin răspunsurile date 

se transmit atât cunoştinţele solicitate de copil cât şi cuvintele cu privire la atitudinea pe care trebuie să o aibă 

copilul faţă de fiecare lucru sau fiinţă.  

Preşcolarii au nevoie să perceapă cel mai mare adevăr din spaţiul viu: plantele se nasc, trăiesc şi mor 

lăsând seminţe pentru următoarea generaţie de plante. Sub „ bagheta” formativă a educatoarei toţi copiii 

trebuie să înţeleagă că orice fiinţă are dreptul să trăiască, deci şi plantele şi animalele. Astfel, se înlesneşte 

cunoaşterea treptată a mediului înconjurător, ca şi integrarea din ce în ce mai corectă a copilului în acest 

mediu. Totodată, noile cunoştinţe dobândite devin un îndreptar preţios al acţiunilor întreprinse ulterior. 

Curiozitatea pe care copiii o manifestă faţă de fenomenele naturii trebuie menţinută şi transformată 

într-o puternică dorinţă de a o cunoaşte si înţelege din ce în ce mai bine. Observarea sistematică a dezvoltării 

şi schimbării în timp a plantelor, a creşterii şi îngrijirii animalelor, educă atenţia, spiritul de observaţie, 

deprinderea de a sesiza schimbările din natură şi dorinţa de a cunoaşte cauzele acestora. Noile cunoştinţe 

transmise copiilor cu prilejul observării diferitelor fenomene ale naturii sunt înţelese şi memorate cu multă 

uşurinţă.  
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Această curiozitate trebuie transformată treptat într-o puternică dorinţă de cunoaştere, de a înţelege şi 

a ocroti natura. Curiozitatea copiilor este suscitată nu numai de ceea ce observă şi de ceea ce percep, ci şi de 

legăturile interne, de cauzalitatea care există între cele observate şi fenomenele percepute: de ce creşte grâul ?, 

de ce mor florile?, de ce plouă? , de ce cad frunzele?,etc. Răspunzând la întrebările copiilor, educatoarea 

trebuie să le explice fenomenele respective în raport cu capacitatea lor de înţelegere. Astfel, orizontul de 

cunoaştere al copiilor se îmbogăţeşte treptat, ceea ce permite să înţeleagă că plantele au nevoie de anumite 

condiţii de dezvoltare (hrană, căldură, lumină, adăpost), că trebuie îngrijite de om; sau că fiecare fenomen este 

rezultatul unei cauze, că fenomenele sunt legate între ele şi depind unele de altele. Înţelegerea treptată, pe baza 

cunoştinţelor transmise de educatoare, a fenomenelor naturii, a interdependenţei dintre ele, a cauzelor care le-

au provocat contribuie din plin la însuşirea de către copii a unor elemente ştiinţifice despre natură.  

Prin participarea sistematică la activităţile de cunoaştere a mediului înconjurător, copiii au prilejul de 

a percepe procesele şi fenomenele din realitatea înconjurătoare. Astfel ei intră în contact direct cu lumea 

vieţuitoarelor şi corpurilor lipsite de viaţă, cu procesele şi fenomenele din mediul înconjurător. Prin 

intermediul acestor activităţi, preşcolarii îşi formează capacitatea de a sesiza transformările din natură, relaţiile 

dintre vieţuitoare, unitatea dintre organism şi mediu.  

Mediul înconjurător oferă copiilor şi alte posibilităţi de cunoaştere: cunoaşterea muncii oamenilor, a 

diferitelor meserii, a rezultatelor activităţii umane în diferite domenii. Copiii îşi lărgesc orizontul, îşi dezvoltă 

interesul pentru cunoaşterea activităţii omului li se educă dragostea şi respectul faţă de om şi de rezultatele 

muncii lui.  

Observarea sistematică a naturii de către copii sub îndrumarea educatoarei contribuie la îmbogăţirea 

cunoştinţelor lor, la înţelegerea adecvată a fenomenelor naturii, la dezvoltarea spiritului de observaţie, a 

gândirii şi limbajului. Observând natura, copiii pot, de asemenea, sub îndrumarea adultului să sesizeze 

frumuseţile ei şi să o îndrăgească. Astfel, li se educă simţul estetic, sentimentul de admiraţie, de dragoste şi 

mândrie pentru bogăţiile şi frumuseţile naturii. 

Rolul cunoaşterii realităţii înconjurătoare decurge din influenţa covârşitoare pe care mediul o are asupra 

întregii dezvoltări psihice a copilului, asupra formării elementelor primare ale viitoare concepţii despre lume, 

asupra procesului de formare a personalităţii copilului.  

Fiecare copil poate deveni prieten al naturii, cu condiţia să respecte natura. Scopul principal al educaţiei 

privind mediul înconjurător este acela de a oferi oricărui copil posibilitatea de a manifesta o atitudine 

personală, responsabilă faţă de mediul în care trăieşte. De aceea, trebuie mai întâi, să dezvolt la preşcolari 

capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător precum şi stimularea curiozităţii pentru 

investigarea acestuia, dar şi formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire în vederea educării 

unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător.  

Acțiunea mediului poluant asupra organismului uman este foarte variată și complexă. Ea poate merge 

de la simple incomodități în activitatea omului, disconfortul, până la perturbări puternice ale stării de sănătate 

și chiar pierderea de vieții omenești. Aceste efecte au fost sesizate de multă vreme, însă omul a rămas tot 

iresponsabil față de natură. Efectele acute au fost primele asupra cărora s-au făcut observații și cercetări 

privind influența poluării mediului asupra sănătății populației. Ele se datorează unor concentrații deosebit de 

mari ale poluanților din mediu, care au repercusiuni puternice asupra organismului uman. Efectele cronice 

reprezintă formele de manifestare cele mai frecvente ale acțiunii poluării mediului asupra sănătății. Acestea se 

datorează faptului că în mod obișnuit diverșii poluanți existenți în mediu nu ating nivele foarte ridicate pentru 

a produce efecte acute, dar prezența lor, continuă chiar la concentrații mai scăzute, nu este lipsită de 

consecințe nedorite. Efectele cronice au însă o deosebită importanță și sub aspect economic și social.  

Pentru copil, mediul – prin condiţiile materiale şi culturale pe care le oferă – constituie un cadru necesar 

dezvoltării lui şi în acelaşi timp, principala sursă de impresii, care vor sta la baza procesului de cunoaştere a 

realităţii. Cunoaşterea mediului înconjurător de către copiii preşcolari reprezintă o importanţă deosebită în 

dezvoltarea multilaterală, precum şi o sarcină de bază a procesului instructiv – educativ desfăşurat în grădiniţa 
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de copii. În acest sens, activităţile de cunoaştere a mediului înconjurător contribuie în mod deosebit la educaţia 

intelectuală a preşcolarilor.  

În grădiniţa de copii, procesul instructiv – educativ îmbracă mai multe forme: jocul, activitatea comună, 

munca. Toate aceste activităţi, care presupun implicarea directă a copiilor în propria activitate de învăţare, vor 

determina cunoaşterea prin experienţa directă, descoperirea prin efort propriu a cunoştinţelor despre realitatea 

înconjurătoare, cu efecte asupra învăţării şi dezvoltării psihice.  

 

Bibliografie 

1. M. Berca, Ecologie generală şi protecţia mediului, Bucureşti, Editura Ceres, 2000;  

2. L. Cătrună, Să ocrotim mediul înconjurător, Bucureşti, Editura Ceres, 2003;  

3. L. Ezechil, Laborator preşcolar-ghid metodic,Bucureşti, Editura V&Integral, 2001. 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 
1594  

 

IMPORTANȚA PRACTICII ÎN STUDIUL DISCIPLINELOR TEHNICE 

 

Prof. Tomuș Andreea Otilia 

 Colegiul Economic Administrativ, Iași 

 
 

Introducere 

Dezvoltarea tehnologică permanentă, progresele ştiinţifice şi tehnice continue, trecerea de la 

societatea industrializată la societatea informatizată, determină o atenţie corespunzătoare a educaţiei 

tehnice a viitorilor specialişti. 

Toate formele de pregătire ale acestora implică schimbarea şi adaptarea metodelor clasice de 

predare, învățare şi evaluare la noile realităţi şi posibilităţi tehnologice. Din cauze legate de conţinuturi 

şi din cauze care ţin de pedagogia actului didactic disciplinele tehnice "se bucură", adesea de un renume 

opus necesităţii cunoaşterii lor profunde si descoperirii frumuseţii lor, a aplicaţiilor lor practice, peste 

tot întâlnite. 

Explozia informațională și uzura accelerată a cunoștințelor științifice şi tehnice ca şi 

perfecţionarea continuă a proceselor şi produselor tehnologice impun necesitatea însușirii unor 

informații cât mai diversificate, cât mai complexe, care necesită cunoștințe din domenii înrudite sau 

presupun o abordare interdisciplinară, greu de aplicat adesea şi pentru corpul profesoral şi pentru elevi. 

 

Interdependența teorie-practică 

Trecerea de la "a şti să faci" la "învățând şi făcând" este o metodă de creştere a eficienţei 

pregătirii elevilor în şcoală. Aceasta presupune legarea mai accentuată a învăţării de realitate, de 

fenomenele concrete cu care elevii se întâlnesc în viaţa reală, renunţarea la abstractizarea şi predarea 

excesiv teoretizată, fără concretizări din universul în care trăiesc şi activează aceştia. 

Misiunea dascălului la catedra este mult uşurată dacă acesta exemplifică permanent, la fiecare 

disciplina tehnică in parte, cazurile de utilizare şi aplicare în practica a teoriilor prezentate, a 

modelarilor sau simulărilor folosite pentru aprofundare unui fenomen analizat. Un minim de cunoştinţe 

tehnice existente îl ajută pe elev  să  înţeleagă  mai  rapid  şi  mai  durabil  noţiunile teoretice predate. 

Metodele de predare "clasice", prin discursuri de tip monolog, susţinute prin prezentări cu creta pe tablă 

trebuiesc completate, in prezent şi in viitor, cu mijloacele moderne de predare folosind calculatorul 

portabil cu videoproiector. Profesorul câştigă prin cantitatea de informații pe care o poate transmite, in 

aceeaşi unitate de timp, cu ajutorul acestor mijloace, câştigă prin modul in care îşi poate pregăti 

materialul prezentat, câştigă prin ruperile de ritm pe care le realizează folosind,  in cadrul aceleiaşi ore, 

mijloacele clasice de predare alături de cele moderne. 

Astfel de mijloace ajută ambii parteneri ai activităţii didactice în creşterea eficienţei acestei 

activităţi, elevii beneficiind de informaţii foarte recente, care pot fi astfel cunoscute în orice şcoală. 

Existenţa Internetului în şcoală permite accesul la informaţie al tuturor profesorilor şi elevilor, astfel 

încât nimeni nu se mai poate plânge de lipsa de informaţie în fiecare profesie. 

Instruirea şi învăţarea presupun nu numai "a şti", ci şi "a şti să rezolvi probleme, să răspunzi 

unor situaţii noi, a şti să faci". Cu toate că această relaţie strânsă dintre cunoştinţe şi aplicaţiile lor 

constituie un punct de vedere acceptat, cvasiunanim acceptat, este încă răspândită optica potrivit căreia 

nota distinctivă a elevului "bine pregătit" o constituie cantitatea de informaţie pe care o stăpâneşte. 

Această optică devine şi mai gravă, prin consecinţele ei, atunci când cei care posedă un ansamblu 

apreciabil de cunoştinţe nu ştiu cum sau nu pot să le folosească în realizarea unor acţiuni practice în 

care cunoştinţele acumulate îşi găsesc utilizarea. 

În pofida orientărilor promovate de teoria pedagogică actuală, ca şi a progreselor înregistrate şi 

din acest punct de vedere de noile curriculumuri şcolare, învăţământul din ţara noastră continuă totuşi 
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să fie "bogat" în informaţii şi relativ "sărac" în acţiuni. 

În rândul factorilor şi condiţiilor care generează dezechilibrul dintre cele două componente ale 

instruirii – cea teoretică şi cea aplicativă – alături de cele care privesc, în unele cazuri, absenţa 
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mijloacelor necesare, timpul de învăţământ ş.a., figurează şi circumstanţe cu o notă accentuată de 

subiectivitate, cum este neînţelegerea deplină a legăturii teoriei cu practica si a modurilor adecvate de 

realizare a acesteia. 

Abordarea cuplului "teorie-practică" impune cu necesitate unele determinări cu privire la natura 

cunoştinţelor însuşite în şcoală şi în activitatea practică, precum şi modul de însuşire a acestora. 

Privită din această perspectivă, acumularea cunoştinţelor se face pe două căi: 

• Prin confruntarea subiectului cu lumea înconjurătoare materială şi (sau) socială, 

cunoştinţele acumulate dobândind un caracter preponderent empiric; sunt dominante în ştiinţe ale 

naturii. 

• Prin intermediul simbolurilor, cunoştinţe abstracte, dominante în ştiinţele socio-umane, în 

matematică şi ştiinţe ale naturii cum sunt fizica şi chimia. 

Învăţarea în şcoală apare ca un loc şi moment privilegiate pentru acumularea de cunoştinţe de o 

manieră în contact cu lumea simbolurilor; deci realul este evocat, relatat, explicat. 

O altă determinare priveşte faptul că procesul activităţii practice, prin caracterul său concret, 

constituie nu numai sursa unor informaţii, ci, în acelaşi timp, sursa unor probleme de investigat care 

suscită interesul, învăţarea, iar procesul acesta este continuu şi ascendent pe măsura înaintării în vârstă a 

educabililor. 

Totuşi, şcoala nu se identifică cu viaţa. Imaginea dominantă a şcolii este aceea a locului separat 

de viaţă unde omul se pregăteşte pentru viaţă. De aceea, practica şcolară apare ca disociată de practica 

socială. 

Ulterior, sensul principal a fost extins, depăşind ideea aplicativităţii cunoştinţelor însuşite. El 

preconizează participarea activă a elevului, atât în acumularea de cunoştinţe pe calea practicii, cât şi 

aplicarea creatoare a cunoştinţelor în activitatea practică. Mai mult, în didactica modernă principiul 

reclamă folosirea teoriei pentru elaborarea ipotezelor de cercetare şi pentru activitatea de documentare. 

Pe primul plan nu se situează numai abilităţile practice (acesta este un nivel), ci şi utilizarea operaţiilor 

gândirii divergente şi a tehnicilor de investigaţie. 

Practica nu minimalizează importanţa conţinuturilor teoretice în afirmarea individului pentru 

viaţă, ci presupune "a şti" şi "a şti să te foloseşti" de cele învăţate. Dacă importanţa şi utilitatea 

acumulării unor cunoştinţe sunt puse în evidenţă de capacitatea subiecţilor de a le utiliza în realizarea 

unor noi demersuri cognitive şi (sau) în aplicaţii practice, tot atât de adevărat şi de important este şi 

corolarul acestei relaţii şi anume că abilitatea de a efectua diverse aplicaţii nu se poate realiza prin 

separarea artificială a acestei competenţe de suportul ei teoretic reprezentat de cunoştinţele acumulate. 

În consecinţă, interdependenţa dintre teorie şi practică exprimă necesitatea ca: 

• Activitatea de instruire să prilejuiască aplicarea în practică a cunoştinţelor însuşite şi să 

contribuie la formularea abilităţilor şi capacităţii de aplicare. 

• Activităţile practice să fie realizate astfel încât să prilejuiască utilizarea cunoştinţelor 

însuşite, să contribuie la consolidarea şi aprofundarea acestora şi la lărgirea orizontului de cunoaştere. 

Necesitatea acestui principiu decurge, pe de o parte, din obiectivele activităţii de instrucţie şi 

educaţie, iar pe de altă parte din structura conţinuturilor acestei activităţi: 

• Pregătirea pentru viaţă, pentru activitatea profesională şi îndeplinirea a diverse roluri 

sociale. Aserţiunea lui Lincoln că "societatea are nevoie de ceea ce pot face oamenii, nu de ceea ce ştiu" 

în sensul amintit nu trebuie interpretată ca negare a importanţei pregătirii teoretice. Pregătirea teoretică 

– ea însăşi – implică o anumită doză de aplicaţie; ştiinţa a devenit o forţă productivă. 

• Legătura strânsă a cunoaşterii umane cu activitatea practică constituie, în multe situaţii, 

punctul de plecare şi scopul acţiunii cognitive. 

• Conţinutul instruirii, stabilit în funcţie de ceea ce se consideră că asigură pregătirea 

indivizilor pentru a răspunde adecvat exigenţelor vieţii, cuprinde conţinuturi preponderent teoretice, dar 

şi experimentale, aplicative. 

Sunt şi circumstanţe de natură pedagogică: 
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• Înţelegerea utilităţii unor cunoştinţe exercită o influenţă pozitivă asupra motivaţiei care 

susţine efortul depus pentru învăţarea lor. 

• Formează abilităţi. 

• Are o valoare formativă; contribuie la dezvoltarea morală a educabililor, la formarea unor 

trăsături de voinţă şi de caracter (tenacitate, responsabilitate pentru lucrul "bine făcut" etc.). 

Interacţiunea dintre teorie şi practică, implicit capacitatea aplicativă, prezintă o arie largă de 

manifestare; ea nu se reduce la realizarea unei activităţi practice de un anumit fel, ci are un sens mai 

larg, mai cuprinzător, încorporând: 

– dobândirea unor noi cunoştinţe cu ajutorul celor învăţate; înţelegerea altor fenomene; 

– rezolvarea unor exerciţii şi probleme; 

– efectuarea unei demonstraţii experimentale; 

– efectuarea unei activităţi practice propriu-zise. 

A apărut necesitatea aplicării unor metode care să contribuie la eficientizarea procesului 

instructiv-educativ. Învăţarea cu simulatoare didactice este o metodă frecvent aplicată în predarea 

multor discipline. 

Simularea didactică reprezintă experimentarea prin observarea comportamentului „unui model” 

la modificările unor parametri; rezultatele simulării pot fi comparate cu cele ale modelului real. Cu 

această metodă se caută reproducerea realităţii, printr-o modelare a comportamentului sistemului, 

aparatului, echipamentului care urmează a fi cercetat. 

Prin asocierea modelului cu softul educaţional si prezentarea acestuia sub forma unui film 

didactic reuşita procesului instructiv educativ este garantată. 

Lecţia simulată pe calculator vine in sprijinul profesorului, dar şi al elevilor eliminând astfel 

unele bariere in ceea ce priveşte comunicarea. 

Pentru o exemplificare cât mai elocventă a legăturii dintre teorie și practică vom prezenta 

etapele studiului decodificatoarelor, plecând de la partea teoretică, continuând cu utilizarea 

simulatoarelor educaționale și încheind cu realizarea practică a acestora. 

Exemplu de bună practică – Studiul decodificatoarelor 

Noțiuni teoretice 

Decodificatorul este un circuit logic combinaţional care serveşte la identificarea unui cod de 

intrare prin activarea unei singure linii de ieşire, corespunzătoare acelui cod. 

Din această categorie de circuite fac parte: decodificatorul de adresă, decodificatorul BCD – 

zecimal şi decodificatorul BCD – 7 segmente. 

Pentru o mai bună înțelegerea funcționării acestor tipuri de circuite s-au folosit simulatoarele 

educaționale MultiSim și LabView. Astfel, cum ajutorul limbajului de programare grafică LabView au 

fost realizate instrumente virtuale – programe scrise în LabView – pentru circuitele de decodificare, iar 

cu ajutorul utilitarului MultiSim s-a realizat studiul decodificatorului BCD-7 segmente, utilizând 

circuitele integrate 7447N, respectiv 4511BP și cellule de afișaj atât cu anod comun cât cu catod 

comun. 

Pentru a realiza implementarea instrumentului virtual care simulează funcţionarea 

decodificatoarelor se utilizează un control de tip TAB cu trei pagini: una pentru decodificatorul de 

adresă, una pentru decodificatorul BCD-zecimal şi cea de-a treia pentru decodificatorul BCD-7 

segmente. 
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Fig. 1. Panoul frontal corespunzător decodificatorului de adrese, decodificatorului BCD-zecimal, respectiv 

decodificatorului BCD-7 segmente 

 

În realizarea panourilor frontale corespunzătoare celor trei pagini s-au folosit controale şi 

indicatoare de tip logic şi elemente grafice corespunzătoare mediului LabView. 

Pentru realizarea diagramei bloc, s-a folosit o structură de tip CASE cu trei cazuri, 

corespunzătoare celor trei tipuri de decodificatoare implementate. În prima şi a doua structură, cu 

ajutorul funcţiilor logice specifice mediului LabView, au fost implementate schemele bloc 

corespunzătoare unui decodificator de adresă cu două intrări şi a unui decodificator BCD-zecimal, 

potrivit teoriei aferente. 

Pentru realizarea decodificatorului BCD-7 segmente s-a creat celula de afişat utilizând şapte 

indicatoare de tip LED. De asemenea, există opţiunea de a introduce codul de intrare în mod manual 

sau automat, adică se rulează secvenţial codurile de la 0000 la 1001. 

Pentru realizarea diagramei bloc corespunzătoare acestui decodificator s-au folosit două 

structuri de tip CASE: unul pentru selectarea modului de introducere a codului de intrare (manual sau 

automat), iar al doilea, cu 10 cazuri, pentru comanda celulei de afişaj, pentru afişarea cifrelor  zecimale. 

Pentru selectarea cazului corespunzător, se realizează conversia codului de intrare din binar în zecimal 

şi apoi se aplică la intrarea structurii CASE. Pentru introducerea automată a codurilor de intrare, se 

utilizează un element de tip SHIFT REGISTER pentru a reţine vechea valoare utilizată şi pentru a 

restarta contorul atunci când se ajunge la codul 1001 ( cifra 9). 

Pentru rularea în mod continuu a întregului program se utilizează o buclă de tip WHILE care 

permite oprirea programului la apăsarea butonului de STOP. 
 

 

Fig. 2. Diagrama bloc corespunzătoare decodificatorului 

Implementarea decodificatorului BCD-7 segmente cu ajutorul soft-ului Multisim 

Pentru studiul decodificatorului BCD-7 segmente, se realizează mai întâi schemele pentru 

comanda celor două tipuri de afişare, cu anod comun şi cu catod comun. 
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Pentru alimentare, se face clic pe bara de component pe iconul PLACE SOURCE de unde 

se alege împământarea și alimentarea VCC. Pentru plasarea întrerupătoarelor se deschide fereastra 

pentru selectarea componentelor prin clic pe oricare element din bara de component, se selectează 

BASIC, apoi SWITCH și DIPSW1. Pentru plasarea unui afişaj 7-segmente, se da clic în bara de 

componente sau se selectează din fereastra de component pe INDICATORS, apoi HEX-DISPLAY 

și se alege tipul de afișaj cu 7 segmente dorit. Apoi se conectează elementele între ele conform 

schemei. 

Fig. 3. Schema de simulare - display cu 7 segmente cu anod comun, respectiv cu catod comun 

După studiul decodificatoarelor cu ajutorul software-ului educațional, următoarea etapă este 

realizarea practică e montajului. Pentru o mai bună înțelegere și utilizare mai sigură și simplă din 

partea elevilor, montajul se realizează cu ajutorul unei plăcuțe de probă – breadboard pe care se 

implementează circuitul dorit. Astfel, cu ajutorul componentelor se trece la realizarea montajului. 

Pentru intrările decodificatorului s-a folosit un Switch de 12 poziții, din care folosind doar 4 pentru 

implementarea decodificatorului BCD-7 segmente. 

Pentru intercorelarea și o mai bună înțelegere a funcționării decodificatorelor se poate 

realiza un instrument virtual care să realizeze atât simularea funcționării decodificatoarelor, cât și 

transmiterea codurilor de ieșire pentru realizarea practică. Interconectarea lucrării practice cu 

calculatorul se realizează cu ajutorul unei plăci de achiziție Arduino Uno, iar pentru transmiterea 

codurilor de intrare se folosesc canalele digitale ale acesteia. 

Placa Arduino UNO 

Arduino UNO este o platforma de procesare open-source, bazata pe software si hardware 

flexibil si simplu de folosit. Consta intr-o platforma de mici dimensiuni (6.8 cm / 5.3 cm – in cea 

mai des întâlnită varianta) construita in jurul unui procesor de semnal si este capabila de a prelua 

date din mediul înconjurător printr-o serie de senzori si de a efectua acțiuni asupra mediului prin 

intermediul luminilor, motoarelor, servomotoare, si alte tipuri de dispozitive mecanice. Procesorul 

este capabil sa ruleze cod scris intr-un limbaj de programare care este foarte similar cu limbajul 

C++. 

 

Concluzie 

Orientarea pragmatică a învăţământului izvorăşte din cerinţele sociale de formare a omului 

pragmatic, capabil să facă faţă problemelor reale şi practice ale vieţii. Paradigma pragmatică care are 

la bază concepţia piagetiană, după care „a cunoaşte un obiect înseamnă a acţiona asupra lui şi a-l 

transforma”, deschide calea trecerii de la „a şti” la „a face”, de la „a şti” la „a şti să faci”, promovând 

ideea că „a şti” şi „a face” nu mai trebuie să constituie două experienţe diferite, că acţiunile practice 

integrează şi operaţii intelectuale; dar şi invers: că acţiunile intelectuale vor putea include şi operaţii 

acţional-practice. 

Acţiunea este privită deci ca sursă a cunoaşterii, „a învăţa făcând”, „a învăţa rezolvând 

probleme” (learning by doing). 
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STUDIUL NUMĂRĂTOARELOR REVERSIBILE CU AJUTORUL 

INSTRUMENTAȚIEI VIRTUALE 

Tomuș Adrian Marius 

 Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații“Gheorghe Mârzescu” Iași 

 

 

1. Locul şi rolul sistemelor de achiziţie de date 

Controlul unui sistem sau proces fizic presupune obţinerea de informaţii despre 

acesta, informaţii care trebuie memorate, redate sau comunicate unui nivel ierarhic superior. 

Toate procesele fizice sunt caracterizate prin mărimi fizice care pot fi transformate în semnale 

electrice (de regulă de natură analogică) de către traductoare obţinându-se astfel informaţii 

despre proces. Prelucrarea acestor semnale se poate realiza prin tehnici analogice sau prin 

tehnici numerice caz în care semnalele analogice furnizate de traductoare sunt convertite în 

semnale numerice prin intermediul unor circuite electronice specializate numite sisteme de 

achiziţie de date (SAD). 

Structura unui sistem care utilizează un sistem de achiziţie de date în vederea 

prelucrării numerice a informaţiilor este prezentată în fig.1. 

 

Sistemele de comanda şi control cu posibilităţi de utilizare şi în tehnica măsurărilor pot fi 

grupate astfel: 

• sisteme universale în care sunt utilizate microprocesoare sau microcontrolere 

programabile; 

• sisteme orientate pe aplicaţii; 

• sisteme dedicate realizate în logică cablată. 

Dintre acestea primele două prezintă un interes major în aplicaţii de acest gen, ultima 

grupă cu tot avantajul oferit de viteza mare de lucru are aplicaţii restrânse datorită flexibilităţii 

nule, a numărului mare de componente ceea ce atrage după sine un consum energetic care 

devine restrictiv în cadrul instrumentaţiei portabile precum şi o fiabilitate mai redusă. 

DISPOZITIVE 

MEMORARE 

 

TRADUCTOARE 

Semnale 

analogice SAD 

Semnale 

numerice SPN 
Semnale numerice 

SISTEM DE 

DISTRIBUŢIE DATE 

Mărimi 

fizice 

PROCES 

Acţiuni 

fizice 
ELEMENTE DE 

EXECUŢIE 

Fig.1. Structura sistemului de control al unui proces fizic 
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2. Placa de achiziţie PCI 7831R 

Placa reconfigurabilă PCI-7831R dispune de opt canale de intrare analogice pe 16 biţi, 

fiecare capabil să efectueze o conversie la 4,3 ms într-un interval maxim de ±10 V, opt canale 

pentru ieşiri analogice pe 16 biţi actualizabile la 1 ms în acelaşi interval şi 96 de linii 

digitale ce pot fi configurate ca intrări sau ieşiri digitale, pentru numărare – cronometrare 

(inclusiv intrări pentru encodere), drept canale PWM (pulse-width modulation) sau ca porturi 

pentru protocoale de comunicaţie definite de utilizator şi FPGA Virtex-II XC2V3000. 

3. Field Programmable Gate Array - FPGA 

FPGA-ul configurabil controlează atât intrările şi ieşirile analogice, cât şi liniile digitale 

ale plăcii de achiziţie. Astfel, utilizatorul poate defini funcţionarea şi temporizarea plăcii cu 

ajutorul unui instrument virtual realizat în LabView folosind modulul LabView FPGA. 

Plăcile inteligente de achiziţie din seria R au la bază un procesor FPGA înconjurat de resurse 

fixe de intrare-ieşire pentru ieşire şi intrările analogice şi digitale. 

 

Fig. 2. Modul de conectare al unui FPGA 

4. Introducere în LabVIEW FPGA 

Field programmable gate arrays (FPGA) sunt chipuri de silicon cu porţi logice 

neconectate. Se poate defini funcţionalitatea FPGA folosind software pentru a configura porţile 

FPGA. FPGA sunt des folosite ca componentă de procesare pe electronice de volum mic spre 

mediu, când timpul şi costul dezvoltării şi fabricării unui circuit integrat cu aplicaţie specifică 

(ASIC) este ineficient. FPGA sunt de asemenea găsite în aplicaţii care necesită reconfigurarea pe 

teren. 

Tipic FPGA sunt programate folosind unelte program de dezvoltare software cum ar fi 

VHDL şi VERILOG. Aceste unelte necesită o curbă de învăţare abruptă şi pot deveni o barieră în 

folosirea tehnologiei. Modulul LabVIEW FPGA permite acestuia să folosească FPGA de pe placi 

I/O reconfigurabile astfel încât inginerii şi cercetătorii pot profita de performanţa şi flexibilitatea 

FPGA fără a avea nevoie să înveţe programe de design de nivel scăzut. 

Tehnologia FPGA permite încărcarea în hardware-ul reconfigurabil a algoritmului ce 

include funcţiile pentru intrări şi ieşiri analogice şi digitale. Executându-se în hardware, 

algoritmul aplicaţiei beneficiază de valori de înaltă performanţă ale vitezei şi calităţii 

sincronizării între diverse operaţii. 

Circuitele FPGA îşi găsesc utilitatea într-o gamă largă de aplicaţii din domeniile 

controlului mărimilor continui sau discrete, simulării, emulării de protocoale digitale ş.a.m.d. 

 

5. Comunicaţia interactivă a panoului frontal 

 

Se poate folosi comunicaţia interactivă a panoului frontal pentru a comunica între 

calculatorul gazdă şi instrumentul virtual care rulează pe FPGA cum se arată în fig. 3. Se poate 

folosi interfaţa de comunicare programabilă FPGA pentru a controla şi comunica cu instrumentul 

Resurse I/E fixe  

 

  
Resurse I/E fixe 

Resurse I/E fixe 

Resurse I/E fixe 

Magistrala 
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virtual FPGA de la calculatorul gazdă şi se poate rula instrumentul virtual FPGA în Windows 

pentru a verifica logica aplicaţiei înainte de compilare. Modul de simulare 

software simulează operaţiile I/O. Uneltele de depanare LabVIEW tradiţionale sunt disponibile şi 

în modul de simulare. 

Pentru că nu există un monitor conectat la FPGA este necesară observarea ieşirii şi 

furnizarea intrării de la un calculator gazdă. Se poate folosi comunicaţia interactivă cu panoul 

frontal pentru a comunica un instrument virtual FPGA care rulează pe o ţintă FPGA fără a avea 

nevoie de programare adiţională. 

Prin comunicaţia interactivă cu panoul frontal calculatorul gazdă afişează panoul frontal 

a instrumentului virtual FPGA şi ţinta FPGA şi execută diagrama bloc  a instrumentului virtual 

FPGA. 

Panoul frontal LabVIEW comunică cu diagrama bloc a ţintei FPGA pentru a schimba 

starea controalelor şi indicatoarelor. Se poate comunica cu o ţintă FPGA aflată pe calculatorul 

gazdă sau cu o ţintă FPGA aflată pe un sistem la distanţă. În timp ce diagrama bloc a ţintei FPGA 

continuă să ruleze, calculatorul gazdă actualizează valorile pe panoul frontal al instrumentului 

virtual FPGA cât se poate de des. 

 

 

După descărcarea şi rularea instrumentului virtual FPGA se păstrează LabVIEW deschis 

pe calculatorul gazdă pentru a afişa şi interacţiona cu panoul frontal al instrumentului virtual 

FPGA. În timpul comunicării interactive cu panoul frontal nu se poate folosi uneltele de depanare 

ale LabVIEW, dar se poate testa cu simulatorul sau se pot adăuga controale şi indicatoare 

temporare pentru depanare. 

Modulul LabVIEW FPGA şi placa reconfigurabilă I/O pot fi folosite pentru a pune  în 

aplicare o varietate de interfeţe personalizate: 

- Funcţiile de temporizare şi de declanşare a altor dispozitive de măsură, 

- Protocoale de comunicare digitale 

- Dispozitiv de simulare în prototipare rapida sau aplicaţii hardware-in-loop 

- Simularea senzorului AC şi DC 

În mod tradiţional, semnale PWM-urilor au fost măsurate şi generate cu ajutorul 

numărătoarelor. Folosirea unui numărător de uz general pentru semnale PWM prezintă o 

provocare în programarea aplicaţiilor, datorită capabilităţilor hardware-ul şi interfeţelor de 

programare a aplicaţiilor (API), care sunt optimizate pentru o gamă largă de aplicaţii pentru 

numărătoare. LabVIEW FPGA permite proiectarea canalelor de I/O PWM cu interfeţe 

Calculator gazdă FPGA target 
Fig. 3. Comunicaţia interactivă a panoului frontal 

IV FPGA 

Panoul frontal 

IV FPGA 

Diagrama bloc 
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hardware şi software care sunt particularizate pentru aplicaţii, ceea ce le face uşor de integrat în 

aplicaţii de test sau de măsurare. 

6. Implementarea unui numărător reversibil 

 

În realizarea acestui numărător sunt folosite două linii digitale de I/O, DIO4 şi DIO5, 

pentru achiziţionarea semnalelor de la canalul A şi canalul B ale unui encoder digital de tip 

E6B2-CWZ1X, cu ajutorul cărora se determină sensul de rotaţie a unui motor asincron. Canalul 

analogic AO3 este folosit ca intrare pentru controlul vitezei motorului, iar linia digitală DIO0 

pentru a schimba sensul de rotaţie al motorului. 

Pentru a folosi resursele plăcii de achiziţie PCI-7831R, liniile digitale şi linia analogică 

se creează un instrument virtual FPGA. 

 

Diagrama bloc a 

instrumentului virtual FPGA 

este prezentată în figura 4. 

Pentru prelucrarea şi afişarea 

datelor preluate cu ajutorul 

liniilor digitale şi respectiv, 

analogică, se realizează un 

instrument virtual de tip 

Host. Panoul frontal al 

instrumentului virtual de tip Host are următoarele elemente: un control pentru stabilirea sensului 

de numărare, un control pentru modificarea vitezei de rotaţie, un control pentru resetarea 

numărătorului, un indicator pentru afişarea sensului de numărare, unul pentru afişarea pulsurilor 

numărate şi un indicator de tip graph pentru afişarea celor două semnale provenite de la canalele 

A şi B ale encoderului. Panoul frontal pentru numărare în sens crescător, corespunzător mişcării 

spre dreapta, şi respectiv pentru numărare în sens descrescător, corespunzător mişcării spre 

stânga sunt prezentate în figura 6. în care se poate observa decalajul de un sfert de perioadă între 

semnalele de pe canalele A şi B. 

 

7. Avantajele logicii FPGA în LabVIEW 

Logica FPGA furnizează sincronizare, declanşare, procesare şi măsurări I/O. Fiecare 

resursă I/O folosită de aplicaţie foloseşte o porţiune mică a logicii FPGA care controlează 

resursele I/O fixe. Interfaţa bus foloseşte de asemenea o porţiune mică a logicii FPGA pentru a 

furniza acest software la dispozitiv. 

Logica FPGA rămasă este disponibilă pentru funcţii de nivel înalt cum ar fi: 

Fig. 6. Panoul frontal IV de tip Host – mişcare spre stânga, respectiv spre dreapta 

Fig. 4. Diagrama bloc IV FPGA 
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sincronizarea, declanşarea şi numărarea. Funcţiile folosesc cantităţi variate de logică FPGA. 

Spaţiile FPGA de care are nevoie aplicaţia depinde de nevoia de I/O şi algoritmi logici. 
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Educație pentru voluntariat 

Samoilă Greta Gianina 

Școala Gimnazială Nr. 12, Tulcea, Jud. Tulcea 

 Conform DEX, voluntariatul este o ,,activitate desfășurată în folosul altor persoane sau al societății fără 

a urmări un câștig material,,. 

În România, Legea 339 din 17.07.2006 dă următoarea definiție: ,,Voluntariatul este activitatea de interes 

public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică în folosul altora, fără a primi o 

contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea desfășurată în domenii cum sunt: 

asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de 

învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecția mediului, social și comunitar și 

altele asemenea. Cea mai întâlnită formă de voluntariat este organizația non profit. Există ONG-uri care 

își desfășoară activitate (total sau parțial) cu sprijinul echipelor de voluntari, ca de exemplu: Fundația 

,,Tineri pentru tineri,, Asociația,, Salvați Copiii,,,,Pentru Voi,,. 

O altă definiție este dată de,,Pro Vobis,, și anume:,,Voluntariatul este activitatea desfășurată  din proprie 

inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără 

recompensă de natură financiară, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în 

care e implicată.,, 

În țara noastră, dezvoltarea voluntariatului este extrem de rapidă. Ea se desfășoară într-un cadru legal și 

este susținută de Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat, în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I,nr.469/24.06.2014. 

Domeniile în care este nevoie de sprijin voluntar sunt: 

-ariile protejate 

-dificultăți de învățare 

-sănătate mentală 

-persoane în etate 

-persoane fără adăpost 

-befriending 

-dizabilități fizice 

HIV/SIDA/Droguri 

Activități de voluntariat se desfășoară din ce în ce mai mult și în unitățile școlare. Acestea oferă elevilor 

posibilitatea de a manifesta relații de prietenie, ajutor, flexibilitate, respect față de cel aflat în dificultate, 

dăruire, creșterea încrederii în sine, apartenența la un grup, sentimente de empatie. 

Bibliografie: Wikipedia 

Scribd.ro 

DEX 
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VOLUNTARIATUL IN DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI                         

PROFESIONALĂ 

Prof. Salup Rusu Diana Giorgia  

Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava 

 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie 

iniţiativă, care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, 

fără a primi o contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul 

proiectului în care este implicată. 

  Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație 

nonformală, cât și informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul 

că voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, 

totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii 

sociale. Conform Asocieției VOLUM se pot identifica mai multe tipuri de voluntariat din perspectiva 

modului în care este realizat:  (a)voluntariat direct/ spontan – activități realizate direct de o persoană 

pentru ajutorarea altor persoane, (b) voluntariatul organizațional– activități realizate benevol și cu titlu 

gratuit de o persoană în cadrul unei organizații. Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul 

unei organizații cu scop lucrativ sau în cadrul unei organizații fară scop lucrativ sau în cadrul unei 

organizații de drept public (instituție) sau de drept privat (ONG, sindicat) și (c) formal- pe baza unui 

contract de voluntariat sau informal/ fără o relație contractuală explictă între voluntar și organizația 

gazdă. Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și 

consolida misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și 

orizonturile. Astfel, în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii 

precum: 

• Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care 

vizează să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de 

voluntariat. Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante 

în deceniile următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu 

experiență profesională cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

• Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților de 

voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc 

la o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă 

de a explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, 

persoane care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

• Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, 

totodată, abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

• Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, 

religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și 
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personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și 

oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

• Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de 

conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor 

obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 

voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe 

ceilalți, gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ 

profesionale prin intermediul voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității 

empatice, calitatea comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

     Ținând cont de cele menționate supra, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, 

întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului 

de cetățean activ. 

Legea voluntariatului 195/2001, republicată în Monitorul Oficial alTinerii în plină dezvoltare au 

nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida misiunea și viziunea personală 

sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, în acord cu cele 

menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

• Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care 

vizează să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de 

voluntariat. Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante 

în deceniile următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu 

experiență profesională cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

• Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților de 

voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc 

la o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă 

de a explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, 

persoane care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

• Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, 

totodată, abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

• Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, 

religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și 

personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și 

oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

• Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de 

conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor 

obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 

voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe 

ceilalți, gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ 

profesionale prin intermediul voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității 

empatice, calitatea comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 
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     Ținând cont de cele menționate supra, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, 

întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului 

de cetățean activ. 
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MODELELE  ELEVILOR NOŞTRI 

 

Profesor  înv. primar Jurcovici Rodica 

Colegiul Național ,,Traian Doda” Caransebeș  

 

     În general , toţi avem modele, toţi avem exemple în jurul nostru, dar este important cum le alegem, 

după ce criterii. Mai ales la copii, este foarte important să aibă de unde alege modele  care să-i poată  în-

tr-adevăr ajuta. Şi-atunci pornim de la premisa că în educaţia si formarea unui copil concură mai mulţi 

factori, fiecare important în felul lui : familia, şcoala, societatea, media, atât cea vizuală cât şi cea scrisă.  

   Cine sunt cei pe care îi admirăm necondiţionat şi pe care am vrea să-i imităm întru totul: persoane, 

personalităţi sau personaje ale căror vieţi ne-am dori să le trăim şi noi, muritorii de rând, pentru că, dintr-

o sumă de puncte de vedere, existenţele lor întruchipează perfecţiunea? Merită ei această admiraţie a 

noastră ? 

    Educaţia primită de copii acasă constituie fundamentul unei vieţi frumoase în care adultul de mai 

târziu ştie să se aprecieze pe sine şi pe ceilalţi şi reuşeşte să convieţuească armonios într-o societate. 

    Influenţa educativă pe care o exercită familia este implicită, face parte integrantă din viaţă. Familia 

oferă primele modele comportamentale, creează primele obişnuinţe şi deprinderi, nu întotdeauna bine 

conştientizate şi nici întotdeauna pozitive în conţinut. Se creează un stil comportamental care se imprimă 

asupra întregii evoluţii a individului şi care va genera, de asemenea, rezistenţă la schimbările ulterioare. 

    Vedem uneori părinţi cu copii de mână pe stradă care aruncă ambalaje pe jos, sau fumează pe stradă. 

Nu este greu să ne imaginăm cum copiii vor face la fel şi că atunci când părinții îşi vor sfătui copiii să 

traverseze pe la trecerea de pietoni, să nu arunce hârtii pe stradă şi să nu fumeze, nu vor fi ascultaţi, 

pentru că vorbele şi sfaturile nu au nicio putere dacă nu există şi exemplu. Copilul face ce vede în jurul 

lui încă din fragedă pruncie. El înregistrează uimitor tot ceea ce vede. În van îşi vor risipi părinţii 

vorbele, copiii vor face cum fac părinţii lor şi nu ce le spun ei. 

   Ne întrebăm uneori: oare parinţii nu cunosc acest adevăr universal şi în graba şi nepăsarea lor nu fac 

niciun efort pentru a fi un exemplu bun pentru copiii lor, măcar? Alții o fac pentru copiii altora, noi de ce 

nu o facem pentru ai noștri? Poate că  mulţi nu îşi dau seama că acţiunea are o putere mai mare decât 

cuvântul.  

    Exemplul, ca model de conduită, reprezintă una din căile cele mai importante ale educaţiei în familie. 

El îşi are forţa în fenomenul caracteristic copiilor, imitaţia, aceştia, lipsiţi de cunoştinţe şi experienţă, 

caută modele în adulţii din jur, pe care-i consideră mai puternici, mai capabili. La baza activităţii 

educative în familie, nu trebuie să stea numai sfaturile, oferite copiilor cu atâta largheţe de părinţi, deşi şi 

acestea îşi au rostul lor, ci modelele, exemplele bune de  conduită, rezultate din buna organizare şi 

desfăşurare a vieţii de familie, din asigurarea unui climat moral şi afectiv de calitate. 

   Există nişte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească exemplele părinţilor pentru a fi cât mai eficiente 

sub raport formativ şi anume: autoritatea de care se bucură părinţii în faţa copiilor, unitatea de vederi a 

familiei, concordanţa între exigenţele de ordin moral pe care părinţii le formulează şi faptele lor concrete, 

utilizarea exemplelor pozitive, dragostea și respectul faţă de copii. 

 

   Având influenţă asupra tuturor laturilor de dezvoltare a personalităţii copilului ( fizică, morală, 

intelectuală, estetică, practică ), influenţa mamei îşi pune amprenta mai ales asupra dezvoltării morale a 

copilului. La şcoala maternă se făureşte caracterul moral al copilului, care constituie nucleul întregii sale 
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personalităţi. Sub privirea mamei, copilul învaţă să fie disciplinat, sârguincios, modest, cinstit, să 

dispreţuiască egoismul, laşitatea, lenea, minciuna. 

    Condiţia este ca, influenţa benefică a mamei, să fie susţinută prin exemple pozitive de ceilalţi factori 

cu care copilul intră în contact, de ceilalţi membrii ai familiei, de grupul de joacă, de şcoală, şi instituţiile 

extraşcolare, de societate. Căci cea mai mică discontinuitate de vederi sau condită morală întâlnită de 

copil într-unul din aceste medii de viaţă, este dăunătoare pentru ţinuta lui etică. 

     Se constată că majoritatea părinţilor au tendinţa să abordeze motivarea la fel ca şi educaţia copilului: 

ei cred că felul în care sunt motivaţi este cea mai bună cale şi încearcă să le transmită şi copiilor aceeaşi 

idee. Pentru că vă doriţi de fapt să aveţi nişte copii motivaţi pozitiv, este extrem de important să 

inţelegeţi că s-ar putea ca aceasta să nu fie cea mai bună cale. Indiferent care ar fi experienţa voastră din 

trecut sau firea voastră, veţi dori să daţi copilului un exemplu care să fie demn de urmat, onorabil, 

inclusiv în felul în care vă satisfaceţi obligaţiile. Dacă el vă va percepe o persoana destinsă , pozitivă, 

implicată, agreabilă şi consecventă, va dori să devină la fel. Dacă vă va vedea că vă plângeţi mereu şi că 

vă amânaţi cât puteţi îndatoririle, sarcinile de lucru, va dori să vă urmeze exemplul și va proceda la fel. 

      Cu cât se va simţi mai iubit necondiţionat, cu atât  va urma mai lesne exemplul. Un copilaş de 3 ani 

poate să sufere de anxietate şi frică tocmai din cauza lipsei de afecţiune din partea adulţilor. Copilul este 

mai atent atunci când este ţinut în braţe. Înţelege mai bine şi pare că învaţă mai mult. Ce se întâmplă de 

fapt? Copilul învaţă mai bine atunci când nevoile sale emoţionale sunt satisfăcute. Satisfacerea acestor 

nevoi l-a făcut pe copil să uite de temerile, sporindu-i sentimentul de siguranţă şi încredere.  

     Daca acest lucru se poate întâmpla în urma unui simplu contact cu un dascăl, imaginaţi-vă ce se 

petrece atunci când, acasă, copilul are nişte părinţi iubitori.   

    Trebuie să fim întotdeauna sinceri cu copiii noştri pentru ca ei să poată avea încredere în ceea ce 

spunem. Trebuie să învăţăm că răspunsul: "nu ştiu" este mai bun decât o informaţie greşită. În prezent,cu 

ajutorul Inernetului poţi găsi orice informație, aşa că poţi să îi spui “ nu ştiu, dar hai să aflăm împreună. “ 

    Copiii sunt prin natura lor egoişti, e datoria părinţilor să îi înveţe că există şi alţii în jurul lor de care 

trebuie să ţină cont. Puterea exemplului este cea mai bună. 

   Când observi că fiul sau fiica ta se comportă urât cu altcineva, atrage-i atenţia şi roagă-l să încerce să 

se pună în pielea persoanei rănite.   Când face ceva drăguţ pentru altcineva, laudă-i atitudinea. Aşa îl vei 

determina să nu mai râdă de alţii, să nu mai jignească.  

    Problemele educării copiilor sunt atât de complexe, încât ele cer conlucrarea permanentă a tuturor 

factorilor care influenţiază dezvoltarea acestuia. 

    Şcoala are un rol foarte important în educaţia copiilor şi în oferirea unor exemple, a unor modele. 

    Elevii trebuie feriţi de modele negative. Fiind în curs de formare a caracterului şi conduitei, copiii nu 

au suficientă capacitate de discernământ şi pot fi uşor derutaţi de un exemplu negativ. Desigur, copiii nu 

pot fi izolaţi de viaţa de societate, care le oferă exemplele ei, nu numai pozitive, ci dimpotrivă. Ei sunt 

expuşi, în mod inevitabil, influenţei nefaste a acestor exemple. Dar acest pericol poate fi evitat în mare 

măsură prin educaţia morală a copiilor, încă de la vârstele cele mai fragede, prin formarea de priceperi şi 

deprinderi de bună conduită. 

    Preîntâmpinarea eşecului şcolar al copiilor, reprezintă o preocupare continuă a şcolii. Dar lupta 

împotriva acestui fenomen negativ, atât pentru copil cât şi pentru societate, trebuie dusă şi în familie; 

aceasta apărând uneori, ca fiind ea însăşi sursă de factori generatori ai insuccesului şcolar. Dialogul cu 

familia presupune colaborare, cooperare. Învăţătorul, profesorul nu trebuie să critice, să sancţioneze, ci 

să sugereze şi să facă recomandări adecvate. Pentru optimizarea relaţiei şcoală – familie, se pot aborda 

împreună cu părinţii numeroase teme, care să contribuie la ridicarea nivelului pedagogic al familiei, unde 

se pun în realitate bazele formării copilului. Colaborarea permanentă cu şcoala, informarea acesteia cu 

sinceritate, asupra cauzelor care au dus la insuccesul şcolar, elaborarea unui plan comun de măsuri, 

creează premisele necesare depăşirii rămânerii în urmă la învăţătură. Ea se face prin susţinerea copilului 

de către familie, prin ameliorarea condiţiilor care au fost deficitare, prin stimularea lui morală.  
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Părinţii conştienţi de importanţa colaborării cu şcoala, au toate şansele de prevenire şi înlăturare a 

insuccesului şcolar. 

   O temă de larg interes şi care merită a fi dezbătută este impactul şi rolul mijloacelor media in viaţa 

copilului. 

    Televizorul este una din formele media cele mai prezente în viaţa noastră şi oferă o gamă largă de 

informaţii. Este important să plecăm de la premisa că nici un mijloc media (televizor, calculator, internet, 

jocuri video) nu reprezintă un factor nociv sau negativ prin definiţie, ci reprezintă un instrument ale cărei 

calităţi le poate folosi. 

    Pentru aceasta este necesar să ne familiarizăm întâi noi şi să cunoaştem bine care sunt componentele 

sale şi ce rol pot juca în viața copilului. Televizorul este o sursă bogată de informaţii şi variată, dar 

tocmai această caracteristică îl determină să devină adesea o sursă de confuzie. Copilul este atras de acest 

amestec şi de accesul facil şi nu are capacitatea de a diferenţia calitatea informaţiei primite. 

     Savatie Baştovoi scria că “… niciodată, societatea nu a fost mai uniformă şi mai aplatizată ca astăzi. 

Şi tocmai tinerii, care erau întotdeauna focar al noutăţii şi al  nonconformismului, au ajuns tagma cea mai 

conservatoare şi plicticoasă. Din viaţa lor au dispărut imprevizibilul şi aventura, au dispărut 

personalitatea şi curajul. Toți poartă acelaşi fel de haine, ascultă acelaşi fel de muzică, poartă aceleaşi 

discuţii şi au acelaşi vocabular, care se reduce pe zi ce trece…Toată viaţa tinerilor este o imitaţie, a unor 

staruri, actori sau muzicieni de duzină. Toată energia lor se cheltuieşte în repetiţii penibile a unor gesturi 

şi replici care le-au plăcut ”. 

     Şi-atunci, este foarte important să le arătăm tinerilor noştri că există şi alte modele şi eventual să 

pornim chiar de la aşa numitele ,,staruri”, dar să le arătăm că sunt printre ei şi oameni valoroşi, să le 

explicăm de ce sunt valoroşi, să le vorbim de conduita morală a acestora şi nu numai de succesul pe care 

l-au avut din punct de vedere material. Iar noi, ca adulţi, să nu facem niciodată lucrurile pe care nu vrem 

să le facă copiii  şi elevii noştri. Din păcate sunt multe lucruri pe care le învaţă chiar de la noi, îi învăţăm 

să mintă, să fie leneşi, să ajungă sus fără prea mult efort. 

    Formarea copilului pentru folosirea raţională a timpului liber prin activităţi liber alese, fie în scopul 

relaxării, fie pentru lărgirea sferei de cunoştinţe sau fortificare fizică, reprezintă o problemă importantă. 

Iniţierea în direcţia folosirii înţelepte a timpului liber, contribuie nu numai la dezvoltarea fizică şi 

intelectuală, ci şi la dezvoltarea personalităţii copilului. Familia determină, în mare măsură, preferinţele 

copilului pentru anumite forme de  activitate desfăşurată în timpul liber. 

    Integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană implică si orientarea învăţământului românesc în 

direcţiile de dezvoltare a învăţământului european. Se pune accentul pe noi laturi ale educaţiei, cum ar fi: 

educaţia pentru integrare europeană, educaţia pentru sănătate, educaţia ecologică, educaţia interculturală  

etc. Se naşte, totuşi, o întrebare firească: Mai este educaţia pentru muncă una dintre laturile educaţiei 

formale?  În dorinţa acută de schimbare, trăind într-o societate în care adevaratele valori încep să fie 

eclipsate de false valori, uităm că munca ar trebui să rămână piatra de temelie a oricărei realizări. 

   Toţi factorii implicaţi în educaţie trebuie să ne străduim să le trezim elevilor şi copiilor  noştri  o 

motivaţie corectă faţă de învătătură,  căci este principala lor activitate la această vârstă, munca lor, cea 

care le uşurează drumul cunoaşterii şi îi ajută să reuşească în viaţă. Tot ceea ce face un elev, felul în care 

scrie şi învaţă, felul în care îşi păstrează caietele şi cărţile, bunurile personale şi pe cele din şcoală, felul 

în care răspunde cerinţelor şcolii, toate dovedesc cum percepe şi preţuieşte copilul munca. E greu să 

preţuieşti munca, atunci când nu ştii ce înseamnă.  Multor copii li se oferă tot ce îşi doresc, fără a li se 

cere  nimic în schimb.  Sunt de apreciat părinţii care trudesc, iar uneori se sacrifică pentru a le asigura 

copiilor ceea ce ei poate nici nu au visat, dar este de condamnat faptul că nu îi implică şi pe cei mici în 

efortul pentru fiecare împlinire. Copilul crede că totul i se cuvine, iar atunci când i se va refuza ceva, cu 

greu va accepta situaţia. Nu va putea preţui munca, dacă nu i se acordă şansa de a-şi îndeplini singur 

îndatoririle, de a deveni independent, de a participa, dupa puterile lui, la realizările familiei.  

    Bunurile materiale nu pot înlocui totul. Trebuie să dăruim copiilor  din timpul nostru, pentru a ni-i 

apropia,  pentru a-i cunoaşte mai bine.  Nu trebuie ca părinţii să ia asupra lor toate îndatoririle copiilor 
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lor: îmbrăcatul, aranjatul ghiozdanului, pregătirea temelor, micile activităţi din gospodarie, la care fiecare 

copil ar fi putut sa ia parte, după puterile lui.  

    Alexandre Dumas fiul scria că ‘’ Nu trebuie să atribuim banului nici o valoare mai mică , nici una mai 

mare decât cea pe care o merită, banul este un servitor bun, dar un stăpân rău. “ 

     La fel este greşit , să lăsăm prea  grelele poveri ale familiei să apese pe umerii mici. Grija zilei de 

mâine, neajunsurile, problemele de la serviciu, certurile dintre părinţi, divorţurile, plecarea tatălui sau a 

mamei (uneori a ambilor părinţi) în străinătate pentru a le  face copiilor un viitor, toate se vor răsfrânge 

negativ asupra copiilor.  

   Educaţia morală şi civică realizată în şcoală , nu poate fi separată de alte influenţe educative ce se 

exercită asupra copilului, şi anume de educaţia pe care acesta o primeşte în familie, în comunitatea 

locală, în societate, în general. Ea trebuie să se manifeste în permanenţă ca o acţiune unitară, coerentă, iar 

îndeplinirea acestui deziderat, trebuie să stea în atenţia cadrului didactic. 
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Responsabiliser et éduquer les jeunes par le volontariat.  

Les écoles de volontariat 

Prof. Mirabela Cobzariu 

Colegiul Economic »Dimitrie Cantemir » Suceava 

 

Le volontariat est un acte d’échange, un engagement entre une structure d’accueil et un 

volontaire. Le statut de volontaire se distingue à la fois du bénévole et du salarié. Ses caractéristiques 

sont les suivantes :  

• Le volontaire s’engage d’une manière formelle, par contrat, pour une durée limitée, pour 

une mission d’intérêt général ; 

• Le volontaire, en contrepartie de cet engagement, perçoit une indemnité de subsistance 

qui n’est pas assimilable à un salaire ; 

• Le volontariat ne relève pas du code du travail, excepté le congé de solidarité 

internationale 

Le statut de volontaire a connu une forte progression ces dernières années, qu'il s'effectue en 

France ou à l'international. La diversité des formes de volontariat reste cependant complexe et parfois 

méconnue du public, malgré son intérêt, tant professionnel que personnel.  

Aujourd’hui, il existe la plus grande génération de jeunes jamais connue. Les technologies telles 

que les médias sociaux et les téléphones mobiles ont créé une génération qui est mieux connectée que 

jamais, éveillant en eux un nouveau sentiment de puissance et le potentiel. Les jeunes apportent de 

l’énergie, des idées créatives et leur détermination à conduire la réforme, la nécessité d’institutions qui 

sont plus adaptés à leurs besoins et aspirations. 

Mais les jeunes rencontrent également des difficultés. L’exclusion sociale, le manque de droits, 

la violence sexiste, la pauvreté et d’autres problèmes doivent être combattus pour permettre aux jeunes 

de pouvoir exercer pleinement leur potentiel. Le bénévolat est un moyen puissant qui leur permet 

d’acquérir un sens profond de l’engagement civique et apporter des changements positifs à leurs 

communautés. 

Le volontariat des jeunes peut permettre de renforcer le sentiment d’appartenance, la motivation 

et les compétences, qui sont des éléments clé dans un dialogue constructif entre et au sein des 

communautés. Les jeunes ont un rôle essentiel à jouer dans la prévention des conflits et pour faire face 

aux défis liés au développement, notamment dans le contexte international de prolifération des discours 

extrémistes et de la violence. 

Le volontariat de la jeunesse a besoin de promotion au niveau local, national, régional et 

mondial, en particulier lorsque la capacité des jeunes à contribuer à la société d’une manière significative 

est sous-évaluée, ou lorsque le bénévolat lui-même est rare, objet de méfiance ou mal compris. 

Les jeunes s’impliquent fortement dans des activités de bénévolat, de plus en plus variées. En ce 

qui suit on va parler d’une activité de volontariat qu’on voit promouvoir de plus en plus – l’école des 

devoirs. 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 
1615  

Les écoles de devoirs sont des structures indépendantes des écoles. Elles participent à la vie d’un 

quartier, d’un village en développant un travail pédagogique, éducatif et culturel de soutien aux 

apprentissages et de formation citoyenne. C’est un lieu d’accueil, d’écoute et de convivialité qui fait le 

lien entre l’école et le milieu de vie de l’enfant. Il fonctionne en dehors des heures scolaires, sur base 

d’un projet d’accueil et d’un plan d’action annuel, avec l’appui d’une équipe éducative qualifiée. Celle-ci 

développe des activités de soutien scolaire et d’animation des enfants. L’école de devoirs contribue ainsi 

à leur éducation et à leur épanouissement. Qu’est-ce qu’une école de devoirs ?  Une école de devoirs, 

c’est donc une structure, elle est accessible à tous, sans discrimination et s’adresse souvent à un public 

fragilisé. Elle est en général implantée dans un quartier et peut éventuellement s’installer dans les locaux 

d’une école si elle n’a pas d’autres possibilités mais son pouvoir organisateur doit impérativement être 

indépendant de celui de l’école. Elle doit également accueillir des enfants venant de plusieurs 

établissements scolaires différents.  

Ce type d’écoles  organise des activités de soutien aux apprentissages, accompagne la réalisation 

des devoirs et des leçons. Il ne s’agit pas de répéter ce qui a été fait en classe, de proposer un surcroît 

d’exercices identiques à ce que l’enseignant a travaillé. Il s’agit de privilégier une approche plus large 

(que ce soit par le jeu, l’ancrage dans la situation et le cadre de vie de l’enfant), une construction 

collective du savoir, des apprentissages et des compétences.  Il ne s’agit pas d’une étude scolaire 4. Qui 

met à la disposition des enfants du matériel didactique, des documents, y compris, si possible, un outil 

informatique. Exemples : dictionnaires, grammaires, réglettes de calcul, logiciels éducatifs, calculatrices, 

compas, équerres, peintures, pastels, papiers colorés. On y organise des activités culturelles, créatives, 

ludiques ou sportives, dont notamment : des ateliers lecture, écriture ou mathématique qui vont permettre 

de brasser et d’utiliser des notions apprises à l’école. Exemples : contes, création d’un journal, 

expériences scientifiques, ateliers de cuisine, construction de la maquette d’une maison, … des ateliers 

d’expression orale, corporelle ou artistique. Exemples : débats, théâtre, danse, chant, atelier graphique, 

peinture, … des sorties à caractère culturel. Exemples : visites de musées et d’expositions temporaires, 

concerts, cinéma, découverte d’un lieu, théâtre, … des activités sportives et des jeux, en particulier 

collectifs et coopératifs afin de permettre aux enfants d’apprendre le « vivre ensemble ». Des activités 

citoyennes. Exemples : sensibilisation à l’environnement, initiation au recyclage, création et entretien 

d’un potager, animations intergénérationnelles, sensibilisation à la solidarité Nord/Sud, … Les écoles de 

devoirs permettent aux enfants qu’elles accueillent de devenir des citoyens actifs et responsables, 

capables de poser un regard critique sur le monde qui les entoure et d’en comprendre le fonctionnement. 

Elles s’adressent en priorité aux enfants qui viennent de familles dont les parents n’ont pas la possibilité 

d’accompagner leur scolarité (difficultés avec la langue française, problèmes liés au décalage entre les 

méthodes proposées et la culture familiale, …). Elles doivent veiller à être accessibles à tous. Elles 

n’agissent pas seules mais collaborent avec les intervenants de l’éducation. En ce qui concerne les es 

parents  de type d’école doit veiller à les intégrer dans le travail et surtout à ne pas prendre leur place. 

S’il est par exemple envisageable que les animateurs accompagnent les parents dans leurs démarches 

scolaires, il est impensable qu’ils y aillent à leur place, ni sans leur accord. 

L’animateur en école de devoirs met en place les conditions pour que les enfants et les jeunes 

maîtrisent les apprentissages scolaires, acquièrent une autonomie et développent leur ouverture 

culturelle, créative, sportive, ludique, … Il instaure un climat de confiance avec l’enfant et sa famille tout 

en veillant au respect des limites de sa mission, dans le respect des règles de déontologie et d’éthique. 

Activités  proposées : le volontaire est amené, selon ses compétences, à : animer, organiser ou participer 

à l’organisation d’activités ludiques, créatives, culturelles, sportives, animer, organiser ou participer à 

l’organisation d’animations autour de la langue française : bibliothèque, ateliers lecture ou contes, 

animations d’expression orale, théâtre, comptines, chant. Accompagner les enfants dans leurs 

apprentissages et dans la réalisation de leurs devoirs en utilisant diverses méthodes pédagogiques 

adaptées aux capacités de chaque enfant. Dans ce cadre, il sera également amené à : accueillir les parents 
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; répondre à leurs questions sur les activités en cours ou sur le suivi de l’enfant. Collaborer avec les 

membres de l’école de devoirs (volontaires, coordinateur, animateurs…).  Participer aux réunions 

d’équipe auxquelles il est convié.  Etablir, selon les cas, des contacts avec le monde scolaire en 

concertation avec le coordinateur. 

 Le volontariat désigne une activité de services envers autrui, de son plein gré et sans 

rémunération s’exerçant en général dans le cadre d’une association ou d’une structure publique. Les deux 

parties concernées ont chacune des droits et des obligations. L’école de devoirs s’engage à : informer sur 

l’école de devoirs, ses objectifs, son environnement, son fonctionnement et la répartition des principales 

responsabilités ; accueillir le volontaire et veiller à sa bonne intégration au sein de l’équipe ; considérer 

le volontaire comme un collaborateur à part entière et assurer sa formation et son accompagnement ;  

confier au volontaire des activités qui lui conviennent en fonction de ses compétences, ses motivations et 

ses disponibilités ; définir de façon précise les missions, responsabilités, les horaires et activités du 

volontaire ; couvrir les risques liés au volontariat, par une assurance en responsabilité civile pour 

l’association . L’école de devoirs a le droit  d’interrompre l’activité et la mission d’un volontaire en 

respectant un délai raisonnable.  
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STIMULAREA CREATIVITĂȚII  ELEVILOR 

PRIN JOCURI DE MIȘCARE 

Dragu Dorin 

                                                                           Liceul Tehnologic ,,Dacia” Caransebeș 

 

 

În anul 1990, Asociaţia Internaţională pentru Dreptul copilului de a se juca a prezentat importanţa jocului 

în procesul de educaţie. Participanţii din 15 ţări au afirmat de comun acord că: 

            – jocul este important pe întregul parcurs al procesului de educaţie; 

            – jocul spontan este important pentru dezvoltarea copilului; 

            – climatul natural,  cultural şi interpersonal trebuie să fie îmbunătăţit  şi extins  pentru a încuraja 

jocul; 

            – interacţiunile copil - adult în activităţi corespunzătoare de joc ale copilului sunt o componentă 

importantă a procesului învăţării. 

                      Cercetătorii au descoperit că experienţa jocului se află în  strânsă  legătură  cu numeroase 

funcţii şi operaţii psihologice precum: 

             -gîndirea creativă; 

             -rezolvarea problemelor; 

             -abilitatea de a face faţă tensiunilor şi anxietăţilor; 

             -achiziţionarea de noi perspective, semnificaţii ale lucrurilor; 

             -abilitatea de a utiliza instrumente; 

             -dezvoltarea limbajului (Christie & Johnson, 1983). 

După cum bine ştim,  jocul  este activitatea  principală  a copilului şi  este esenţial  pentru o 

dezvoltare  sănătoasă  şi  armonioasă a  acestuia. I mportanţa  jocului   în   dezvoltarea  copilului  nu   

este dată  doar  de rolul   acestuia în învăţare, ci şi   de  procesul  prin care  copiii  pot utiliza jocul pentru  

a-şi exprima   sentimentele,   pentru  a  crea  noi  relaţii,  sau  pentru  a  le   îmbunătăţi  şi   aprofunda   pe  

cele existente. 

                       Prin intermediul jocurile de mișcare se pot asimila noi informaţii, se pot verifica şi 

consolida anumite cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, se pot dezvolta capacităţi cognitive, afective şi 

volitive ale copiilor, se pot educa trăsături ale personalităţii creatoare, se pot asimila modele de relaţii 

interpersonale, se pot forma atitudini şi convingeri. 

                         Copiii pot învăţa să utilizeze bine informaţiile, timpul spaţiul şi materialele puse la 

dispoziţie, li se poate dezvolta spiritul de observaţie, spiritul critic şi autocritic, capacitatea anticipativ-

predictivă, divergenţa şi convergenţa gândirii, flexibilitatea şi fluenţa. Poate fi solicitată capacitatea 

elevilor de a se orienta într-o anumită situaţie, de a propune soluţii, de a le analiza şi opta pentru cea 

optimă, de a extrapola consecinţele unei anumite situaţii concrete, de a interpreta şi evalua anumite 

experienţe, fenomene, situaţii . 

   Manifestând creativitate, profesorul va determina avântul libertăţii şi creativităţii copiilor, va realiza 

echilibru între preocupările pentru formarea gândirii logice, raţionale, flexibile, fluide, creatoare, 

depăşind înţelegerea îngustă, eronată, potrivit căreia libertatea de manifestare şi creaţie a copiilor se 

dezvoltă spontan. 

Ca mijloace specifice dezvoltării creativițății elevilor în ciclul primar, putem propune câteva jocuri: 

1.Jocul X și 0  

                       Elevii sunt împărțiți în două echipe așezați în coloane. La o distanță de 10m, se marchează 

un careu format din 9 spații. Primii trei elevi din fiecare echipă țin în mână un maiou de 

departajare(eșarfă) de culori diferite. O echipă are maiouri de culoare roșie, reprezentând litera X și 
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cealaltă echipă având culoarea albastră, fiind cifra 0. La semnalul de începere a jocului, primii elevi 

aleargă și așează maioul(eșarfa), fiecare, în unul din cele 9 spații. Se întorc, îi ating pe umăr pe următorii 

colegi care aleargă și așează, la rândul lor, maiourile încercînd să crească șansele echipelor din care fac 

parte de a forma o linie, alcătuită din trei spații consecutive pe orizontală, verticală sau pe diagonală. 

Dacă primii trei elevi din fiecare echipă nu formează o linie, următorii mută maiourile până când se 

reușește formarea acesteia. Câștigă echipa care formează prima o linie. 

2.Cinci insule  

                        Se desenează cu cretă pe podea cinci cercuri destul de mari pentru ca toţi participanţii să 

încapă în ele. Participanţii sunt întrebaţi ce denumire ar vrea să dea fiecărei  insule.  Fiecare este rugat să 

aleagă o insulă pe care ar dori să treacă. Apoi participanţii sunt avertizaţi că una din insule se va 

scufunda în mare şi locuitorii ei vor fi nevoiţi să treacă repede pe altă insulă. Grupul este lăsat puţin în 

suspans, după care profesorul anunţă denumirea(sau cifra) insulei care se scufundă. Participanţii aleargă 

spre celelalte patru insule. Jocul continuă până când toţi sunt înghesuiţi pe o insulă. 

3.Constructorii  

                         Copiii sunt împărțiți în douâ echipe egale așezate în formație de șir. În dreptul fiecărei 

echipe se așează o cutie cu cuburi, în fața  se trasează marcajul pentru mersul în echilibru și o linie care 

reprezintă locul unde ei construiesc. 

                          Primii copii din fiecare echipă iau câte două cuburi, merg în echilibru cu mâinile întinse 

lateral până la locul marcat, lasă cuburile acolo, se întorc în alergare, ating pe urmatorii și-și ocupa 

locurile. Copiii au obligația să așeze cuburile în asa fel încat să construiască un zid. Sunt declarați buni 

constructori componenții echipei care au terminat primii și cel mai corect construirea zidului. 

4. Ștafeta cu obstacole  

                         Copiii au fost împartiti în două echipe egale, așezate în formație de șir înapoia unei linii 

de plecare. Înaintea echipelor pe traseu, se pun în 3 locuri cate doua coșulete din material plastic pe care 

se sprijină câte un baston de gimnastică. 

                         Distanta dintre obstacole este de 2m. La comanda, primii din fiecare echipă pornesc în 

alergare și sar peste obstacole. La întoarcere alearga spre urmatorii coechipieri pe care îi ating pe umăr. 

Castigă echipa care termină prima și parcurge corect traseul(fără să doboare bastonul). 

                         Pentru  copil  modul  serios  şi  pasiunea  cu  care  se  joacă  constituie  indicatori  ai 

dezvoltării  şi  perfecţionării  proceselor  de  cunoaştere - percepţia,  reprezentarea,  gândirea, spiritul de  

înţelegere,  memoria,   imaginaţia,  vorbirea  şi  trăsăturile  de   personalitate  –  caracter ,  aptitudini, 

voinţa, afectivitate. 

                           Jocul de creaţie este cea mai răspândită şi îndrăgită activitate, prin el copiii prelucrează  

şi transpun pe plan imaginar impresiile pe care le au despre realitataea înconjurătoare, jocul refelctând 

raportul dintre copil şi mediul social. 

                           Jocul logic, ca modalitate de educare şi instruire intelectuală, realizează o îmbinare 

optimă între obiectivele urmărite, conţinutul activităţii şi particularităţile psihice ale diferitrelor vârste 

şcolare prin transpunerea sarcinilor de învăţare în joc. Prin jocurile logice se urmăreşte dezvoltarea 

gândirii cu operaţiile, efectuarea în practica jocului a unor operaţii matematice specifice. 

                            Jocul de mişcare fructifică interesul copiilor, dorinţa lor având la bază dorinţe de ordin 

fiziologic.  Ele  au  ca  şi  scop,  pe  lângă  călirea  organismului  şi întărirea sănătăţii,  dezvoltarea 

armonioasă a tuturor grupelor musculare, prevenirea localizării unor atitudini vicioase, creşterea 

capacităţii intelectuale, crearea unei bune dispoziţii. Jocurile cu caracter sportiv au dinainte stabilite 

regulile şi momentele competitive. Regulile precizează mişcările şi acţiunile necesare în joc. 
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IMPORTANȚA JOCULUI DIDACTIC LA COPIII CU  

CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE 

 

                                                                                                                   Prof. Dragu Ionela-Diana 

  Centrul Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș 

                                                                                                                                                        

 

                                                                                              
 În cadrul activităților de terapie educațională, un loc aparte îl ocupă conceptul de joc didactic. Jocul 

didactic constituie o formă de activitate prin care se rezolvă una sau mai multe sarcini didactice prin 

îmbinarea tehnicilor de realizare a acestor sarcini cu elementul de joc. Folosim adesea jocul didactic în 

diverse forme pentru a stimula elevii să rezolve o sarcină didactică într-o formă cât mai atractivă, știut 

fiind faptul că învățarea care implică jocul devine mai plăcută și recofortantă. Jocurile devin metode de 

instruire în cazul în care ele sunt organizate și se succed conform logicii cunoașterii și învățării. Fiecare 

joc didactic trebuie să aibă un scop educativ, să includă o componentă instructivă, să îmbine armonios 

elementele instructive cu elementele distractive, să valorifice cunoștințele și deprinderile deja 

achiziționate, spontaneitatea, inventivitatea, inițiativa, răbdarea, să includă elemente de așteptare, de 

surpriză, de competiție, de comunicare între partenerii de joc, astfel încât să determine apariția unor stări 

emoționale complexe care intensifică procesele de reflectare directă și nemijlocită a realității. 

 Caracteristica esențială a jocului didactic constă în crearea unor condiții favorabile pentru valorificarea 

achizițiilor și pentru exersarea priceperilor și deprinderilor sub forma unor activități plăcute și atractive. 

Contribuția jocului didactic la stimularea și dezvoltarea capacităților cognitive ale copilului, educarea 

trăsăturilor de personalitate și realizarea obiectivelor de cunoaștere ale procesului de predare-învățare 

este evidentă prin jocul didactic, elevul își angajează întregul potențial psihic, își ascute observația, își 

cultivă inițiativa, inventivitatea, flexibilitatea găndirii, își dezvoltă spiritul de cooperare, de echipă. 

 Folosirea jocurilor didactice în toată varietatea lor constituie prima treaptă în realizarea învățământului 

formativ, care urmărește să dezvolte activismul intelectual, deprinderile de muncă intelectuală, de 

conduită morală, de activitate fizică, urmărind ca toate aceste deprinderi active să se dezvolte prin 

valorificarea resurselor psihice și fizice proprii. 

 Activitățile de loisir cele mai frecvent întâlnite, ce se pot desfășura în timpul liber sunt reprezentate de 

arta fotografică, tipărirea, croitoria, pictura. Aceste activități creează orizonturi noi și ocupă timpul 

persoanelor cu deficiențe fizice,grădinăritul este o activitate de loisir ce poate fi ușor practicată de 

persoanele cu ces.Prin grădinărit,persoana cu handicap are șansa de a-și organiza și amenaja mediul de 

viață. Dacă nu are la dispoziție o mică grădină, copilul cu handicap își poate aranja o cutie de flori la 

fereastră, de care să se ocupe cu atenție și dăruire. Altă sugestie pentru petrecerea timpului liber este 

îngrijirea unei păsări sau a unui animal. Puiul de câine, le va fi prieten, tovarăș vesel de joacă, ajungînd 

să devină foarte apropiați. Îngrijirea unui animal sau a unei păsări este importantă, deoarece copilul 

capătă o responsabilitate, are o datorie, ceea ce-i permite să înțeleagă implicațiile unei relații de îngrijire. 

În acelașii timp, păsările și animalele atrag copiii din vecinătate, ceea ce reprezintă întotdeauna un punct 

de plecare pentru conversație și prietenie.  

 Jocul reprezintă pentru copiii cu ces o modalitate de a-și exprima propriile capacități. Prin joc, copilul 

capătă informații despre lumea în care trăiește, intră în contact cu oamenii și cu obiectele din mediul 

înconjurător și învață să se orienteze în spațiu și timp. Putem spune că jocul este „munca copilului”. În 

timpul jocului, copilul vine în contact cu alți copii sau cu adultul, astfel că jocul are un caracter social. 

 De-a lungul activităţii didactice am constatat că jocul didactic  poate fi folosit în orice etapă a învăţării, 

respectând obiectivele stabilite pentru unitatea de învăţare corespunzătoare. Se impune o exigenţă sporită 

în ceea ce priveşte dozarea ritmică a volumului de cunoştinţe ce trebuie asimilate de elevi şi, în mod 

deosebit, necesitatea ca lecţia să fie completată sau intercalată cu jocuri didactice .  
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             Un exerciţiu sau o problemă  poate deveni joc didactic dacă: realizează un scop sau o 

sarcină didactică, foloseşte elemente de joc în vederea realizării sarcinilor propuse, foloseşte un conţinut 

accesibil şi atractiv, utilizează reguli de joc, cunoscute anticipat şi respectate de elevi, educatorul fiind 

„arbitrul” principal al întrecerii.  

           Scopul didactic se formulează în legătură cu cerinţele programei şcolare pentru clasa 

respectivă, convertite în finalităţi funcţionale de joc. Formularea trebuie să fie clară şi să oglindească 

problemele specifice impuse de realizarea jocului respectiv. O formulare corespunzătoare a scopului 

determină o bună orientare, organizare, desfăşurare a activităţii respective. Sarcina jocului didactic este 

legată de conţinutul acestuia, de structura lui, referindu-se la ceea ce trebuie să facă în mod concret elevii 

în cursul jocului, pentru a se realiza scopul propus. Sarcina didactică reprezintă esenţa activităţii 

respective, antrenând intens operaţiile gândirii: analiza, sinteza, comparaţia, dar şi ale imaginaţiei.  

 În jocurile didactice se pot alege cele mai variate elemente de joc (fenomene psihosociale): întrecerea, 

competiţia individuală sau pe grupe de elevi, o cooperare între participanţi, recompensarea rezultatelor 

bune sau penalizarea greşelilor comise de către cei antrenaţi în jocurile de rezolvare a exerciţiilor sau a 

problemelor bazate pe surpriză, aşteptare, aplauze, cuvântul stimulator etc. O parte din aceste elemente 

se utilizează în majoritatea jocurilor didactice (de exemplu întrecerea, cuvântul stimulator etc.), altele în 

funcţie de conţinutul jocului. Important este ca elementele de joc să se împletească strâns cu sarcina 

didactică, să mijlocească realizarea ei în cele mai bune condiţii.   

  Pentru realizarea sarcinii propuse şi pentru stabilirea rezultatelor întrecerii se folosesc reguli de 

joc propuse de profesorul-educator sau cunoscute în general de către elevi. Aceste reguli concretizează 

sarcina didactică şi realizează, în acelaşi timp, sudura între aceasta şi acţiunea jocului. Regulile de joc 

transformă de fapt exerciţiul sau problema de joc, activizând întregul colectiv de elevi la rezolvarea 

sarcinilor primite. Există si jocuri în care elevii sunt antrenaţi pe rând la rezolvarea sarcinilor didactice. 

În aceste jocuri e bine să completăm regula, în sensul de a cere grupei să-l urmărească pe cel întrebat şi 

să răspundă în locul lui, dacă va fi nevoie.  

   Structura unitară închegată a jocului didactic depinde de felul în care este concretizată sarcina 

didactică, de felul în care regulile asigură echilibrul dintre sarcina didactică şi elementele de joc.  

 Acceptarea şi respectarea regulilor de joc determină pe elev să participe la efortul comun al grupului 

din care face parte. Subordonarea intereselor personale celor ale colectivului, angajarea pentru învingerea 

dificultăţilor, respectarea exemplară a regulilor de joc şi, în cele din urmă, succesul, vor pregăti treptat 

omul capabil să ajungă  să se integreze în societate.                           

Folosirea jocului didactic  în procesul instructiv-educativ îl face pe elevul deficient să înveţe cu 

plăcere, să devină interesat de activitatea pe care o desfăşoară. Copilul nu face bine decât ceea ce îi place 

să facă (valabil şi la adult). Copilul are nevoie de un puternic obiectiv involuntar, adică trebuie să fie 

motivat intrinsec. Dacă lipseşte acestă motivaţie, va lipsi şi o bună parte din atenţia necesară învăţării.  

Noi trebuie să educăm copiii astfel încât să se poată adapta noilor cerinţe ale societăţii 

informaţionale, aceasta însemnând pregătirea fiinţei umane pentru a utiliza tehnici de prognoză, 

simulare, proiectare, evaluare, de a dezvolta judecăţi critice, de a-şi forma capacitatea de decizie, de a 

acţiona în libertate şi independenţă, de a completa permanent informaţia cu plasticitate creativ-inventivă.  

Jocurile didactice sunt un mijloc activ şi  eficace de instruire şi de educare. Prin joc, copilul îşi 

însuşeşte singur cunoştinţe şi structuri operaţionale ale gândirii, îşi dezvoltă însuşiri intelectuale şi 

trăsături de caracter, calităţi indispensabile pentru formarea lui completă.Trebuie insistat mai mult pe „a 

putea face” decât pe „ a şti” şi pe „formarea de capacităţi” decât pe „transmiterea de informaţii”. 
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METODE MODERNE DE PREDARE ȘI ÎNVĂȚARE UTILIZATE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

 

PUȚURA SIMONA MARIA 

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA 

 

 

METODA CIORCHINELUI 

Metoda ce se poate utiliza mai ales în etapa de reactualizare a structurilor învăţate anterior, sau în 

etapa de evocare, elevii fiind puşi în situaţia de a stabili conexiuni între elementele studiate, de a se 

implica activ în procesul de gândire. 

•   dupa rezolvarea sarcinii de lucru, elevii vor folosi noţiunile şi legăturile create pentru a 

dezvolta idei concrete despre CONCEPTUL PROPUS. 

•   prin acest exerciţiu se încurajeaza participarea întregii clase. 

•    tehnica de predare - învăţare menită să încurajeze elevii sa gândeasca liber şi să stimuleze 

conexiunile de idei. 

•    modalitate de a realiza asociaţii de idei sau de a oferi noi sensuri ideilor însuşite anterior. 

•    ciorchinele poate fi realizat individual sau ca activitate de grup. 

 

Modalitatea de realizare 

- elevii vor scrie un cuvânt sau expresie nucleu în centrul unei foi de hârtie 

- elevii sunt invitaţi să scrie cât mai multe cuvinte sau expresii care le vin în minte despre 

subiectul selectat până la expirarea timpului 

- cuvintele (ideile) vor fi legate prin linii de noţiunea centrală sau, daca este cazul, de una din 

cele propuse de elevi; 

- la finalul exerciţiului se va comenta întreaga structura cu explicatiile de rigoare; 

Caracterul stimulativ al metodei ciorchinelui 

       Participarea întregii clase la realizarea “ciorchinelui” este lansată ca o provocare şi determină o  

întrecere de a descoperi noi conexiuni legate de termenul propus. 

 

METODA CUBULUI 

• Este o strategie care facilitează analiza unui subiect din diferite puncte de vedere. 

• Metoda poate fi folosită în orice moment al lecţiei. 

• Ofera elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta competentele necesare unor abordări complexe. 

•  Poate fi folosită cu orice tip de subiect sau orice grupa de vârsta. 

 

Modalitatea de realizare 

- Se realizează un cub ale cărui feţe pot fi acoperite cu hârtie de culori diferite; 

- Pe fiecare faţă a cubului se scrie câte una dintre următoarele instrucţiuni: DESCRIE, COMPARĂ, 

ANALIZEAZĂ, ASOCIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ. 

- Este recomandabil ca feţele cubului să fie parcurse în ordinea prezentată, urmând paşii de la simplu la 

complex. 

-   Se cere elevilor să scrie timp de 2 - 4 minute pe subiectul lecţiei descriindu-l din toate punctele de 

vedere (forma, culoarea, mărimea)într-un timp limitat. 

Indicaţiile extinse pentru cele şase feţe sunt: 

   Descrieţi – priviţi obiectul cu atenţie şi descrieţi ceea ce vedeţi; 

   Comparaţi - cu ce este similar? De ce diferă? 

   Asociaţi - la ce vă face sa va gândiţi? Ce va inspira? Eliberaţi-va mintea şi căutaţi asociaţii pentru acest 

obiect. 
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   Analizaţi – spuneţi cum este făcut, din ce şi ce părţi conţine? 

   Aplicaţi: - Cum poate fi utilizat? 

   Argumentaţi - pro sau contra. Luaţi o poziţie şi  folosiţi orice fel de argumente logice pentru a pleda în 

favoarea sau împotriva subiectului. 

 

METODA  ŞTIU – VREAU SĂ ŞTIU – AM ÎNVĂŢAT 

• este o strategie de conştientizare de către elevi a ceea ce ştiu,   sau cred ca ştiu, referitor la un subiect şi 

totodată a ceea ce nu   ştiu, sau nu sunt siguri că stiu, şi ar dori să ştie sau să înveţe; 

• metoda poate fi folosită în prima parte a unei lecţii – actualizarea     vechilor cunoştinţe - evocarea; 

• activează elevii şi îi face conştienţi de procesul învăţării; 

• oferă elevilor posibilitatea de a-şi verifica nivelul cunoştinţelor 

 

Modalitatea de realizare 

• Se cere elevilor să inventarieze ideile pe care consideră că le deţin cu privire la subiectul, sau tema 

investigaţiei ce va urma; aceste idei vor fi notate într-o rubrica a unui tabel – „ŞTIU”;• Ei vor nota apoi 

ideile despre care au îndoieli, sau ceea ce ar dori sa ştie în legătură cu tema respectivă; aceste idei sunt 

grupate în rubrica „VREAU SĂ  ŞTIU”;• Profesorul va propune apoi studierea unui text, realizarea unei 

investigaţii şi fixarea unor cunoştinţe referitoare la acel subiect, selectate de profesor; 

elevii   îşi   însuşesc noile cunoştinţe şi îşi inventariază noile idei asimilate pe care le notează în rubrica 

„AM ÎNVĂŢAT”;  

 

Fisa de lucru: 

 
 

 

METODA “ASALTULUI DE IDEI” BRAINSTORMINGUL 

              Brainstormingul este o metodă care ajută la crearea unor idei şi concepte creative şi inovatoare. 

Pentru un brainstorming eficient, inhibiţiile şi criticile suspendate vor fi puse de-o parte. Astfel 

exprimarea va deveni liberă şi participanţii la un proces de brainstorming îşi vor spune ideile şi părerile 

fără teama de a fi respinşi sau criticaţi. Un brainstorming durează în jur de o jumătate de oră şi participă 

în medie 10 elevi sau grupuri de minim 10 elevi. Se expune un concept, o idee sau o problemă şi fiecare 

îşi spune părerea despre cele expuse şi absolut tot ceea ce le trece prin minte, inclusiv idei comice sau 

inaplicabile. O variantă a brainstormingului este brainwritingul. 

      O sesiune de brainstorming bine dirijată dă fiecăruia ocazia de a participa la dezbateri şi se poate 

dovedi o acţiune foarte constructivă. 

      Etapele unui brainstorming eficient sunt următoarele: deschiderea sesiunii de brainstorming, o 

perioadă de acomodare de 5-10 minute, partea creativă a brainstormingului, prelucrarea ideilor şi 

stabilirea unui acord. 

      În deschiderea sesiunii de brainstorming se prezintă scopul acesteia şi se discută tehnicile şi regulile 

de bază care vor fi utilizate. 

      Perioada de acomodare durează 5-10 minute şi are ca obiectiv introducerea grupului în atmosfera 

brainstormingului. Este o mini-sesiune de brainstorming unde participanţii sunt stimulaţi să discute idei 

generale pentru a putea trece la un nivel superior. 

Ştiu 

 
 Vreau să ştiu 

 
 Am învăţat 
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      Partea creativă a brainstormingului are o durată de 25-30 de minute. Este recomandabil ca în timpul 

derulării acestei etape, coordonatorul (profesorul) să amintească timpul care a trecut şi cât timp a mai 

rămas. Să “preseze” participanţii şi în finalul părţii creative să mai acorde câte 3-4 minute în plus. În 

acest interval de timp grupul participant trebuie să fie stimulaţi să-şi spună părerile fără ocolişuri. 

       La sfârşitul părţii creative coordonatorul brainstormingului clarifică ideile care au fost notate şi puse 

în discuţie şi verifică dacă toată lumea a înţeles punctele dezbătute. Este momentul în care se vor elimina 

sugestiile prea îndrăzneţe şi care nu sunt îndeajuns de pertinente. Se face şi o evaluare a sesiunii de 

brainstorming şi a contribuţiei fiecărui participant la derularea sesiunii. Pot fi luate în considerare pentru 

evaluare: talentele şi aptitudinile grupului, repartiţia timpului şi punctele care au reuşit să fie atinse. 

      Pentru a stabili un acord obiectiv cei care au participat la brainstorming îşi vor spune părerea şi vor 

vota cele mai bune idei. Grupul supus la acţiunea de brainstorming trebuie să stabilească singuri care au 

fost ideile care s-au pliat cel mai bine pe conceptul dezbătut. 

      Pe timpul desfăşurării brainstormingului participanţilor nu li se vor cere explicaţii pentru ideile lor. 

Aceasta este o greşeală care poate aduce o evaluare prematură a ideilor şi o îngreunare a procesului în 

sine. 

      Metoda creativă denumită brainstorming are o lungă istorie, dar ea a fost reactivată de profesorul 

Alex Osborne, prorector la Universitatea Buffalo şi fondator al Institutului de Creaţie Tehnică, USA. 

       Vă recomandăm 7 reguli pe care elevii le vor respecta în scopul unei şedinţe reuşite de 

brainstorming: 

      1. Nu judecaţi ideile celorlalţi – cea mai importantă regulă. 

      2. Încurajaţi ideile nebuneşti sau exagerate. 

      3. Căutaţi cantitate, nu calitate în acest punct. 

      4. Notaţi tot. 

      5. Fiecare elev este la fel de important. 

      6. Naşteţi idei din idei. 

      7. Nu vă fie frică de exprimare. 

 

METODA TURUL GALERIEI 

Problema: 

            Cum se pot utiliza la maximum spaţiile de expunere din clasă şi cum se pot obţine materiale care 

merită expuse? 

 Provocarea: 

            Să organizăm spaţii de expunere în clasă care să susţină procesul de învăţare al tuturor 

elevilor şi să le răsplătească succesele. 

 Ce putem face? 

            Creaţi afişe care să fie reprezentative pentru programa urmată.                         

            Expuneţi lucrările elevilor care sunt reprezentative pentru programa urmată. 

            Schimbaţi frecvent exponatele. 

Exemplu:  

•        Suntem la lecţia ”Dispozitive periferice” 

•        Grupam elevii în 5 grupe pe care le numerotam corespunzător; 

•         Fiecare grup primeşte o fişă de lucru care conţine câte 2 chestiuni de rezolvat, una teoretică, 

cealaltă practică şi o foaie A2/A3 pe care vor rezolva sarcinile de lucru; 

•         Elevii sunt lăsaţi să lucreze 35 de min., reamintindu-le să scrie numărul grupului şi să semneze; 

•         Atunci când au terminat afişele, elevii le vor expune pe pereţii sălii de clasă, în ordinea crescătoare 

a numărului grupei; 

•         Fiecare elev ia în mâna un creion şi pleacă într-un tur al galeriei; 

•         La început, grupul 1 va fi în faţa afişului grupei numărul 2, grupa 2 în faţa afişului grupei numărul 

3, etc.; 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 
1626  

•         Elevii studiază fiecare exponat şi îşi notează concluziile pe foaia alba din dreptul exponatului. 

 

    

MOZAICUL (Jigsaw) – O metodă de învăţare cooperantă 

  

Jigsaw este una dintre numeroasele metodele de învăţare cooperantă cu rezultate impresionante. 

 1.   Împarţiţi o temă în 4-5 subteme. Elevii pot primi alternativ 4 întrebări-cheie, care să îi determine să 

analizeze aceleaşi materiale din perspective diferite. De exemplu, tuturor li se dau aceleaşi informaţii 

despre o anumită temă. Grupuri diferite privesc problema din diferite puncte de vedere. 

2. Împărţiţi elevii în patru grupuri. Profesorul alege grupurile şi ele vor fi echilibrate din punct de vedere 

al abilităţilor, experienţei, etniei etc. Nu formaţi grupuri bazate pe prietenii/simpatii. La început poate se 

vor plânge, dar dacă veţi insista vor fi de acord în final. Fiecare grup studiază o întrebare, folosindu-se de 

textele sau fişele distribuite etc. Această activitate se desfăşoară în special în timpul orei. Puteţi totuşi 

adapta această metodă şi pentru timpul de învăţare al elevilor în afara clasei. ( vezi studiul individual) 

3.  Elevii vor forma acum grupuri noi. Fiecare grup nou este un ‘’jigsaw’’ care are câte un elev din cele 4 

grupuri iniţiale. În cazul în care rămân elevi pe dinafară, acesşia vor fi consideraţi perechi în cadrul 

grupului. Acum fiecare grup are un ‘’expert’’ în cele 4 teme abordate. (Pot fi chiar doi experţi într-o 

temă) 

4.   Noul grup desfăşoară acum o activitate care necesită asumarea de către elevi a rolului de profesor 

(predare în perechi). Ei îşi vor explica unii altora. Aceasta implică de asemenea o atitudine de cooperare 

cu ceilalţi membri ai grupului, într-o activitate combinată care le cere să integreze cele 4 teme.  

Li se poate cere de exemplu : 

a.   Să explice tema lor colegilor de grup, folosind aceleaşi titluri ca şi la cerinţa precedentă . 

b.   Să lucreze împreună pentru a găsi trei lucruri comune celor patru teme 

c.   Să lucreze împreună la găsirea a patru caracteristici distincte pentru fiecare din cele patru teme 

d.   Să realizeze un pliant. 

 Învăţarea cooperantă este foarte răspândită în Statele Unite; pe internet se găsesc o mulţime de 

materiale legate de această metodă. Unii o folosesc de mult timp, iar alţii vor începe s-o folosească în 

curând. După nouazeci de ani de studii şi 600 de elevi implicaţi, s-a demonstrat că învăţarea cooperantă 

chiar dă rezultate. Este legată de o bună dobândire de aptitudini de raţionare, de gândire creatoare şi un 

excelent transfer de învăţare a unor teme fără legătura între ele. Este bine pentru grupurile’’de 

legătură’’, pentru dezvoltarea de aptitudini sociale, munca de echipă şi promovarea de oportunităţi 

egale. 
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DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SOCIALE PRIN INTERMEDIUL 

VOLUNTARIATULUI 

                                          Profesor, Mihaiela Jecherean      

Liceul cu Program Sportiv „Cetate”, Deva -Hunedoara 

 

      „Ia toate deciziile învață gândintu-te la persoana care ai vrea să devii.” 

( Dr.Paul Homly) 

Când spui VOLUNTARIAT, înseamnă că vrei, să ajuți, să cunoști, să îți dorești să fi acolo, să te 

dedici, să fi creativ, să răspunzi la nevoi, dorință sau suferința aproapelui tău. Oricine poate deveni voluntar 

dacă îți dorește implicare în proiecte și implementare lor fără a fi retribuiți financiar. Voluntariatul, se 

găsește într-o  relați bună cu educația, educația nonformală, care oferă posibilitatea contactului direct cu 

realitatea și nevoile comunității în care trăiești pentru a veni în ajutorul celor mai puțin norocoși, a fi util, 

folosinind deprinderile cu care ești înzestrat și experiențele dobândite de-a lungul vieții, prin educație și 

cultură. Educația are sarcina de a pregăti omul ca element activ al vieții sociale. Cultura se referă în general 

la o activitate umană, considerată ca „o serie de caracteristici distincte a unei societăți sau grupă socială în 

termeni spirituali, materiali, intelectuali sau emoționali”(definiție dată de UNESCO).  

Consider că fiecare dintre noi am desfășurat  activități de voluntariat, mai ales prin proiecte 

educaționale în scopul înbunătățirii actului educațional. Activitățile abordate fiind împărțite în diverse 

categorii:  

social (oricine are o abilitate, pricepere sau talent, pe care le pune la 

dispoziția unei persoane/ grup, în folosul comunități, nevoilor speciale, 

companii); 

ecologic (igienizare, colectarea selectivă a deșeurilor, reciclarea diferitelor 

materiale, importanța protejaării mediului în școli); 

cultural-artistic (promovarea orașului, zone de inters istoric, organizarea de 

evenimente, promovare instiituțiilor și serviciilor în cadrul comunității, activități în 

relații cu publicul); 

sănătate (campanii de educație pentru o alimentație sănătoasă, combaterea 

obezității la copii prin sport și nutriție, activități de consiliere parentală, servicii 

pentru pacienții din spitale și celor vârstnici neajutorați); 

sportiv (promovarea sportului prin diverse acțiuni adresate copiilor activi dar și 

celor cu afecțiuni precum autismul, sindrom Down,...); 

turistic (promovarea zonelor turistice din imprejurimi, obictivele turistice 

unice/ inedite, Cetatea Devei, Parcul Național  Retezat,  stațiunile montane 

din județul Hunedoara, Rezervația de zimbrii-Hațeg, Lacul de acumulare 

Cinciș,Castelul Huniazilor- HD, Peștera Bolii-Petoșani, ruinele cetății 

Sarmizegetusa Regia, Ulpia Traina Sarmizegetusa, refacerea marcajelor 

turistice pe traseele montane).  

Atunci când te implici în proiecte, în beneficiul unei cauze sau al comunității tale, nu contribui 

doar la dezvoltarea lor, ci și la dezvoltarea ta personală si profesională. Voluntarii învață, voluntarii 

experimentează, voluntarii lucrează în echipă, iar munca în echipă dă roade. Cercetarile realizate de-a 
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lungul timpului au arătat că șansele de a deveni un adult competent social și voluntar, cresc dacă vârsta 

la care se începe educația din acest punct de vedere este mai mica. Competența socială se refera la 

capacitatea de a relaționa într-un mod adecvat cu alte persoane, având deschidere de a coopera și colabora 

în cadrul unui grup de persoane, intr-un mod pozitiv si agreat. Din experiența mea de voluntar pot aminti 

o parte din diversitatea proiectelor derulate aferente categoriilor  enumerate mai sus și colaborările cu 

diferite organizații, dintr-o perioadă mai recentă.     

Fundația Progress –„Al Treilea Spațiu al Cetățenie active” - Particip, deci exist! S-au abordat 

următoarele domenii: drepturile omului, activism civic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială; 

Fundația The Dukeof Eninburgh s Intrnațional - Programul Award, program adresat tinerilor 

pentru dezvoltarea abilităților de viață și voluntariat,  individual, necompetitiv, echilibrat, progresiv 

inspirațional, distractiv prin perseverență;    

Festivalul Internațional de teatru pentru tineret ”Experiment”, membru în AITA/IATA din 2017 

(singura școală din țară), promovarea imaginii județului Hunedoara și a Municipiului Deva ca punct de 

reper în plan istoric, cultural-artistic (ex.teatru stradal) internaţional al evenimentelor pentru comunitate 

prin promovarea și educarea tinerilor;  

Noaptea Muzeelor „Susținem educția și cultura”- Paradă costume și personajelor de poveste, 

momente cultural-artistice și sportive; „Ziua Europeană a Soptului Școlar”- mobilizarea tinerilor în 

diversitatea acțiunilor sportive; Promovarea acțiunilor sportive prin  „Vânătoarea de comori”, Fun Gym, 

orientare, activități tematice ...;     

„Mânâncă sănătos, fă sport!” - Fundația Wings – campanie împotriva obezității infantile - 

consiliere psihologică, de nutriție și sport, oferite atât copiilor cât și părinților;   

Let s Do It, România -  acțiuni de educare a tinerilor în reamenajare spații destinate 

diverselor categorii sociale și alte proiecte create pentru a proteja mediul și a contribui la 

rezolvarea problemei deșeurilor și igienizarea diferitelor locații (Cetatea Devei și 

împejurimile ei, parte din Parcul Național Retezat și M-ții Retezat, în colaborare cu 

Serviciul Salvamont Hunedoara); 

Refacerea marcajelor turistice - (cruce 

galbenă, bandă roșie/ galbenă, punct roșu)  pe traseele din masivul 

Retezat – ”Căldarea Bucurei” și Vf. Peleaga, Vf. Custura Bucurei și 

Vf.Bucura II, Cicuitul  parțial al lacurilor: Ana, Florica și Lia. 

Oricare ar fi motivația, implicarea ta e valoroasă.  Educația non-

formală / voluntariatul, este o puternică sursă de experiențe, învățare 

intr-un mediu relaxant, liber, fără constrângeri, inspirațional, asigurând un climat motivațional pentu 

voluntariat, formând abilități de cooperare, colaborare, comunicare, învățare activă atât adulților dar mai 

ales a tinerilor. Educă adaptibilitatea, flexibilitatea, ințiativa, autonomia, asumarea responsabilității. Toate 

aceste activități sunt desfășurate în mediul școlar dar și în afara lui și  tind a dezvolta principii, abilități de 

viată, intelectuale și  morale ale indivizilor. 

 Din studiile lui David Kolb, schițe - Ciclul învățării experientiale, rezultă:   

                          

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Dr.+Paul+Homoly,          

https://www.voluntareuropean.ro/beneficii.php 

Ce aud – uit Ce văd – îmi amintesc Ce fac – înțeleg 

20% 30% 90% 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Dr.+Paul+Homoly
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Dă un strop din lumina sufletului tău! 

Grigore Adina- Gabriela, Liceul Tehnologic ,,Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni, județul Suceava 

Grigore Liviu- Petrică, Școala Gimnazială Rotunda, oraș Liteni, județul Suceava 

 

Ne-am pus adeseori întrebarea: ce este voluntariatul și în ce mod ne poate ajuta în dezvoltarea 

noastră personală? Pentru cei aflați la spre finalul carierei, noțiunea de voluntariat era asociată cu acele 

activități desfășurate mai mult forțat și la care participam fără prea mare entuziasm. Erau acele activități 

în care singurul mod în care eram răsplătiți era o simplă reuniune cu muzica ce ne încălzea sufletele ( 

fără a depăși, evident, ora 22!). În zilele noastre, noțiunea de voluntariat și- a schimbat complet sensul.  

Pentru elevii de astăzi,  voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri 

dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține  deprinderi  

noi, dar și competențe sociale.  Voluntariatul se asociază astăzi cu idea de a cunoaște noi oameni, de a te 

preocupa de problemele lor și de cele ale comunității. Din acest motiv, voluntariatul rămâne o activitate 

demnă de a fi practicată și sprijinită de școală.  În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în 

ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, până la nivel național și internațional, în 

domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, medico-sanitar, educativ ). Au apărut 

tot felul de organizații non- guvernamentale al căror principal scop este cel de a sțârni elevilor dorința de 

a participa la acțiuni caritabile, de ecologizare a mediului ambiant. Acest lucru face ca  voluntariatul să 

devină 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. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Este clar că această activitate 

non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la colectivitate, să 

socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care să-

l ajuți necondiționat în timpul liber.[2] 

 Plecând de la sensul cuvântului “voluntar” putem  descoperi  o variantate de înțelesuri, de la cea 

în limba  latină “voluntarius” până la cea din limba franceză ”volontaire” și acestea 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”.  

Se vede clar  că ceea ce noi înțelegeam în vechime prin voluntariat este total diferit de noțiunea 

din ziua de azi. Există multe cauze pentru care merită să faci voluntariat. Multe lucruri pot fi 

îmbunătățite și multe nedreptăți pot fi ameliorate. Este clar că nu ducem lipsă nici de cauze sociale și nici 

de cele de mediu. Toate sunt la fel de importante, și la fel de important este să avem un viitor mai bun, 

implicându-ne în educație, cum este să avem un mediu mai curat, participând la reciclări selective sau 

plantări de copaci. La fel de important este ca toți copii să aiba șanse egale la viață și dezvoltare. 

Educația este cea în care oferi încredere generațiilor viitoare. Prin educație împărtășești din experiențele 

tale ca cei ce vin să nu mai repete greșelile și să se concentreze pe rezolvarea altor probleme. Faci asta 

pentru că ai încredere în ei, pentru că ai încredere în orice copil educat corect.[3] 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, 

de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă 

repet, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit.[2]                      

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 
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închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, ne-

am implicat de ceva vreme în acest tip de activitate  în urma realizării unui parteneriat între școalile unde 

lucrăm și această organizație, în ideea de a participa împreună cu elevi voluntari.  

Scopul activității  De Crăciun,  fii mai bun! a fost cel de formare a abilităților de comunicare 

prin intermediul unei acțiuni de sprijinire a copiilor aflați în grija organizației “Sfântul Gheorghe” 

Dolhasca, oferind donații în produse și bani, dar și cadouri cu ocazia Crăciunului 

Obiective 

- Creșterea empatiei, toleranței și a abilităților de comunicare;  

- Dezvoltarea asertivității și a capacității de relaționare şi interrelaţionare 

- Să aducem bucurie copiiilor din central “Sfântul Gheorghe” Dolhasca, 

 Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului  educațional de comunicare și dezvoltare personală  

“Învață de la toate”, în parteneriat cu Școala Gimnazială Rotunda. La activitate au participat elevi  

de la Liceul Tehnologic ”Iorgu Vârnav Liteanu”, de la Școala Gimnazială Rotunda și de la  Școala  

Gimnazială Siliștea.                                                                                          

O altă activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține de data aceasta domeniului 

cultural, un domeniu total diferit de cel prezentat mai sus, activitate care s-a desfășurat tot în preajma 

Crăciunului. Spectacolul caritabil de Crăciun, ediţia a II-a, organizat de colectivul clasei a X-a A, 

coordonaţi de prof.diriginte Corleciuc Veronica, prof. Sburlea Cecilia şi prof. Atănăsoaie Alexandra, în 

colaborare cu Consiliul Școlar al Elevilor,  pe 18 decembrie 2019, la Casa de Cultură a Oraṣului Liteni. 

În cadrul Balului, desfăṣurat sub forma unui spectacol, elevii din liceul nostru au avut ocazia de a-și etala 

talentele muzicale, coregrafice ṣi teatrale ȋn numere artistice valoroase, recompensate de aplauzele unui 

public inimos de elevi, cadre didactice ṣi părinţi. A urmat apoi Balul de Crăciun ,,Dăruiește zâmbete ce-

ți vor aduce lumină în suflet” ediția a II-a. A fost o activitate de o mare calitate artistică, participanții 

încercând să egaleze prestația predecesorilor din anul anterior. 

 Acest proiect caritabil și-a propus să ajute câteva familii din orașul Liteni, care în prag de 

sărbători, nu dispuneau de resursele necesare pentru a se bucura pe deplin de această perioadă. 

O activitate extrem de reușită a fost cea în care elevii mai mari au fost voluntari pentru preșcolarii de la 

grădiniță, ghidându-le activitățile în care au fost implicați. Este vorba despre proiectul educațional 

,,Dăruind ajungem mari” desfăşurat cu grupa mare de preşcolari şi elevii clasei a XI-a A, coordonatori 

prof. Sburlea Cecilia şi Maranda Alina.Scopul proiectului: familiarizarea copiilor cu obiceiurile și 

tradițiile românești specifice sărbătorilor de iarnă, cultivarea unui comportament bazat pe generozitate și 

dragoste față de semeni, a lucrului în echipă, stimularea creativității, a toleranței.acțiunea a avut două 

activități: 

 1: tradiții și obiceiuri de Sf. Nicolae- realizarea ghetuței și a scrisorii către Moș Crăciun.  

 2: jocuri și activități distractive. 

Nu putem uita nici activitățile desfășurate în parteneriat cu Asociația AREAS- Institutul 

Bucovina  

în cadrul căreia voluntarii din cadrul liceului nostru au luat atitudine și au curățat o parte din zona Luncii 

Siretului, oraṣ Liteni, ȋn cadrul Campaniei Naţionale ’’Let's do it, România!”, desfăṣurată ȋn data de 15 

septembrie 2019. 

Ambele școli sunt partenere întru-un proiect cu Organizarea non-guvernamantală A.D.I Euronest 

Iași care are ca obiect reducerea abandonului școlar. Toate acțiunile se desfășoară în parteneriat cu 

voluntarii de la Crucea Roșie din Iași. Activitățile desfășurate de către aceștia sunt interesante, 

antrenante, elevii participând cu plăcere la ele. Problematică întâlnirilor este diversă, adaptată cerințelor 

de vârstă ele elevilor, au fost oferite ajutoare materiale constând în haine și produse de igienă. 

Poate mai sunt multe de făcut, de spus...sunt convinsă că nu am atins toate aspectele!  Frumos și 

recomandabil ar fi ca fiecare dintre noi să se cunoască pe sine și să își aleagă domeniile în care vrea să se 

implice. Dar dacă nu știți ce să alegeți, eu vă recomand să începeți cu educația. Sunt convins că la ceva 
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sunteți buni și ați putea împărtăși celor care nu știu. În plus, problemele din educație nu sunt frapante și 

cu impact emoțional imediat ca să vă destabilizeze. Problemele din educație au, cu siguranță, un impact 

pe termen lung. Noi, prin implicare, putem să facem acest impact pozitiv.[3] 
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Manifest pentru... omenie  

prof. Valerica Schinteie  

Școala Gimnazială Nr.19 „Avram Iancu”Timișoara, Timiș 

  

  

MOTTO: Şcoala e făcută numai pentru a servi viaţa socială. 

 John Dewey  

 

Se tot vorbeşte de generaţia actuală ca despre una care nu mai are valori, nu mai crede în valorile 

clasice, adevărate în care am crezut noi... Nu mai are o cultură generală solidă, asimilează tot mai greu.... 

deoarece este obişnuită să preia totul de pe internet. Ştiinţa de carte e mai aproape decât poate sugera 

expresia „la o aruncătură de băţ”, e la numai un click distanţă... Licitaţia de valori trebuie să înceapă în 

şcoală, altfel se prefigurează un viitor incert... Bagajul de cultură generală este la tot mai puţini elevi 

semnificativ, unii pleacă din şcoală cu o valijoară, altii vor fi mereu comis-voiajori... 

 Pentru a preîntâmpina orice manifestare a diletantismului la nivelul educaţiei prin sistemul de 

stat, mi s-a părut oportun să organizez cu clasa pe care o consiliez ca profesor diriginte activităţi 

educative, instructive şi, mai ales, formative, cum ar fi participarea la câteva acţiuni de binefacere, 

voluntariat – pregătirea unor cadouri pentru orfanii instituţionalizaţi, pentru copiii nevoiaşi din Moşniţa 

Nouă (Casa „Rafa”) sau pentru cei din centrele de plasament (împreună cu Asociaţia „Sfera 

Timişoarei”). Am colaborat cu Tribunalul Timiş, în cadrul PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL  cu 

Tribunalul Judeţului Timiş  “Să cunoaştem instituţiile societăţii în care trăim!”  

      Lecţia de consiliere/ dirigenţie este cadrul educativ cel mai la îndemâna profesorului. În scopul 

cunoaşterii şi respectării normelor şi valorilor grupului am propus tema Cinstea – floarea 

caracterului în cadrul componentei Managementul clasei ca grup. Dintre OBIECTIVELE 

OPERAŢIONALE, cel mai important mi s-a părut: să formuleze judecăţi de valoare pentru a formula 

mesajul educativ al unui text / material citit/ văzut; să identifice cinstea ca pe o calitate morală, dar şi ca 

pe o obligaţie civică; să distingă prin intermediul povestirilor, proverbelor, maximelor, aspectele legate 

de comportamentul omului cinstit (COGNITIVE); să participe afectiv la unele situaţii create pe parcursul 

desfăşurării orei; să-şi imagineze o ţară perfectă, Ţara (R)Omenia  pe care să o definească utilizând 

valorile morale cultivate în basme şi personajele  tipice acestei specii literare. (AFECTIVE); să 

dramatizeze situaţiile cerute prin joc de rol adecvat (limbaj nonverbal – gestică, mimică etc.) (PSIHO-

MOTORII).  

             Pentru momentul lecţiei REALIZAREA SENSULUI, Captarea atenţiei s-a realizat prin 

vizionarea unui scurt material ppt – Portofele “pierdute” –, un studiu de caz (despre cinste). Cercetătorii 

britanici au ajuns la concluzia că un portofel pierdut la muzeu are cele mai mari șanse de a fi returnat, 

aproape jumătate dintre cele găsite fiind înapoiate posesorilor. La un centru comercial rata scade la 

30%, iar în cafenele sau transportul public rata este 0%. Concluzia nu a întârziat să apară: o societate 

care pune preţ pe cultură, pe instrucţie, este mai sigură, mai normală, corectă, onestă. Al doilea material 

– un scurt filmuleţ / montaj ppt – Fereastra –, i-a ajutat pe elevi să enunţe câteva note definitorii pentru 

noţiunea de omenie, aşadar posibile definiţii: complex de calități alese: purtare blândă, înțelegătoare, 

atitudine cuviincioasă, respectuoasă, corectitudine faţă de tine însuţi, faţă de cei din jurul tău, stimă, 

onestitate.  Astfel, s-a putut realiza pe tablă un triunghi care avea ca laturi cele trei cuvinte care 

denumesc trăsăturile omului demn, complet: adevăr, dreptate, cinste – un fel de ABC al caracterului. În 

continuare, s-a desfăşurat activitate în grupe. Elevii au pus în scenă diverse situaţii, formulate ca cerinţe 

pe bileţele – situaţii de viaţă, legate de consecinţele lipsei de implicare, ale minciunii (JOC DE ROL). 

Un alt moment important a fost LICITAŢIA DE PROVERBE, ZICĂTORI ŞI AFORISME. Am 

cerut elevilor să aleagă din fişa cu proverbe şi zicători – pe acela care le place cel mai mult. Câţiva  elevi 
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au analizat proverbul ales. Astfel, s-a subliniat că omenia este legată de empatie, cinste, adevăr şi 

dreptate (OBŢINEREA PERFORMANŢEI).      

      În final, le-am propus elevilor un EXERCIŢIU DE IMAGINAŢIE: să-şi imagineze că trăim un 

basm frumos. Dacă ar exista un regat numit “Ţara Omeniei”, au spus că personajele ar fi: Făt-Frumos: 

Adevărul; Ileana Cosânzeana: Dreptatea; Zmeul: Nedreptatea; Baba Cloanţa/ Cotoroanţa/ Vrăjitoarea: 

Minciuna; mama maşteră, cea rea: Ura sau  Invidia. 

            Drept răsplată, elevii au primit FLOAREA CARACTERULUI (confecţionată din carton plasticat, 

cu mesaj scris), recomandându-li-se să o  folosească ca semn de carte şi să se lase însoţiţi în viaţă de 

floarea raţiunii… 

     Procesul de învăţământ este o „coloană fără sfârşit”, între pământul realităţii şi cerul aspiraţiei, 

care îl face pe elev să urce treaptă cu treaptă spre OMUL de mai târziu. Numai vocaţia şi 

profesionalismul dascălului/ formatorului o poate transforma într-o axis mundi pentru tot restul vieţii.  
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Impactul activităților de voluntariat asupra școlarului 

Anghel Florina 

Școala Gimnazială ,,Serafim Duicu” Tîrgu Mureș 

Dacă mi se spune – eu uit 

Dacă cineva mă învață – îmi amintesc 

Dacă mă implic – eu învăț 

În sistemul de învățământ românesc, cadrul activității 

educative școlare și extrașcolare constituie spațiul capabil de a 

răspunde provocărilor societății actuale, în sensul în care 

conceperea flexibilă a acesteia permite o continuă actualizare a 

conținutului învățării și a metodelor didactice centrate pe elev, precum și o monitorizare și evaluare de 

calitate a rezultatelor învățării. Totodată particularitățile specific facilitează implementarea noii abordări 

didactice prin care elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ. 

Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spiritual, interpersonală și social, activitatea educativă 

școlară și extrașcolară are mereu în atenție nevoia de adaptare la cerințele individuale, diverse ale tuturor 

copiilor, la interesele de cunoaștere și potențialul lor. Astfel: proiectele manifestările punctuale, 

aplicațiile tematice, etc, oferă posibilitatea abordării interdisciplinare, cross-curriculare și 

transdisciplinare, exersarea competențelor și abilităților de viață într-o manieră integrată, de dezvoltare 

holistică a personalității. 

Totuși, e important de punctat că activitățile de voluntariat oferă atât cadrul în care elevul și 

viitorul tânăr să se simtă stimulat să evolueze împreună cu colegii lui de clasă, cât și un proces conștient 

de dezvoltare personal, creat și implementat prin programe de pregătire și formare a elevilor. Cu cât un 

tânăr petrece mai mult timp într-un grup de voluntariat, cu atât are mai mari șanse să își cristalizeze 

valori sănătoase, construite pe un schelet susținut de mare parte din membri grupului. Această ,,presiune 

de grup” crește cu atât mai mult impactul experienței asupra individului.  

Voluntariatul are și extraordinare valențe educative, fiind o formă de învățare prin acțiune 

practică, care poate genera dobândirea de cunoștințe și abilități. Indifferent dacă vorbim despre o învățare 

inductivă, care pornește de la situații generale – sau de la cunoștințe teoretice – care sunt apoi translatate 

în activități practice specific, fie că vorbim despre o învățare deductivă, care pornește de la exemple 

particulare pe care apoi le translatează în norme generale sau în concept teoretice, voluntariatul este o 

metodă potrivită de a învăța.  

Trecând de la teorie explicativă la acțiune, voluntarul este acela care, pus în fața unei persoane 

care este în dificultate sau în fața unei situații delicate, decide să intervină pentru a schimba radical acea 

situație, starea acelei persoane, dând astfel, prin propria-i acțiune – alt curs acelei situații.  

Voluntarul este acela care decide să intervină într-o manieră hotărâtă pentru a schimba situația 

actuală, să intervină pentru a schimba acest mod de viață impasibil; este o acțiune al cărei obiectiv este 

acela de a da naștere unui alt mod de viață și de conviețuire cu ceilalți.  

În activitatea de voluntariat, persoana care o întreprinde investește în folosul celorlalți 

inteligența, talentul, timpul sau proiectele sale, fără a aștepta însă nimic în schimb. Trebuie să adaug, că o 

caracteristică a acțiunii voluntarului este aceea că acțiunile sale nu se măsoară prin timpul, prin 

implicarea și bunăvoința sa, cât prin aspectul de gratuitate menținut constant în timp.  
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Există trei termeni care pot sintetiza sensul și activitatea voluntarului: TIMP – A DĂRUI – 

APROAPELE. 

TIMPUL – într-o societate mai degrabă cinică și materialist, voluntarul își dedică timpul său 

pentru a-i ajuta pe cei nevoiași, bucuria și mulțumirea sa ținând nu de sporirea contului ci de o 

dimensiune mult mai profundă și intimă.  

A DĂRUI – este în strânsă legătură cu timpul dedicate acesteia. A dărui înseamnă să valorizezi, 

să te folosești de resurse  foarte importante (timpul, inteligența și energia), nu cu scopul de a obține 

bunuri materiale, ci pentru a ști că mulțumită ajutorului oferit o altă persoană poate spera din nou și poate 

privi spre viitor. 

APROAPELE – este cel pe care îl întâlnim în drumul nostru și pe chipul căruia citim o nevoie, 

care nu întotdeauna derivă din lipsurile materiale. În general ,,aproapele” căruia i se dăruiește timp și 

energie nu este ales de voluntar, ne iese în cale și prin simpla sa prezență ne cere ajutorul. 

Voluntarul nu este ,,un solitar” care ,,navighează fără un itinerariu”! 

Pe lângă cei trei termeni prin intermediul cărora am definit activitatea de voluntariat, există alți 

trei termini care permit acțiunii voluntarului să educe societatea civilă în procesul său de evoluție. 

Voluntarul nu acționează numai ,,pentru”, ci acționează și ,,cu”: este deci activitatea celor care 

acționează ÎMPREUNĂ. 

Să decizi tu însuți neîngrădit de nimic, să întreprinzi o acțiune responsabilă, coordonare ce face 

pasul de la acțiunea personală la cea social este LIBERTATEA. 

Cel de-al treilea termen, care nu este mai puțin relevant este mai degrabă o expresie ,,A 

ACȚIONA AUTONOM”. Cred că doar o acțiune de voluntariat inteprinsă într-o manieră coordonată, 

organizată liberă și autonomă poate devein generatoare de capital social și bunăstare. Doar o activitate 

care se desfășoară printr-o strânsă colaborare cu taote motoarele societății – va contribui la dezvoltarea 

acesteia. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt legate de dezvoltarea și educația copiilor, cei care, la un 

moment dat vor fi nevoiți să poarte pe umeri această uriașă responsabilitate. Pornind de la acestă 

premisă, voluntariatul pentru copii este un mod eficient și altruist de a-ți aduce contribuția la viitorul 

societății din care faci parte. Un alt beneficiu este legat de confortul psihic adus, deoarece le va crește 

încrederea în propria persoană și le va dezvolta sentimental de apartenență la grup.  

În momentul în care s-a ales o activitate în calitate de voluntar, înseamnă că se dorește să se 

participe la crearea unei lumi noi, mai bune.  

În școala în care profesez se desfășoară multe activități de voluntariat la care, atât colegii, părinții 

și elevii participă cu deschidere și plăcere. Programele de Acțiune Comunitară reprezintă o oportunitate 

de învățare valoroasă pentru elevii de toate vârstele. Aceasta este un tip de învățare care nu vine din 

studierea cărților, ci din implicarea activă și personal în procesul de învățare, reprezentând o experiență 

educațională care implică mintea, inima și mâinile. 
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O EDUCAȚIE DIN PERSPECTIVA VALORILOR - MONAHISMUL ORTODOX  

 

 Doctorand Micu Ionel Florentin  

 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

 Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” 

 

Câteva repere privind educația religioasă și implicații ale acesteia în comportamentul uman 

 

Dacă analizăm cu luare aminte evoluția lumii după venirea Mântuitorului, putem observa că 

învățătura creștină a schimbat mult cursul acesteia, determinând modificări semnificative și consistente 

în toate formele de manifestare, de gândire și organizare a ei. Cele mai evidente și relevante modificări 

sunt cele care vizează schimbarea omului în interiorul său, însăși axiologia pe care se rezema omul vechi 

se mută pe plan spiritual, modificându-se semnificativ sistemul de valori și stilul de viață de până atunci. 

Aceasta datorită faptului că, față de lumea de dinaintea venirii Mântuitorului, raporturile creștinilor față 

de Dumnezeu și de ceilalți semeni se modifică substanțial față de ceea ce a existat până la ei, la aceasta 

contribuind decisiv bogăția spirituală moștenită de la Hristos și transpusă în practica vieții cotidiene a 

fiecăruia. 

S-a observat că „o anumită raportare la Dumnezeu și înțelegere particulară a Lui antrenează fără 

îndoială o anumită înțelegere a lumii și o raportare distinctă la ea”59, lucru ce a antrenat întreaga 

transformare a societății de după întruparea lui Hristos. Totalitatea valorilor spirituale aduse, o viață 

bazată pe jertfa pentru celălalt, porunca iubirii chiar și a celui ce îți este împotrivitor, dezideratul 

desăvârșirii sunt doar câteva din elementele noi ce au contribuit decisiv în preschimbarea firii umane atât 

la nivel de individ, cât și la nivel de societate. „Creștinismul se ridică deasupra tuturor granițelor 

naționale, ca și deasupra granițelor care separau clasele sociale în sânul aceleiași națiuni”60, 

implementând în raporturile dintre oameni principiul dragostei care „ îndelung rabdă, este 

binevoitoare...nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește..nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu 

se aprinde de mânie, nu gândește răul”(I Cor. 13, 4-5). 

Omul fiind o ființă spirituală, creată după chipul lui Dumnezeu, nu se poate împlini ca persoană 

decât în comuniune cu Dumnezeu, pe plan duhovnicesc, lucru care atrage după sine, în mod firesc, 

exercițiul transpunerii în viața cotidiană a valorilor și dezideratelor credinței, a trăirilor și împlinirii 

poruncilor lui Hristos într-o normalitate a conținutului vieții. Studiile de specialitate atestă faptul că 

„practicile spirituale ortodoxe și viața religioasă îi oferă persoanei umane o anumită sensibilitate lărgită, 

obișnuința unei priviri mai cuprinzătoare asupra lumii și vieții, o ancoră mai puternică în înțelesurile mai 

înalte, o anumită îndemânare lăuntrică de cultivare a virtuților și de ajutorare a semenilor, lucuri care nu 

se pot obține cu ușurință pe alte căi”61 

Aceasta practică a poruncilor lui Hristos în viața de zi cu zi a omului îl determină pe acesta să se 

trasforme profund, devenind o ființă capabilă de sentimente de iubire și compasiune față de semeni, de 

întrajutorare și jertfă, de empatie cu cel traversat de diferite neajunsuri.  

Într-o lume în care sensurile și conținuturile ei se imprimă tot mai mult în firea umană, 

determinându-ne să o împroprietărim și chiar să ne formăm sistemul de a gândi după cât de mult ne 

stăpânește ea interiorul, necesitatea de a ne păstra integritatea gândirii, a sistemului de valori moștenite și 

nu numai, ci și independența de a reflecta departe de conținutul ei simbolic cu care ne inundă mintea și 

inima în fiecare zi, ne determină spre găsirea unei soluții cât mai utile și eficiente. Aceasta a existat, 

există și va exista întotdeauna, findcă trebuie căutată în planul spiritual, în legătura omului cu Creatorul 

 
59 Arhid. Adrian Sorin Mihalache, Ești ceea ce trăiești, Ed Trinitas, 2019, pag 83 
60 Credința Ortodoxă, Ed. MMB, Iași – 1996, p. 406 
61  Cf. Adrian Mihalache, op. cit. pag. 75 
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său, cu Hristos, al cărui chip îl purtăm. Restabilirea chipului lui Hristos în om înseamnă de fapt 

refacerea, vindecarea și împlinirea firii umane, stabilizarea sa pe făgașul normal pentru care a fost creată, 

intrarea în matca legilor sale firești, Hristos fiind balsamul tuturor rănilor suferite, calea spre desăvârșire, 

adevărul și sensul tuturor lucrurilor, și nu în ultimul rând, medicamentul nemuririi atât de râvnit de om. 

Doar în comuniune cu El firea umană se regăsește, împlinindu-se în toată deplinătatea ei. În societatea 

contemporană observăm cum „lumea, lucrurile ei, întreg capitalul simbolic pe care ni-l oferă în fiecare zi 

constituie, în bună măsură, un fel de hrană pentru simțuri, un material consistent pentru gândurile și 

dorințele noastre și prin aceasta ne determină să fim într-un anumit fel”62, încercând parcă o modelare a 

interiorului nostru după valorile pe care ea ni le expune și propune.  

O ieșire din tiparul societății actuale, mai bine spus, din întreg ansamblul de conținuturi și valori 

pe care ni-l înfățișează spre a-l îmbrățișa, o eliberare a minții umane din circuitul informațional și tehnic 

în care ne desfășurăm profesia și mare parte din viață, nu s-ar putea înfăptui decât printr-un autocontrol și 

stăpânire de sine bine ancorată în Hristos. Prin participarea la viața spirituală, oamenii se schimbă 

profund, fiind capabili de transformări cu totul deosebite atât în plan spiritual, cât și în planul mental, 

psihologic. În sprijinul acestei afirmații vin studiile de specialitate care au demostrat științific că „viața 

religioasă întărește voința, persoanele expuse, chiar și subliminal, la a auzi cuvinte precum „Dumnezeu” 

sau „Biblie” dovedind o rezistență mai mare la tentații, în timp ce rugăciunile și slujbele religioase sunt 

resimțite ca un fel de antrenament al autocontrolului”63. 

 Astfel, printr-o viață spirituală bine organizată și practicată, omul devine un cunoscător foarte 

fin al firii umane, capabil să empatizeze cu semenii, să-i înțeleagă, să comunice cu ei într-o comuniune și 

stare de spirit caracterizată prin deschidere, bunăvoință și empatie. Participarea la viața liturgică, la 

slujbele religioase de la biserică, un program de activitate spirituală bine ordonat și închegat îl pun pe om 

în comuniune de iubire cu semenii săi, cu familia sa, prin participarea la viața duhovnicească omului 

fiindu-i oferite atât edificarea interioară, cât și edificarea interpersonală și comunitară.  

Pentru o educație ce ține de împlinirea umanului nu este însă deajuns doar însușirea unei profesii 

sau o dobândire a unui succes social, întrucât împlinirea vieții este legată de un conținut de înțelegere 

mult mai amplu și mai profund decât cel vizat într-o profesie, conținut ce are în vedere o serie de factori 

determinanți în formarea valorilor umane ale fiecăruia și care diferă de la persoană la persoană. De aceea 

împlinirea umană nu se mărginește niciodată doar la lucrurile materiale, mulțumindu-se cu cele 

dobândite, ci întotdeauna este purtată de epectaza sufletească ce îl determină să caute și să găsească 

sensuri noi, de multe ori cu conținut spiritual, până ce se regăsește în întâlnirea cu Hristos, Creatorul, ca 

sfințenie, desăvârșire și împlinire a umanului. 

O educație religioasă de calitate, bazată pe valorile și principiile credinței are întotdeauna ca 

punct de plecare familia, celula de bază a oricărei societăți ancorată în principii morale și sociale. 

Studiile de specialitate atestă același lucru: „a vorbi despre Dumnezeu în discuțiile din cadrul familiei 

reprezintă o valoare foarte importantă pentru viitorii adulți. Raportarea vieții la valorile religioase începe 

în familie, astfel că dezvoltarea personală pe componenta spirituală este puternic marcată de modelul din 

propria familie”64. 

 Omul, înzestrat cu liber arbitru, are „dreptul de a interacționa cu valorile științifice, tehnice, 

culturale, sociale, religioase etc. cele mai diverse, de a discerne, de a le accepta și interioriza pe cele 

aflate în consonanță cu propriile convingeri și cu propriul său sistem axiologic”65. 

 
62 Ibidem, p. 27 
63 Idem, pag. 78 
64 Opriș, Dorin, Educația religioasă și dezvoltarea personală, cercetări, analize, puncte de vedere, Ed 

Didactică și Pedagogică, București 2014, p. 41 
65 M. Opriș, D. Opriș, M. Bogoș, Cercetarea pedagogică în domeniul educației religioase, Ed. 

Reîntregirea, Alba Iulia, 2004, p. 7 
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Rolul extraordinar de pozitiv și de benefic pe care îl are educația religioasă în spiritualitatea unei 

comunități, a unui popor, a putut fi foarte bine remarcat în timp la toate popoarele, cu precădere la cele 

ortodoxe. Valorile propuse de credință, nivelul înalt de spiritualitate, sentimentele de dragoste și 

compasiune cultivate între semeni au îmbogățit sufletul poporului respectiv, efectele pozitive putând fi 

sezizate la nivel emoțional, comportamental, intelectual, social etc. oamenii dezvoltând atitudini și 

comportamente prin care se observă buna interacționare dintre ei, sentimente de compasiune și 

întrajutorare, o îmbunătățire a calității vieții cotidiene și a randamentului profesional etc. toate bazate pe 

experierea harului divin în viața fiecăruia, după cum afirmă și sfântul apostol Pavel: „roada Duhului este 

dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, 

curăția...”(Galateni, V, 22-26). Se poate spune că „o educație lipsită de dimensiunile religioase este 

incompletă, insuficient de cuprinzătoare și de flexibilă, lipsită de capacitatea de acoperire a așteptărilor 

celor care se educă”66. 

 

Monahismul ortodox – factor important în păstrarea valorilor creștine și în formarea de modele 

 

 În creștinism, transpunerea în viața cotidiană a valorilor morale și spirituale presupun o luptă de 

părăsire a „omului vechi”, aparținând trăirii în păcat și o dobândire a „omului nou” adică a unei vieți 

înnoite trăite în lumina poruncilor lui Hristos. Aceasta scoate în evidență „lucrarea interioară pentru 

despătimire, pentru curățirea gândurilor și a mișcărilor afectivității, care include o schimbare 

semnificativă a raporturilor omului cu lumea”67. Cel mai bine  acest lucru a putut fi evidențiat în viața 

călugărească, unde numeroși monahi ancorându-se pe drumul desăvârșirii prin asceză și nevoință s-au 

remarcat ca adevărați atleți ai lui Hristos și ai lucrării poruncilor Lui, îmbogățindu-se în virtuți și harisme 

și devenind chiar din timpul vieții lor modele de urmat pentru ceilalți.  

 Încercând să surprindă acest lucru, Teolipt, mitropolitul Filadelfiei afirma: „viețuirea 

călugărească este un arbore cu coroană înaltă și foarte roditor. Rădăcina lui este înstrăinarea de toate cele 

trupești; ramurile sunt nepătimirea sufletului și lipsa oricărei alipiri de lucrurile de care s-a depărtat; iar 

rodul lui îl constituie dobândirea virtuților, dragostea îndumnezeitoare și bucuria neîntreruptă din 

acestea”68.  

Mănăstirile au constituit tocmai astfel de oaze de spiritualitate, locuri unde monahii s-au 

concentrat îndeosebi pe latura spirituală, punând accent pe rugăciune și voturi, toate îmbinate armonios 

așa încât să îl conducă pe călugăr pe cele mai înalte culmi ale desăvârșirii. Nu au fost neglijate nici 

activitățile fizice, mănăstirile având un program liturgic bine organizat cu cele șapte laude săvârșite 

zilnic, dar și o latură a muncii fizice prin care să acopere atât nevoile de hrană ale mănăstirii cât și 

îmbinarea dintre muncă și rugăciune necesară creșterii duhovnicești a monahului. Învățăturile precum 

„mens sana in corpore sano” și „ora et labora” s-au îmbinat perfect în viețuirea monahicească, antrenând 

firea umană în toate ipostazele și resursele ei, concentrând totul în sfera spiritualității și spiritualizării 

oricărei activități. 

Mănăstirile, prin felul lor de organizare și scopul vieții trăite în interiorul zidurilor lor, au 

constituit de-a lungul timpului veritabile centre de spiritualitate unde, s-au păstrat nealterate de-a lungul 

timpului învățăturile și valorile creștinești și unde sub îndrumarea unor oameni cu viață sfântă, stareți, 

duhovnici sau simpli monahi, s-au format nenumărați alți monahi, iar din cei cu viață de familie mulți au 

câștigat numeroase deprinderi duhovnicești.  

Activitățile și preocupările cotidiene din viața mănăstirească s-au manifestat în diverse domenii. 

 
66 Cf. M. Opriș, D. Opriș, M. Bogoș, op. cit. p. 7  
67 Cf, Mihalache, op. cit. p. 425-426 
68Teolipt al Filadelfiei, Cuvânt despre ostenelile vieții călugărești, în Filocalia VII, Ed. IBMBOR, 

București, 1977, p. 43 
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 Astfel, întâlnim mănăstiri unde s-au creat adevărate școli de copiere a unor manunscrise, dar 

unde s-au redactat și „lucrări originale, cu profil teologic, istoric, juridic și muzical, cele mai multe fiind 

alcătuite de călugări și ierarhi”69. Tot în mănăstiri a avut loc și introducerea în anul 1508 a tiparului (la 

noi în țară), acesta înlesnind foarte mult posibilitatea de a înmulți cărțile de cult și a le direcționa acolo 

unde era nevoie. Ele sunt principalele centre de creare (compunere), traducere, copiere și tipărire a 

diverselor lucrări alcătuite de personalul monahal pe teme religioase, istorice, muzicale etc cu o influență 

deosebită în dezvoltarea culturală și spirituală a poporului român. Părintele profesor Mircea Păcurariu, 

referindu-se la efortul realizat de cinul monahal pe această latură, afirma că „munca lor modestă – puțin 

apreciată de unii – stă la temelia culturii moderne românești”70.  

 Trebuie remarcat că o contribuție cu totul aparte în educația religioasă au avut-o marii duhovnici 

pe care i-a format acest laborator de spiritualitate, monahismul. Ei au avut o influență majoră asupra 

tuturor, pornind de la clasa conducătoare, mulți dintre domnitori având ca sfătuitori duhovnici din rândul 

monahilor, până la oamenii de rând care căutau adeseori sfat și alinare sufletească la mănăstiri. 

Duhovnicii cu o viață aleasă ce viețuiau în mănăstiri constituiau modelul după care se ghidau călugării, 

după care năzuiau tinerii cu aspirații spirituale înalte, la care veneau pentru sfat și spovedanie numeroși 

oameni cu viață de familie. Prin felul lor de a fi, ei au inspirat mulți oameni spre o viață virtuoasă, 

determinându-i să se depărteze de cele rele și să le părăsească cu desăvârșire, ca mai apoi să aleagă viața 

în Hristos.  

 Totodată duhovnicii, prin intermediul Tainei Spovedaniei, prin sfaturile date și predicile ținute 

de multe ori au influențat decisiv sistemul de valori al ucenicilor, indiferent de vârsta lor. Ei descoperă 

oamenilor, atât prin vorbă cât și prin faptă, frumusețea și măreția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor 

dinlăuntrul fiecăruia, devin călăuze duhovnicești în viața ucenicilor, doctori ce tămăduiesc rănile 

sufletești cu balsamul harismelor dobândite „voi cei duhovnicești îndreptați-l pe unul ca acesta cu duhul 

blândeților”(Galateni, VI, 1-2).  

 Monahul „este un om al rugăciunii”, de aceea și „scopul mănăstirilor este cel duhovnicesc”71. 

Aici toate se desfășoară în funcție de tipicul slujbelor și al pravilei de rugăciune, celelalte ativități fiind 

realizate adeseori în raport de timpul rămas. Totul gravitează în jurul rugăciunii în vederea spiritualizării 

omului, rugăciunea curată fiind dezideratul cel mai râvnit de monahi, aceasta și datorită bogățiilor 

duhovnicești cu care ea îi împodobește pe cei ce o practică. Sfinții o numesc „maica tuturor virtuților, 

pricinuitoarea harismelor, hrana sufletului, luminarea minții, oglinda înaintării, arătarea măsurilor, 

descoperirea celor viitoare”72.  

 Efectul extraordinar de pozitiv al ei se observă cu ușurință în orice om care o practică. Ea aduce 

schimbări profunde în firea umană, modificând felul de a gândi și cizelând elementele colțuroase ale 

diverselor caractere. Rugăciunea cultivă „dispoziția de întrajutorare, stimulând în oameni acele puteri 

interioare care sunt adecvate întrajutorării, grijii pentru celălalt”73. Oricine „se roagă pentru semenii săi 

atunci când ei nu sunt de față, va fi grabnic către osteneala ajutorării lor când îi va avea aproape”74. 

Așadar, prin rugăciune omul câștigă o apropiere mai mare față de celălalt și implicit față de Dumnezeu, 

ea fiind una dintre cele mai eficiente metode de educare și modelare spirituală. Totodată ea aduce cea 

mai mare contribuție pentru eliberarea omului de vechile obiceiuri rele, de înclinațiile păcătoase, 

 
69 Păcurariu, Pr. Acad Mircea, Contribuția monahismului la promovarea culturii românești, în 

Monahismul ortodox românesc, istorie, contribuții și repertorizare, Vol. II,  Ed. Basilica, Bucuresti – 2016, 

pp. 186-188 
70Cf. Păcurariu, Pr. Acad Mircea, op. cit.p. 240  
71 Paisie Aghioritul, Trezire duhovnicească, Ed. Publistar, București 2000, p. 330 
72 Sfântul Ioan Scărarul, Despre fericita rugăciune..., în Filocalia IX, Ed. IBMBOR, București 1980, p. 

403 
73 Cf, Mihalache, op. cit. p. 274 
74 Ibidem, p. 274 
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cultivând în om echilibrul, pacea, liniștea, discernământul precum și puterea de a spori duhovnicește. Ea 

reprezintă principala preocupare a călugărului, acesta devenind în timp un trăitor al ei dar și un 

povățuitor experimentat pentru cei care vor să o experieze în viața lor. 

 În creștinism „viața de nevoință, privegherea, postul, rugăciunea curată ca lucrări săvârșite 

lăuntric sunt lucrate în vederea ajutorării altora. Ele reprezintă exersări spirituale ale făpturii omenești 

pentru ajutorarea semenilor și pentru slujirea lor, situații în care nevoile celorlalți devin cele ale 

rugătorului și purtarea de grijă resimțită pentru ei îi stârnește râvna de rugăciune”75. De aceea putem 

afirma despre monah că este „voluntarul desăvârșit” întrucât el este cel care se roagă permanent pentru 

lume, cel care nu doar câteva minute sau ore pe zi, ci întreaga lui viață a consacrat-o acestei nevoințe, cel 

care „se lasă (pre)ocupat de nevoile și suferințele celor pentru care se roagă, punându-și întreaga energie 

a ființei sale în slujba rugăciunii și a postului pentru binele celorlalți”76. Iată cum, atât prin felul viețuirii 

sale, cât și prin ceea ce săvârșește efectiv zi de zi, monahul reprezintă „un far călăuzitor ce îndrumă 

oamenii la destinația lor firească, adică la Dumnezeu”77, luminând urcușul duhovnicesc al acestora spre 

înălțimile virtuților.  

 Unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai mișcării spirituale monahale românești din secolul 

XVIII, Sfântul Paisie Velicikovski, punea o importanță cu totul aparte asupra celui ce este hărăzit să 

conducă o obște, bineștiind că un model desăvârșit poate avea o mare înrâurile asupra celor pe care îi 

păstorește prin însăși exemplul viețuirii sale. El știe că pentru a canaliza o obște pe aceeași direcție a 

valorilor spirituale este nevoie ca prin propriul exemplu să trezească în sufletele semenilor „sentimente și 

convingeri care să-i determine să acționeze nu doar pentru propria perfecționare spirituală, ci și a celor 

din jur, toate acestea sub semnul iubirii, al libertății și într-o legătură permanentă cu Dumnezeu”78. 

  

 Studiile de specialitate la rândul lor vin în sprijinul celor afirmate: „nu ajung doar predicile ținute 

despre valori: ele trebuie aplicate în practică astfel încât oamenii să își formeze capacitățile fundamentale 

emoționale și sociale pe principiile predate”79. De aceea, cele mai convingătoare predici sunt cele ce sunt 

susținute prin fapte: „vorba sună, fapta tună”, întrucât modul cum ne comportăm are un efect deosebit de 

mare asupra celor din jur „de câte ori profesorul reacționează la un elev, alți 20 sau 30 învață o lecție”80 

 Educația religioasă a avut mult de câștigat și de pe urma scrierilor sfinților părinți. Astfel, 

întâlnim numeroase cărți ce tratează diverse aspecte legate de viața duhovnicească înaltă, ce însemnătate 

au virtuțile în viața omului și cum se pot dobândi, tratate de dogmatică și de explicare a credinței, dar și 

tratate care răspund diverselor probleme legate de viața de zi cu zi sau cea de familie. Ei au acordat o 

mare importanță familiei bineștiind că aceasta este mediul principal de formare al sistemului de valori al 

copilului. Studiile de specialitate au demonstrat faptul că „criza familiei este în directă legătură cu criza 

în plan religios. Prezența dizarmoniei este o consecință a diminuării vieții religioase, manifestată print-o 

frecvență redusă la biserică dar și prin lipsa ancorării în valorile religioase”81. Astfel, foarte multe scrieri 

ale unor mari cărturari și dascăli ai lumii (precum Sfântul Ioan Gură de Aur) au constituit de-a lungul 

timpului surse de inspirație pentru rezolvarea diverselor probleme legate de viața de familie precum și 

modul în care aceasta putea fi armonizată și înfrumusețată, sau aspecte legate de problemele vieții 

cotidiene, de patimi și combaterea lor, de importanța valorilor religioase în viața oamenilor precum și 

sfaturi și îndrumări prin care omul să fie orientat spre acestea.  

 
75 Ibidem, p. 274 
76 Ibidem, p. 274 
77 Cf. Paisie Aghioritul, op. cit. p. 320 
78 Cf. M. Opriș, D. Opriș, M. Bogoș, op. cit. p. 20 
79 Goleman, Daniel, Inteligența emoțională, Ed Curtea Veche, București, 2008, p. 359 
80 Ibidem, p. 351 
81Cf.  Opriș, Dorin, op. cit. p. 41 
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 Însă monahismul a avut și are o implicare deosebită și în activitatea social-filantropică. Pornind 

de la acest aspect, monahismul reprezintă o bogată sursă de inspirație, un model extraordinar în ceea ce 

privește practica filantropiei ca poruncă a Mântuitorului. Totodată, numeroși părinți din cinul monahal 

nu numai că au scris despre necesitatea practicării ei, ci au înfăptuit aceasta ”în formele ei cele mai 

concrete, în chip spiritual prin asistența religioasă, iar material prin crearea de instituții sociale pentru 

semenii care aveau nevoie de astfel de ajutor”82. Este binecunoscut faptul că de-a lungul vremii, 

mănăstirile au funcționat „nu numai ca lăcașuri de închinare.... au reprezentat și așezăminte de îngrijire a 

săracilor, străinilor și bolnavilor”83. Din acest punct de vedere putem spune că mănăstirile noastre „au 

practicat filantropia încă de la începuturile organizării lor, slujirea adresându-se tuturor ce aveau nevoie 

de ajutor”84.  

 Desigur, pe lângă cele menționate, mai sunt multe alte aspecte prin care monahismul aduce o 

contribuție importantă atât în cunoașterea valorilor religioase, cât și în relevarea importanței lor în viața 

omului, exercitând asupra oamenilor o educație moral-religioasă de la vârste fragede până la cele mai 

înaintate.  
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ  

ȘI IMPORTANȚA ABORDĂRII ACESTEIA LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 

 

Olteanu Mǎdǎlina 

Grădinița cu Program Normal nr.1 Jegǎlia Călărași 

  

Investigarea unor schimbări în educație reprezintă o țintă pentru școala românească actuală. Ca 

educatori, avem puterea să schimbăm destinele copiilor, să fim noi înșine modele demne de urmat pentru 

aceștia. În mod firesc apare întrebare: De ce este necesar să se pună un accent atât de mare în școală, pe 

educația ecologică și educarea comportamentelor eco sănătoase ale copiilor? 

În ultimii ani se acordă o importanță deosebită necesității educării ecologice a copilului în 

grădiniță. A educa în spiritul educației ecologice înseamnă a-i forma copilului o conduită și o conștiință 

ecologică, care începe în familie, se continuă la grădiniță, la școală, la universitate și apoi toată viața. 

Educația ecologică influențează activitatea umană asupra mediului înconjurător, în acest context 

ajutându-i pe copii să înțeleagă comportamnetul lor asupra calității mediului. La vârsta preșcolară, 

copilul poate înțelege că natura este patrimoniul comun al umanității. Marele amerindian Seattle a 

exprimat foarte plastic acest lucru, adresând îndemnul: ”Învățați-i pe copiii voștri ceea ce i-am învățat și 

noi pe ai noștri, că pământul este mama noastră. Tot ceea ce i se întâmplă pământului, ajunge să li se 

întâmple și copiilor acestui pământ... Nu omul este acela care a țesut drama vieții; el este doar un fir. Și 

tot ceea ce el face acestei drame, își face lui însuși.”  

La copiii de vârstă preșcolară, educația ecologică se poate realiza mai mult la nivelul formării 

deprinderilor și al trăirilor afective. Acțiunile organizate cu preșcolarii trebuie să urmărească obiective 

accesibile și posibil de realizat: amenajarea unui colț cu verdeață în sala de grupă sau pe holurile 

grădiniței pentru a crea copiilor o atmosferă plăcută și pentru a-i responsabiliza să gospodărească, 

îngrijească și să protejeze aceste spații, acțiuni practic-gospodărești de plantare a unor specii de arbori, 

arbuști ornamentali, pomi fructiferi sau flori în spațiul din curtea grădiniței dar și alte activități 

extracurriculare și extrașcolare cu teme ecologice. A-l învăța pe copil să cunoască, apoi să ocrotească și 

să iubească ceea ce a admirat nu este un obiectiv ușor de realizat, dar care trebuie să stea în permanenta 

atenție a educatoarei, atunci când copilul este pus în contact  direct cu viața.  În același timp, trebuie să-i 

dezvoltăm copilului simțul frumosului, să-l deprindem să caute permanent frumosul sub toate aspectele 

sale. 

Consider că primii ani de educație formală și nonformală sunt cei mai importanți în educația 

ecologică, deoarece atunci se dobândesc atitudinile, deprinderile, cunoștințele și motivația pentru a 

acționa, individual sau în grup, în scopul soluționării problemelor cu care se confruntă mediul 

înconnjurător.  

            Educaţia ecologică  nu poate fi integrată într-o singură arie curriculară, aceasta fiind un proces 

complex necesită o abordare interdisciplinară. 

            Deci, orice cadru didactic care manageriază o grupă de preşcolari poate să predea noţiuni de 

educaţie  ecologică într-o manieră integrată. 
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Rolul voluntariatului în dezvoltarea personalității elevilor 
 

Prof.Raica Alina 
 

Scoala Gimnaziala “Gheorghe Tatarescu”Tg-Jiu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția dorită 

de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă neplătita 

a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective lumea în mijlocul 

căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare 

dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce 

privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul 

nostru, atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să 

oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de 

a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și 

în perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind 

impusă de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este 

oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu 

uităm că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă 

fragedă , fără a aștepta ceva în 

 

schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai 

mult decât orice altă posibilă răsplată. Pentru inscurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat, putem 

apela la discuții cu scopul constientizării necesitătii 

 

efectuării acestui tip de activităti și desigur și prezentarea unor modalităti concrete de realizare a 

acestor activităti,individual dar și în grupuri organizate. 

 

Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se implice în activităti de protecție a mediului, pot efectua activităti 

propriu zise sau de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei 

planete sănătoase, mentorat. De asemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea 
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voluntarilor este și domeniul social. Este necesară activarea sentimentului de empatie fată de semenii noștri 

și încurajarea tinerilor și a copiilor incă din grădinită să se implice în activităti destinate ajutorării 

semenilor aflați în nevoie. Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în 

sine, acesta oferă un confort psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort 

 

în spiritul voluntariatului. Totodată , în urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul 

de apartenență la grup, atât de necesar pentru asigurarea unei bune colaborări între 

 

indivizi pentru evoluția societății. În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod 

 

alert. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și 

naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății. Voluntariatul rămâne o 

activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi 

promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, 

demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 
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                  DEZVOLTAREA EDUCATIVĂ ȘI PROFESIONALĂ A TINERILOR 

                                     PRIN ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT 

Cismărescu Mariana Geta 

Colegiul Tehnic Transilvania Brașov 

 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 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 înseamnă mai mult decât orice definiție, investiția în propria persoană. Tu te ajuți pe tine, 

ceea ce este comparabil cu școala vieții. Toate situațiile care pot interveni în finalizarea proiectului de 

voluntariat înseamnă acumularea de experiență profesională și învățarea gestionării 

A fi voluntar este un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi. Învățăm lucruri care ne vor ajuta în 

toate aspectele vieții, lucruri ca munca în echipă sau responsabilitatea dar și compasiunea și răbdarea în tot 

ceea ce facem. 

Voluntariatul înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care să te 

ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți.  

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului, un al doilea element definitoriu fiind 

comunicarea. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare 

și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul dea mă repeta, a 

fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 

inițiativă, responsabilitate și dinamism. 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), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 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 nici o legătură directă cu ele. 

Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. 

Astfel, în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii cum ar fi: 

- Formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a dezvolta 

abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează să 

activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. 

Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile 

următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență 

profesională cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

- Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, 

abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în diferite context. 

- Trebuie menționat de asemenea că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de conducere, luarea a 

inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective prin gândire 

strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. Gestionarea unei 

echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, gestionarea schimbărilor, 
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medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin intermediul voluntariatului, 

pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului prosocial și 

creșterea gradului de conștientizare.  

- Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților de 

voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc 

la o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate a carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă 

de a explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, 

persoane care să le ofere suport/ consiliere în alegerea viitoarei cariere. 

- De multe ori voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu 

situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, 

religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și 

personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și 

oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

O dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. 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. De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit 

modul în care tinerii fac cunoştinţă în modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. Fără a 

dori să impietăm sistemul formal de învăţământ, trebuie să recunoaştem că de multe ori îi lipseşte latura 

practică, aplicată a învăţării, latură pe care mulţi tineri aleg să o experimenteze prin implicarea în activităţi 

de voluntariat.  

Găsirea unui loc de muncă după absolvirea studiilor este o piatră de încercare pentru fiecare proaspăt 

absolvent din multe puncte de vedere, dar mai ales din perspectiva faptului că majoritatea angajatorilor 

preferă selectarea unor persoane cu oarecare experienţă de lucru. Aici intervine din nou valoarea 

voluntariatului pentru tineri care, implicându-se în activităţi de voluntariat în domeniul pentru care se 

pregătesc, pot dobândi experienţa necesară angajării cu succes la finalizarea studiilor. Tinerii nu au la 

dispoziţie un sistem organizat prin care să urmărească dobândirea experienţei practice necesare în vederea 

angajării, astfel că depinde de fiecare să se documenteze, să se implice şi să îşi aleagă cea mai porvită 

activitate de voluntariat care să îi aducă aportul de experienţă practică ce poate completa în mod fericit 

cunoştinţele teoretice dobândite în cadrul programelor formale de studiu. Desigur că dobândirea 

experienţei practice este o valoare adăugată pentru voluntar, însă scopul primordial al activităţii de 

voluntariat trebuie să rămână în sfera beneficiului public, discuţia de faţă nereferindu-se la programe de 

tip internship, traineeship etc. care nu sunt programe de voluntariat, chiar dacă sunt realizate de bună voie 

şi fără o compensaţie financiară. 

Cred că, dincolo de activitățile școlare și educația de bază, este de responsabilitatea părinților, tutorilor și 

profesorilor să orienteze tinerii, încă din adolescență, spre voluntariat. Astfel le vor oferi posibilitatea să 

descopere procesul conștient de dezvoltare personală și, în același timp, un sentiment de acceptare și 

înțelegere din partea colegilor voluntari, la rândul lor. 
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                             PĂDUREA – LABORATOR DE VIAŢĂ ŞI SĂNĂTATE 

                                                                              

 Prof. înv. primar Măntescu Silvia Ioana 

                                                                        Şcoala Gimnazială ,,Mircea cel Bătrân” Giurgiu 

 

           Viaţa sănătoasă înseamnă un mediu curat, nepoluat, cu multe spaţii verzi, cu păduri întinse şi pline 

de viaţă. 

            Autentice laboratoare ale naturii, pădurile – împreună cu celelalte spaţii verzi – reprezintă o 

bogăţie de nepreţuit pentru fiecare aşezare urbană, fiind, datorită acţiunilor antipoluante, veritabile 

laboratoare de sănătate, un filtru natural împotriva poluării aerului cu pulberi fine şi gaze, a poluării 

radioactive şi fonice. Pădurea exercită cea mai puternică acţiune purificatoare asupra aerului, absorbind 

dioxidul de carbon şi restituindu-l sub forma atât de necesarului oxigen. 

Se cuvine să recunoaştem că, fără păduri suficiente, dezvoltarea şi viaţa însăşi nu sunt posibile. 

Protecţia pădurilor poate ajuta omenirea să-şi realizeze unele dintre cele mai importante planuri de viitor: 

reducerea sărăciei, stoparea încălzirii climatice şi dezvoltarea durabilă. Toate ţările caută soluţii pentru 

sporirea fertilităţii solurilor, asigurarea necesarului de apă, combaterea efectelor dăunătoare ale apelor, 

secetele prelungite, protecţia împotriva noxelor industriale. 

Importanţa apelor şi pădurilor pentru omenire şi dezvoltarea ei în perspectivă a luat proporţii 

nebănuite, ca urmare a creşterii populaţiei, a dezvoltării industriei, transporturilor, turismului. Este 

timpul să refacem şi să protejăm ceea ce ni se părea inepuizabil şi gratuit, să acordăm grija cuvenită 

protejării şi extinderii vegetaţiei forestiere. Reîmpădurirea este un proces de lungă durată, dar necesar 

pentru a răscumpăra greşeala care a determinat dispariţia a jumătate din arborii planetei. 

Pădurea nu are picioare să vină la noi şi totuşi trimite, în adierea vântului, aerul curat pe care îl 

pregăteşte pentru noi, ca o mamă protectoare ai cărei copii sunt toţi oamenii. Ea nu ţine cont că unii îi fac 

rău, prin faptul că aruncă diverse reziduri menajere, intervin cu defrişările, poluează cu diferite materiale 

arse sau alte surse de poluare.   

           Deteriorarea naturii nu are frontiere, ea afectează întreaga planetă. Între om, ca de altfel între toate 

vieţuitoarele şi mediu are loc un permanent schimb de materie, energie şi informaţie, schimb care trebuie 

să fie într-un echilibru permanent. Viaţa, în general, depinde şi de felul cum se stabileşte echilibrul între 

activitatea umană şi mediul de viaţă.  

            Natura, prin ecosistemele sale, oferă omului o serie de posibilităţi de supravieţuire, de propăşire a 

condiţiei umane, de influienţare în bine sau în rău a evoluţiei planetei noastre.   

            Depăşirea situaţiei de neglijare a educaţiei ecologice la nivelul învăţământului şcolar este un 

deziderat care necesită eforturi din partea tuturor celor implicaţi în educarea şi formarea copiilor. Noi, 

cadrele didactice, avem responsabilitatea de a construi un mediu educaţional care să implice şi să 

motiveze copilul în procesul de protejare a naturii. Acum se fac primii paşi în acest sens, pentru ca în 

timp să devină conştienţi de seriozitatea şi gravitatea acestor probleme, să îşi asume responsabilităţi, 

acţionând, modificându-şi stilul de viaţă propriu, dar şi pe al celor din jur. 

             Copiii sunt martori ai transformărilor din viaţa socială, economică şi din mediul înconjurător. 

Toate lucrurile noi le stârnesc curiozitatea, acestea generând întrebări care ne sunt adresate cel mai 

adesea nouă, educatorilor. Un răspuns teoretic poate să le satisfacă, pe moment, curiozitatea, dar pentru a 

înţelege cel mai bine relaţiile dintre anumite fenomene şi rezultatul acestora, trebuie să le observe 

singuri. Orice copil poate deveni un prieten al naturii, cu condiţia să respecte natura, natura care are 

nevoie de prieteni. Vârsta şcolară este vârsta la care copilul îşi etalează dragostea aproape înnăscută faţă 

de animale şi plante şi constituie o etapă în care, dacă avem suficient tact pedagogic, vom face o educaţie 

ecologică eficientă în etapele viitoare ale vieţii. 

             Excursiile şcolare oferă elevilor noştri ocazia de a observa influienţa negativă a omului asupra 

mediului, în special asupra pădurii: arbori tăiaţi, scrijeliţi, defrişări pe suprafeţe întinse, urme ale focului 

aprins în locuri nepermise, resturi menajere lăsate în urma vizitelor în pădure. În urma discuţiilor purtate 
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şi a documentării personale, au aflat că toate acestea au influienţe negative, chiar dacă rezultatele nu se 

văd imediat: eroziunea solului, alunecările de teren, dispariţia unor plante şi animale, poluare, modificări 

ale climei, întrucât se ştie că pădurea este un filtru natural de carbon.  

 Împreună am decis să desfăşurăm în cadrul şcolii un program de educaţie pentru mediu în cadrul 

Programului Internaţional LeAF ( Learning About Forest). Proiectul nostru a fost intitulat ,,Copacii 

plâng…copacii râd”. Am organizat activităţi pe tot parcursul anului şcolar, Pământul şi Pădurea au fost 

sărbătorite cum am ştiut mai bine: în sala de clasă, afară, în curtea şcolii, în pădurea Bălănoaia din 

apropierea oraşului, unde, cu sprijinul reprezentanţilor de la Ocolul Silvic Giurgiu am plantat puiţi pe o 

suprafaţă defrişată. 

Pentru că ne place să trăim într-un mediu curat şi ferit de pericole, am demarat acţiunea 

,,Curăţenia de primăvară”, în cadrul căreia am ajutat la igienizarea parcului Alei din apropierea şcolii, 

dar am şi învăţat să sortăm deşeurile: hârtie, sticlă, plastic. 

Pe 1 Iunie, Ziua Copilului, am avut ocazia să demonstrăm ce am învăţat despre pădure şi arbori, 

participând la un concurs de desene organizat la nivelul şcolii, fiind recompensaţi cu diplome. Tot atunci 

, părinţii au fost alături de copii şi împreună ne-am distrat la ,,Carnavalul Eco”, întrecându-ne în 

confecţionarea costumelor din materiale reciclabile. 

Consider că prin activităţi de acest gen se ,,hrăneşte” curiozitatea constructivă a copilului, se 

dezvoltă capacitatea de a gândi logic şi de a interpreta corect anumite aspecte din jurul său, iar 

comportamentele şi convingerile formate la o vârstă fragedă sunt cele care se păstrează cel mai bine toată 

viaţa. Modalităţile prin care îi putem sensibiliza pe elevi să acţioneze pentru ocrotirea mediului sunt 

multiple şi variate, depinde de noi ce alegem şi în ce mod desfăşurăm activitatea. Stă în puterea noastră 

să producem efecte pozitive asupra mediului încojurător şi să nu uităm, atât noi, cât şi să transmitem 

generaţiilor viitoare,  că vom trăi sănătos doar într-un mediu sănătos! 
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Formarea deprinderilor civice 

Ecobici Magdalena Simona 

Școala Gimnazială Godinești 

 

Educația civica reprezintă o componenta esențială a procesului educațional, rolul formator al 

acestei discipline putând fi dedus chiar din idealul educațional: “Constituirea unei persone libere și 

autonome care să iși cunoască si să-și apere drepturile, să iși asume responsabilitați în societate”. 

 Educația civică este o componentă extrem de complexă a educației, pentru că pe de o parte 

efectele sale se repercutează asupra întregului comportament al individului, iar, pe de altă parte, 

comportamentul individului raportat din punct de vedere valoric la normele morale și juridice 

subordonează toate celelalte valori(culturale, estetice, științifice, ecologice, profesionale, etc.). Astfel, 

moralitatea și civismul apar ca dimensiuni fundamentale ale unei personalitați armonioase, autentice și 

integrale. 

 Valorile morale și civice ce trebuiesc formate la elevii din clasele I-IV sunt:respectarea 

drepturilor și libertaților fundamentale ale persoanei; prețuirea demnității persoanei, a toleranței; 

realizarea unui schimb liber de opinii;manifestarea unui comportament civilizat, care să integreze aceste 

valori, în relațiile cu ceilalți. 

Prin studierea educației si a culturii civice, tinerii vor fi pregătiți să cunoască și să susțină ideile 

și valorile democrației, sa devina cetățeni informați și responsabili, să participe activ la viata școlară și 

ulterior la viața socială, să dezvolte deprinderi de luare a deciziilor si de participare la acțiune. 

Aceste deziderate se vor realiza prin intermediul unor medode si procedee specifice disciplinei 

educație civică. 

În funcție de componentele esențiale ale educației si culturii civice(cunostințe, deprinderi civice, 

valori și atitudini) se vor folosi metode si procedee distincte. 

În procesul educației morale aprecierea se realizează mai ales prin aprobare si dezaprobare. 

Aceste modalitați de apreciere se folosesc nu numai la sfârsitul activității, ci și înaintea începerii și pe 

parcursul desfașurării ei. Ele reprezinta un gen de asistenta continua si reglatoare, având rol de 

convingere, încurajare, temperare, prevenire. 

Aprobarea este forma aprecierii favorabile. Ea constă în acceptarea si recunoașterea rezultatelor 

comportării morale a elevilor, confirmarea concordanței lor cu exigențele stabilite. Pe plan psihologic 

aprobarea reprezintă o întărire pozitivă, declanșează stări afective stenice, care stimuleaza și intensifică 

menținerea în continuare a aceleeași conduite morale, contribuie la consolidarea rezultatelor obținute, la 

fixarea în structura morala a personalității. Aprobarea se realizează prin mai multe procedee: 

Acordul prin care ne manifestăm mulțumirea fața de modul în care au fost respectate cerințele. 

El poate fi exprimat printr-un zâmbet, un gest, o privire, sau cu ajutorul unei expresii "bine", "sunt 

mulțumit", "ați procedat bine" etc. Lauda, ca formă a aprecierii verbale, se poate realiza individual sau în 

fața colectivului. Recompensa este o formă premială care se acorda pentru rezultate ce depășesc nivelul 

de exigențe obișnuit. Ea poate fi materială (cărți, rechizite, material sportiv) și spirituală (diplome, 

distincții, evidențierea la panoul de onoare).Eficienta educativa a aprobarii depinde de respectarea 

cerințelor pedagogice în aplicarea ei: obiectivitatea aprecierii, bazată pe importanța reală a activității și 

conduitei elevilor, raportarea aprecierii la valoarea faptelor, a motivelor reale care stau la baza actelor 

recompensate. 

Dezaprobarea reprezinta forma negativă a întăririi, de respingere a unor fapte si manifestari ce 

vin în contradicție cu anumite cerințe morale. Exprimând nemulțumirea educatorului fata de modul de 

îndeplinire a cerințelor, dezaprobarea declanșează trăiri afective negative (rușine, culpabilitate, 

sentimentul vinovăției, disconfort moral), care îi determină pe elevi sa evite repetarea greșelilor 

respective sau a altora similare. 
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Invațamântul pe care îl știm suferă zilnic modificări, își schimbă conținuturile, metodele, 

mijloacele și iși lărgește orizontul dintr-un moment în altul prezentând în același timp si elementul de 

stabilitate binecunoscut, tradiționalul. Metodica nu poate exclude nici când metodele tradiționale, care 

sunt totuși de o actualitate paradoxala, deoarece noi, cadrele didactice folosim strategiile necesare pentru 

a ne diversifica activitatea. Nu putem renunța la jocul didactic, baza sa fiind știuta și folosită de zeci de 

ani, însă putem adauga elemente de actualitate care sa transforme o lecție banala, în una interesantă, 

bazată pe participarea elevului, stimuland inteligența sa. Jocul de rol este, de asemenea folosit cu succes 

in cadrul lecției de educație civică, în care elevii sunt puși în fața unor situații problemă ce trebuie 

rezolvate, unei comunicări, unei relații,etc. Elevul învața de multe ori prin reproducerea faptelor, prin 

imitație. Un exemplu poate fi jocul de rol: „De-a comunitatea,”De-a familia” în care elevul reproduce 

relațiile dintre diferiți membrii ai comunitații(primar-cetățean, polițist-cetățean). Jocul social este tipul de 

joc care dezvolta relațiile dintre oameni, susține comunicarea, educă limbajul, dezvoltă personalitatea și 

poate fi integrat într-o lecție de civica. Exemplul de joc social ce poate fi folosit este cel în care mingea 

se plimbă de la un elev la celalalt, iar aceștia comunica intre ei. 

Facem de multe ori greșeala să vorbim despre „metodele tradiționale” ca despre o carte veche si 

prafuită care trebuie sa ramână părăsita pe un raft din bibliotecă, uitând de fapt că „metodele moderne” 

pot da lecției dinamism, o pot transforma, însa nu pot realiza o lecție în totalitate. Cadrele didactice 

găsesc un echilibru de aplicare a metodelor si procedeelor care sa asigure într-un final rezultatele dorite 

și să ajungă la obiectivele propuse.  

 Educatorul va manifesta mult tact în aplicarea dezaprobării. În concluzie, aprobarea 

(recompensa) este un mijloc puternic de stimulare pentru savârșirea de acte morale, iar dezaprobarea 

(pedeapsa) este o metoda cu rolul de a frâna producerea de acte imorale; ambele sunt totuși necesare 

pentru formarea morală a personalității, reprezentând o concretizare a interacțiunii dintre libertate și 

constrângere. Cadrul didactic trebuie să fie el însuși un exemplu pentru elevi, să devină un organizator al 

situațiilor de învățare, un mediator între elev și societate. În cadrul activităților de educație civică, prin 

utilizarea metodelor și procedeelor specifice, elevul se va simți sprijinit, nu controlat și evaluat în 

permanentă. 
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DEZVOLTAREA ŞI MANIFESTAREA UNOR ATITUDINI FAVORABILE LUĂRII 

DECIZIILOR ŞI EXPRIMĂRII OPINIILOR PERSONALE 

 

Oproiu Vasilica Adina 

Liceul Teologic, Tg-Jiu 

 

 

Ideea educaţiei civice a apărut în mintea adulţilor atunci când aceştia au simţit nevoia să 

transmită urmaşilor experienţa dobândită, cu scopul de a-i forma pentru viaţă, ca buni cetăţeni. 

 Dacă am poposi în legendă, am putea spune că istoria educaţiei, în aria geografică europeană, 

începe cu Orfeu, eroul care a fost un educator original izbutind prin farmecul cântecelor sale să 

înduioşeze inimile oamenilor. Dar aceasta este numai o legendă. 

 Scopul educativ al primelor şcoli a fost acela de apregăti copiii ca să devină buni cetăţeni pentru 

conducerea statului şi buni militari pentru apărarea lui. Morala se realiza cu ajutorul lecturilor din operele 

scriitorilor. 

 În centrul educaţiei la geci se afla ideea perfecţiunii persoanei umane – ideea exprimată de 

Homer prin cuvintele eroului legendar Hector: „să fiu totdeauna primul între ai mei şi înaintea tuturor să 

mă disting..., să fiu meşter la vorbă şi vrednic la fapte”. Aceasta înseamnă asigurarea dezvoltării 

armonioase a individului, adică o dezvoltare fizică, intelectuală şi morală. 

 Dezvoltarea moral-civică avea ca scop formarea unor trăsături de caracter ca: 

• săpânirea de sine; 

• cumpătarea; 

• respectul pentru dreptate şi lege; 

• venerarea divinităţii. 

Educaţia se realiza în familie şi în şcoală. În familie, copiii primeau educaţie morală învăţând 

cântece, poezii, reguli morale care urmăreau formarea unor deprinderi de comportare. 

Şcoala urmărea formarea bunelor maniere şi a unor trăsături de caracter. 

Pentru Aristotel, educaţia morală, educaţia pentru virtute înseamnă pregătirea omului pentru o 

conduită raţională. Educaţia civică înseamnă la Aristotel pregătirea tânărului pentru a fi un om cu 

judecată, a gândi înainte de a acţiona, a lucra cu prudenţă, a fi înţelept. 

Lui Seneca îi datorăm maximele: 

• nu pentru şcoală învăţăm, ci pentru viaţă; 

• lung este drumul prin reguli, dar scurt şi eficace prin exemplu; 

• educaţia trebuie să fie bărbătească, căci viaţa e ca o bătălie care cere energie şi perseverenţă. 

Educaţia civică, educaţia pentru viaţă trebuie să înceapă cu prima copilărie pentru că, la această 

vârstă se poae contura mai bine impresiile. 

În popor ideile şi învăţăturile moral-civice se transmiteau de la o generaţie la alta prin tradiţia 

folclorică. Literatura populară didactică a avut un important rol formativ. Prin tradiţii şi obiceiuri se 

transmiteau reguli după care erau pregătiţi copiii pentru viaţă: 

• cum să se poarte; 

• cum să muncească; 

• cum să petreacă. 

 

Enumăr în acest sens proverbele, poveştile şi cântecele care cuprindeau îndemnuri morale, 

ghicitorile, dansurile şi jocurile. Ţesutul şi brodatul covoarelor, pictura, sculptura, încrustările au 

contribuit la modelarea artistică a tinerilor, în folclorul nostru copiii întâlneau tipuri de oameni daţi ca 

model pentru virtuţiile lor. 
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Fata moşului era bună, harnică, modestă, în contrast cu fata babei cea rea, leneşă, lăudăroasă, 

invidioasă, egoistă. Băieţii îl aveau ca model pe făt-frumos cel curajos, plin de iniţiativă, gata să alunge 

răul, să facă dreptate. 

Din hrisoavele vremii se desprin idei despre felul cum era concepută educaţia ca o întărire a 

sufletului prin intermediul căreia se punea în lumină ceea ce este vrednic în om. Vorbind despre părinţi, 

fiii domnitorilor se adresau cu formulele: părintele nostru prea scump şi prea sfânt, ei fiind educaţi în 

spiritul iubirii faţă de părinţi, pentru respectul profund faţă de cei mai în vârstă, pentru lege. Copiii erau 

crescuţi în spiritul omeniei, ospitalităţii şi tenacităţii. 

Cultura şi educaţia umaniştilor au pus în centrul preocupărilor omul liber, un om tânăr, virtuos, 

capabil în toate direcţiile, un om universal. 

Putem spune că educaţia civică a fost concepută ca o datorie de a forma la om anumite virtuţi: 

înţelepciunea, cumpătarea, curajul şi dreptatea, dar şi modestia, bunăvoinţa, politeţea, respectul, hărnicia. 

Ca metode ale educaţiei morale erau exemplul, povestirea morală, exerciţiile morale, toate având 

ca scop să formeze deprinderi de ordine, conduită, muncă. 

Această disciplină corespunde nevoii de a forma la elevi atitudinea şi conduita civică, continuând 

tradiţia şcolii româneşti, preocupată de educarea viitorului cetăţean. 

Educaţia civică la această vârstă urmăreşte iniţierea copilului ca viitor cetăţean într-un 

comportament conştient, responsabil, capabil de înţelegere, toleranţă, respect, curajul de a răspunde 

pentru propriile fapte, de a acţiona conştient faţă de drepturi, dar şi de îndatoriri. 

În acest fel educaţia civică conduce nu la o supraîncărcare a elevilor ci la conştientizarea rostului 

educaţiei, instruirii şi normelor morale în pregătirea pentru viaţă. 

Prin activităţile de educaţie civică la clasa a IIIa se pot dezvolta şi manifasta atitudini favorabile 

luării deciziilor şi exprimării opiniilor personale în aproape toate activităţile desfăşurate la clasă fiind 

capabil: 

• Să se gândească pe sine şi pe ceilalţi oameni în termeni de persoane, toate acestea le întâlnim în 

programă la teme ca: 

- persoana mea; 

- persoana lui; 

- ce înseamnă să fim persoane; 

- corpul meu; 

- persoane cu nevoi speciale; 

- trăsături morale ale persoanei: încrederea/lipsa de încredere; respectul/lipsa de respect; curaj, 

frică, laşitate; 

• Să compare diferite persoane pe baza asemănărilor şi deosebirilor dintre ele, în vederea acceptrării 

diferenţelor şi formării unui comportament tolerant. 

• Să poată manifesta şi cultiva respect faţă de sine şi faţă de celălalt. 

În raporturile noastre cu lucrurile şi fiinţele, să justifice consecinţele respectului, curajului, 

bunăstării, sincerităţii şi a atitudinii lor negative în relaţiile cu ceilalţi. 

Copilul să-şi formeze atitudini pozitive în raport cu lumea lucrurilor, lumea plantelor şi 

animalelor, în vederea manifestării unui comportament ecologic. 

• Să înţeleagă noţiunea de grup si să identifice principalele tipuri de grupuri din care fac parte. 

• Să manifeste înţelegere, respect, interes pentru problemele grupului din care fac parte, în contextul 

exercitării drepturilor şi asumării de responsabilităţi. 

Pe baza conţinutului textelor de început, elevii îşi pun întrebări în legătură cu faptele prezentate 

şi consecinţele acestora şi încercă să deosebească sinceritatea de minciună, curajul de frică şi de laşitate, 

bunătatea de răutate, construindu-şi prin proprie înţelegere şi dorinţă atitudinea pozitivă. 

Teme ca: 

- Lucrurile din jurul nostru; 

- Nu-mi sunt doar simple lucruri 
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- Proprietatea asupra lucrurilor 

- Nevoia de lucruri 

pun în discuţie importanţa unor atitudini pozitive faţă de lucruri, iar teme ca: 

- Sunt animalele şi plantele persoane? 

- Despre simboluri 

- Copil ca tine sunt şi eu 

- Nevoia de plante şi de animale 

pun în lumină consecinţele unei atitudini pozitive faţă de plante şi animale. 

Întrebările, exerciţiile prezentate gradual, au menirea de a antrena elevii într-o participare activă 

pe baza stimulării gândirii, prin realizarea exerciţiilor de recunoaştere, problematizare, comparare, 

diferenţiere, descoperire, generalizare. În acest scop se apelează la forme şi procedee de lucru: 

antrenamente, comentarea, argumentarea, justificarea, astfel se pot dezvolta atitudini favorabile luării 

deciziilor şi exprimării opiniilor personale. 

Formele de lucru prin care se dobândesc cunoştinţe şi atitudini sunt: jocul de rol (Despre mine, 

Crenguţa fermecată, Cine sunt eu?, Autoportret), dialogul, convorbirea, chestionarul, comentarea 

desenelor, epigramelor, citatelor, proverbelor. 

În luarea unor decizii şi exprimarea unor opinii personale elevii trebuie să găsească o soluţie 

cazului prezentat apoi vor trebui să o evalueze. Sunt de acord cu soluţia găsită? Ce va însemna ea pentru 

părţile implicate? Dar pentru societate? În anumite situaţii, când cazul analizat este real şi a fost rezolvat 

nu i se va spune elevului dinainte soluţia adoptată. Elevii sunt lăsaţi să tragă propriile concluzii şi apoi, 

pentru comparaţie, se prezintă soluţia adoptată real. Este important ca atunci când soluţia prezentată de ei 

nu corespunde cu cea reală să fie asiguraţi că ei nu au greşit ci că doar au avut o opinie personală. 

Jocurile de rol folosite în lecţiile de educaţie civică, învăţătorul trebuie să respecte sentimentele 

individuale şi structura socială a clasei. Deoarece interpretarea de roluri presupune o implicare afectivă, 

se pot naşte întrebări care nu au un răspuns unic sau simplu. Nu îi lăsaţi pe elevi cu impresia că 

întrebările puse pot avea numai un răspuns posibil. Este foarte important ca învăţătorul şi elevii să 

accepte puncte diferite de vedere ca pe ceva natural şi normal. Învăţătorul nu-şi va impune propria 

concepţie asupra unor probleme controversate şi nu va încerca să obţină consensul cu orice preţ. 

Activitatea pe grupe oferă elevilor posibilitatea participării afective la discuţie. Această activitate 

necesită pregătirea învăţătorului dar are şi multe avantaje: 

- încurajează activitatea şi participarea membrilor: 

- stimulează emiterea de idei mai mult decât o face activitatea individuală; 

- îi ajută pe participanţi să înveţe unul de la altul şi de la conducător; 

- elevii vor vorbi mai liber în faţa unui grup mic decât în faţa întregii clase; 

- munca individuală este facilitată în grupuri mici; 

- competiţia între grupuri va creşte eficienţa activităţii; 

- stimulează contribuţia personală. 

 

CONCLUZIE 

Manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniei personale nu se face 

numai în orele de educaţie civică ci la toate obiectele de studiu din clasele primare, în familie, în jocurile 

libere, se face permanent. 

 

Proverbe şi cugetări 

• Din gura copiilor iese adevăr. 

Platon, Buchetul 
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STRATEGII ŞI MODALITĂŢI DE STIMULARE A MOTIVAȚIEI PENTRU 

ÎNVĂȚARE LA ELEVUL CU CES 

                                                                                   SUCEAVA MARIA 

                                                               Liceul Silvic Gurghiu/Grădiniţa cu P.N.Gurghiu - Mureş 

               

            Cei mai mulţi specialişti considerã învăţarea ca pe un proces care determinã o schimbare de 

durată a comportamentului celui care învaţă, a modului de a gândi, simţi şi acţiona al acestuia. La 

sfârşitul unei activităţi de învăţare, elevul va dispune de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi, 

competenţe, interese, atitudini, convingeri etc., pe care nu le avea înainte de învăţare sau le avea la un 

nivel de performanţă mai scăzut. Învăţarea şcolară este o formă particulară a învăţării umane, ea 

realizându-se într-un cadru instituţional (şcoala) sub îndrumarea unor specialişti (educatoare, învăţători, 

profesori). Reuşita ei depinde atât de factorii interni, cum ar fi: capacitatea de învăţare şi nivelul de 

motivaţie ale elevilor, cât şi de factorii externi, cei mai importanţi fiind: calitatea predării, climatul din 

clasă şi logistica didactică. Învăţarea şcolară, poate fi analizată din perspectiva a două aspecte, diferite, 

dar complementare, ale învăţării şcolare: cel procesual şi cel motivaţional. Aspectul procesual se referă la 

etapele care compun o secvenţă de învăţare, în timp ce aspectul motivaţional se referă la gradul de 

implicare a elevului în actul învăţării şi în rezolvarea sarcinilor de lucru. Cele două aspecte alcătuiesc o 

unitate indisolubilă şi se desfăşoară fie în mod alternant, fie convergent. Motivaţia învăţării reprezintă 

ansamblul mobilurilor care declanşează, susţin energetic şi direcţionează activitatea de învăţare. De 

obicei, considerăm motive ale învăţării anumite dorinţe, trebuinţe de bază, cum sunt: dorinţa de 

autorealizare, autoafirmare, dorinţa de a obţine note bune pentru a mulţumi pãrinţii, teama de pedeapsă, 

curiozitatea, anumite interese etc. Ea determină implicarea într-un anumit tip de activitate sau 

comportament, în funcţie de tipul de asociere care se .Atât pentru cei care se aflã la catedră, pentru 

părinţi sau pentru experţii din domeniul ştiinţelor educaţiei, motivaţia este cheia succesului în predare şi 

învăţare. Din discuţiile cu pãrinţii, cel mai adesea un copil motivat este cel care doreşte să aibă rezultate 

bune la şcoală, care nu aşteaptă să fie împins de la spate sã înveţe şi care este apreciat de profesori. 

Pentru cadrele didactice, un elev motivat este, în primul rând, cel care ascultă cu interes ceea ce i se 

predă şi care depune efort în a răspunde tuturor sarcinilor de învăţare trasate. În context şcolar, motivaţia 

nu este altceva decât procesul care conduce, ghideazã şi menţine un anumit comportament dezirabil 

statutului de elev: participarea la ore, implicarea în activităţile de învăţare din clasă şi de acasă, 

rezolvarea cu succes a sarcinilor date etc. Dacă vrei să motivezi pe cineva, trebuie să fii motivat tu însuţi.  

           Cadrul didactic trebuie să fie capabil să stârnească curiozitatea elevilor prin elemente de noutate, 

prin crearea unor conflicte cognitive, prin utilizarea studiului de caz ori prin antrenarea elevilor in 

realizarea unor proiecte de echipa. Am putea apela, spune Ausubel, şi la impulsul de autoafirmare al 

elevului, arătându-i că învăţarea unei discipline îi deschide perspective profesionale într-o serie de 

domenii prestigioase. Nu în ultimul rând, trebuie să cunoaştem domeniile de interes ale elevului şi, în 

activitatea de predare, să alegem exemple şi să stabilim legaturi cu aceste domenii de interes. Rolland 

Viau ,consideră că profesorul trebuie să gândească strategiile de predare în funcţie de cunoştinţele pe 

care trebuie să le transmită elevilor, cunoştiinţe declarative şi cunoştinţe procedurale,  profesorii să-i 

obişnuiască pe elevi să conştientizeze paşii ce trebuie parcursi in rezolvarea unei probleme, indiferent de 

domeniu.                     

              Modul în care profesorul realizează evaluarea poate avea, de asemenea, efecte asupra motiva ţiei 

elevilor. Pentru mulţi profesori evaluarea înseamna doar a da note elevilor, a-i clasifica si a constata daca 

au reusit sau nu. Aceasta conceptie poate avea efecte negative asupra motivatiei unor elevi, pentru ca este 

generatoare de anxietate. Daca dorim ca evaluarea sa fie cu adevarat motivanta pentru elevi, in sensul de 

a-i I determina sa se implice mai mult in activitatile de invatare si sa persevereze, este necesar ca actul 
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evaluativ sa se centreze mai mult pe progresul elevilor, pe recunoasterea efortului pe care  l-a depus 

fiecare pentru imbunatatirea propriilor performante, si nu doar sa constate nivelul cunostintelor.  

Aprecierea evoluţiei elevilor trebuie să se facă în termeni pozitivi (laudă, încurajare, evidenţiere), 

deoarece dezaprobarea este mai puţin eficienăa în stimularea motivaţiei învăţării. recompensele şi 

pedepsele nu au acelaşi efect asupra motivaţiei învăţării, atât recompensele, cât şi pedepsele trebuie 

folosite cu discernământ, mai ales atunci când se urmăreşte creşterea motivaţiei învăţării, în urma unor 

cercetări efectuate cu scopul de a vedea efectul recompenselor asupra motivaţiei elevilor, Pelletier si 

Vallerand au ajuns la concluzia că o serie de recompense, precum banii sau premiile, provoaca la unii 

elevi o scădere a interesului faţă de o activitate pe care, la început, au considerat-o interesantă. 

      Pentru  elevi cu stimă de sine scăzută  (percepţiile  elevului cu privire la competenţa sa în a îndeplini 

o activitate şi în gradul de control pe care crede că îl exercită asupra acelei activitat), Rolland Viau 

recomandă următoarele strategii de intervenţie: profesorul trebuie să-i înveţe pe elevi să gândească 

pozitiv atunci când se află în faţa unei activităţi dificile („este greu, dar sunt capabil să reusesc');   

profesorul trebuie să-i obişnuiască pe elevi să-şi stabilească în mod realist standardele de reuşită, să se 

raporteze la reuşitele lor anterioare şi să nu se compare în permanentă cu ceilalţi colegi; profesorul 

trebuie să-i lase pe elevi să-şi definească ei înşişi obiectivele învăţării; aceste obiective este bine să fie 

precise, pe termen scurt şi să ţină seamă de capacităţile elevilor; profesorul poate să-i ceară elevului să 

verbalizeze operaţiile pe care le execută; în felul acesta, va putea lua cunoştinţă de procedurile care sunt 

bine executate, dar şi de cele care mai necesită exerciţii ,profesorul trebuie să-l obişnuiască pe elev să nu 

se judece prea sever şi să nu se culpabilizeze atunci când greşeşte. profesorul trebuie să conceapă 

activităţi de învăţare care să nu fie nici prea facile (pentru că nu mai reprezintă o provocare pentru elevi), 

dar nici prea dificile (pentru ca elevii se descurajează rapid şi abandonează). 

    Elevii percepuţi ca slabi şi nemotivaţi nu fac nici un efort pentru a învăţa, deoarece ei ştiu că profesorii 

îi solicită foarte rar şi că lor li se adresează doar pentru a le face observaţii.,profesorul ar trebui să adopte 

următoarele comportamente:  să-şi exprime încrederea în capacitatea lor de a reuşi,   să le acorde aceeaşi 

atenţie ca şi elevilor buni; să evite crearea de situaţii competitive în care ei nu pot decât să piardă; să nu 

le facă observaţii în faţa colegilor; să evite a-şi exprima dispreţul atunci când ei eşuează;  să manifeste 

interes pentru reuşitele lor. 

       S-a constatat că elevii sunt mai implicați în activitățile de învățarea atunci când le este prezentat 

scopul învățării, domeniul unde își pot aplica cunoștințele, atunci când se simt apreciați, când le sunt 

arătate progresele făcute, când sunt curioși.  De obicei, orice proces de învăţare este plurimotivat. 

Eficienţa învăţării scade, dacă exista un nivel minim de motivare sau supramotivare, şi creste în cazul 

unui nivel optim, ca zonă între minim şi maxim, însă în cazul motivaţiei interne nu există saturaţie  În 

contextul educaţiei integrate, utilizarea metodelor  activ-participative  stimulează şi dezvoltă învăţarea 

prin cooperare. Sunt favorizate astfel cunoaşterea reciprocă dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea 

reciprocă, precum şi integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în colectivul şcolii generale.  

Experienţa practică de până acum în aplicarea metodei de învăţământ prin cooperare a evidenţiat o serie 

de rezultate dintre care cele mai evidente sunt :- creşterea motivaţiei elevilor pentru activitatea de 

învăţare;- încrederea în sine bazată pe acceptarea de sine;- atitudinea pozitivă faţă de personalul didactic, 

disciplinele de studiu şi conţinutul acestora de cele mai multe ori conţinutul lecţiei suferă o serie de 

modificări şi adaptări care să favorizeze spiritul de investigaţie , descoperirea noului şi cooperarea între 

elevii clasei); 

- relaţii mai bune, mai tolerante cu colegii ,indiferent de apartenenţa etnică sau culturală, clasa socială , 

capacitatea intelectuală sau unele deficienţe ale colegilor; 
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- capacităţi sporite de a percepe o situaţie, un eveniment sau o serie de obiecte şi fenomene din 

perspectiva celuilalt; 

- confort psihic sporit, dezvoltarea capacităţii de adaptare la situaţii noi, creşterea capacităţii la efort. 

Lecţiile bazate pe învăţare prin cooperare prezintă câteva caracteristici importante : 

a)- răspunderea individuală (se evaluează frecvent performanţa fiecărui elev care trebuie să ofere un 

răspuns în nume personal sau în numele grupului, iar rezultatele se comunică atât elevului, cât şi grupului 

din care face parte); 

b)- interacţiunea directă (elevii se ajută unii pe alţii încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile,explică 

celorlalţi , discută ceea ce ştiu, se învaţă unii pe alţii); 

c)- interdependenţa pozitivă (elevii realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bunsfârşit sarcina 

grupului); 

d)- deprinderi interpersonale şi de grup mic – grupurile nu pot exista şi nici nu pot funcţionaeficient dacă 

elevii nu au şi nu folosesc anumite deprinderi sociale (conducerea, luarea deciziei, încrederea reciprocă, 

comunicarea, managementul conflictelor; 

e)- procesarea în grup (elevii au nevoie de momente pentru a vedea cât de bine şi-au atins scopurile şi cât 

de eficiente au fost în grup; învăţământul monitorizează în permanenţă activităţi de învăţare a grupurilor, 

le oferă feed-back, lor şi întregii clase), intervine şi corectează eventualele confuzii sau răspunsuri 

incomplete). 

         În condiţiile unei educaţii incluzive, metodele active de învăţare prin cooperare au o mare eficienţă 

şi în condiţiile şcolii incluzive : predicţiile în perechi , gândiţi – lucraţi în perechi – comunicaţi ,rezumaţi 

– lucraţi în perechi – comunicaţi, ştiu/vreau să ştiu/am învăţat, brainstormingul şi brainstormingul în 

pereche, activitatea dirijată de citire-gândire, interviu în etape, creioanele la mijloc, unul stă, ceilalţi 

circulă, turul galeriei, jurnalul cu dublă intrare, eseul de cinci minute, cubul,bulgărele de zapadă, 

ciorchinele. 

1. Predicţiile în perechi – pot fi folosite la diverse discipline, dar mai ales la ariile curriculare(limbă şi 

comunicare, om şi societate). Elevii vor fi grupaţi în perechi, având fiecare o foaie de hârtie şi un creion. 

Profesorul le oferă o listă de câteva cuvinte dintr-o povestire, o relatare sau un scenariu.Fiecare pereche, 

în urma discuţiilor, va trebui să alcătuiască o compunere sau un scenariu pe baza unor predicţii în jurul 

listei de cuvinte oferite. Această activitate poate fi făcută o singură dată la început, sau poate fi repetată 

în decursul lecturării textului de către profesor, permiţându-le elevilor să-şi modifice predicţiile de la un 

moment la altul al acţiunii descrise în text. În acest mod, elevii pot fi implicaţi în desfăşurarea acţiunii 

prezentate, sunt încurajaţi să emită idei şi să-şi valorifice experienţa socială şi culturală pe care o deţin. 

         Prin strategii didactice bazate pe cooperare, cadrele didactice pot favoriza unele procese de 

interacţiune socială, diferenţele dintre copii fiind percepute ca modalităţi de abordare a diversităţii. În 

acest sens se pot desfăşura activităţi de genul: „Pretutindeni trăiesc copii”, „A cui glas este?”, ,,De-a 

posta”, ,,Este ziua păpuşii”, „Alege-ţi tovarăşul!”, „Jocul perechilor” etc . 

         Eforturile de-a motiva elevii într-o anumită direcţie vor avea un succes mai semnificativ, dacă 

relaţia profesor – elev este considerată una de colaborare între persoane ce pot, sau nu să 

împărtăşească  aceleaşi sentimente, expectanţe şi scopuri. Intervenţiile motivaţionale ce nu respectă 

scopurile, emoţiile şi convingerile unei persoane legate de o anumită situaţie pot produce efecte pe 

termen scurt, dar pe o perioadă mai mare de timp aceste intervenţii pot să eşueze. 
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Metodele interactive - mijloc de dezvoltare a inteligenţelor multiple 

Prof.înv.preşc. DUMBRAVĂ DANIELA 

Liceul Silvic Gurghiu – Grădiniţa Gurghiu 

 

          “Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de 

cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în 

cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă.” (Sorin Cristea, 1998, p. 

303). 

         Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe direcţiile 

sporirii caracterului activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter 

formativ, în valorificarea noilor tehnologii instrucţionale (e-learning), în contaminarea şi suprapunerea 

problematizării asupra fiecărei metode şi tehnici de învăţare, reuşind astfel să se aducă o însemnată 

contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al elevului. 

            Deşi învătarea este o activitate proprie, ţinând de efortul individual depus în înţelegerea şi 

conştientizarea semnificaţiilor ştiinţei, nu este mai puţin adevărat că relaţiile interpersonale, de grup sunt 

un factor indispensabil apariţiei şi construirii învăţării personale şi colective. “Învăţarea în grup 

exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai personală muncii, dar şi o 

complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o participare mai vie, mai activă, 

susţinută de foarte multe elemente de emulaţie, de stimulare reciprocă, de cooperare fructuoasă.”(Ioan 

Cerghit,1997, p. 54). 

„Metodele interactive urmăresc optimizarea comunicări, observând tendinţele inhibitorii care pot apărea 

în interiorul grupului” ( Ion-Ovidiu Pânişoară, 2003, p. 140) 

           În condiţiile îndeplinirii unor sarcini simple, activitatea de grup este stimulativă, generând un 

comportament contagios şi o strădanie competitivă; în rezolvarea sarcinilor complexe, rezolvarea de 

probleme, obţinerea soluţiei corecte e facilitată de emiterea de ipoteze multiple şi variate. Interacţiunea 

stimulează efortul şi productivitatea individului şi este importantă pentru autodescoperirea propriilor 

capacităţi şi limite, pentru autoevaluare. 

          Activitatile de grup dezvoltă inteligenţele multiple, capacităţi specifice inteligenţei lingvistice (ce 

implică sensibilitatea de a vorbi şi de a scrie; include abilitatea de a folosi efectiv limba pentru a se 

exprima retoric, poetic şi pentru a-şi aminti informaţiile), inteligenţei logice-matematice (ce constă în 

capacitatea de a analiza logic problemele, de a realiza operaţii matematice şi de a investiga ştiinţific 

sarcinile, de a face deducţii), inteligenţa spaţială (care se referă la capacitatea, potenţialul de a recunoaşte 

şi a folosi patternurile spaţiului; capacitatea de a crea reprezentări nu doar vizuale), inteligenţa 

interpersonală (capacitatea de a înţelege intenţiile, motivaţiile, dorinţele celorlalţi, creând oportunităţi în 

munca colectivă), inteligenţa intrapersonală (capacitatea de autoîn-ţelegere, autoapreciere corectă a 

propriilor senti-mente, motivaţii, temeri), inteligenţa naturalistă (care face omul capabil să recunoască, să 

clasifice şi să se inspire din mediul înconjurător), inteligenţa morală (preocupată de reguli, 

comportament, atitudini) – Gardner H. – 1993; 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 
1663  

              Printre astfel de metode se numără şi metoda “Schimbă perechea” (SHARE- PAIR CIRCLES) 

Share – Pair Circles.  

            Este o metodă de lucru în perechi. Se împarte clasa în două grupe egale ca număr de participanţi. 

Se formează două cercuri concentrice, elevii fiind faţă în faţă pe perechi.    

     Profesorul pune o întrebare sau dă o sarcină de lucru în perechi. Fiecare pereche discută şi apoi 

comunică ideile.  Cercul din exterior se roteşte în sensul acelor de ceasornic, realizându-se astfel 

schimbarea partenerilor în pereche. Elevii au posibilitatea de a lucra cu fiecare membru al clasei. Fiecare 

se implică în activitate şi îşi aduce contribuţia la rezolvarea sarcinii.  

       ETAPELE:  

         1. Etapa organizării colectivului în două grupe egale. • Fiecare elev ocupă un scaun, fie în cercul 

din interior, fie în cercul exterior. Profesorul poate să lase elevilor libertatea se a-şi alege locul sau poate 

organiza colectivul punând copiii să numere din doi în doi. Astfel, cei cu numărul 1 se vor aşeza în 

cercul interior cu faţa la exterior, iar cei cu numărul 2 în cercul exterior cu faţa către elevii din cercul 

interior. Stând faţă în faţă, fiecare elev are un partener. Dacă numărul de elevi este impar, la activitate 

poate participa şi cadrul didactic sau doi elevi pot lucra în “tandem”. 

        2. Etapa prezentării şi explicării problemei: Profesorul oferă cazurile pentru studiu, problemele de 

rezolvat sau situaţiile didactice şi explică importanţa soluţionării.  

        3. Etapa de lucru în perechi: • Elevii lucrează doi câte doi pentru câteva minute. Apoi elevii din 

cercul exterior se mută un loc mai la dreapta pentru a schimba partenerii, realizănd astfel o nouă pereche. 

Jocul se continuă până când se ajunge la partenerii iniţiali sau se termină întrebările. 

      4. Etapa analizei ideilor şi a elaborării concluziilor: În acest moment, clasa se regrupează şi se 

analizează ideile emise. Profesorul face împreună cu elevii o schemă a concluziilor obţinute. Teme de 

studiu: − Se pot da elevilor întrebări cu răspunsuri eliptice care se vor completa pe rând de către fiecare 

pereche, iar în final se vor analiza toate răspunsurile şi se vor face corectări şi completări. − Perechile pot 

rezolva câte o problemă de pe o fişă dată pănă la epuizarea sarcinii, iar în final se vor citi rezolvările. Se 

poate da următoarea comandă (după ce elevii şi-au ocupat locurile în cercurile concentrice): “Toţi elevii 

rezolvă punctul nr. 1 din fişă, timp de 5 minute.” Are loc apoi schimbarea perechilor şi se dă următoarea 

comandă: “Toate perechile se concentrează la punctul nr. 2 din fişă.” Şi aşa mai departe, până când se 

temină fişa de lucru. Se reface colectivul şi se analizează pe rând răspunsurile date.   

        Avantajele metodei  Share – Pair Circles:  

− este o metodă interactivă de grup, care stimulează participarea tuturor elevilor la activitate; − elevii au 

posibilitatea de a lucra cu fiecare dintre membrii colectivului;                                  − stimulează 

cooperarea în echipă, ajutorul reciproc, înţelegerea şi toleranţa faţă de opinia celuilalt;                                                                                                                                        

− este o metodă uşor de aplicat la orice vârstă şi adaptabilă oricărui domeniu şi obiect de învăţământ;                                                                                                                                     

− dezvoltă inteligenţa logică-matematică (capacitatea de a analiza logic problemele, de a realiza operaţii 

matematice şi a investiga ştiinţific sarcinile, de a face deducţii), inteligenţa interpersonală ce creează 

oportunităţi în munca colectivă. 

          Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile 

participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente.  

       Acest tip de interactivitate determină identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în care acesta 

este antrenat, ceea ce duce la transformarea elevului în stăpânul propriei transformări şi formări. 
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        Interactivitatea presupune atât cooperarea – definită drept “forma motivaţională a afirmării de sine, 

incluzând activitatea de avansare proprie, în care individul rivalizează cu ceilalţi pentru dobândirea unei 

situaţii sociale sau a superiorităţii” – cât şi competiţia care este o “activitate orientată social, în cadrul 

căreia individul colaborează cu ceilalţi pentru atingerea unui ţel comun” (Ausubel, 1981) Ele nu se sunt 

antitetice; ambele implică un anumit grad de interacţiune, în opoziţie cu comportamentul individual. 
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Povestirea mijloc de dezvoltare a vorbirii copiilor preşcolari 

Truta Mihaela Sonia 

                                                                          Gradinita cu Program Normal Gurghiu, Mureş 

 

                                                
          În grădiniţa de copii, povestirea constituie un mijloc instructiv-educativ de lărgire a orizontului 

copiilor, de dezvoltare a proceselor psihice precum şi cel de însuşire şi îmbogăţire a vocabularului 

copiilor preşcolari, contribuind la educaţia intelectuală, morală, etică şi estetică a acestora. 

          Informarea intelectuală a copiilor în cadrul acestui tip de activitate se face în concordanţă cu 

idealul educaţiei şi formării personalităţii complexe, astfel încât cunoştinţele transmise favorizează 

dezvoltarea intelectuală a copiilor. Cunoştinţele ce le-au fost transmise copiilor prin activitatea de 

povestire au permis utilizarea lor adecvată în diferite momente ale vieţii şi asimilarea altora în 

următoarele etape ale dezvoltării personalităţii lor. Activitatea de povestire a sprijinit întotdauna copiii, 

în învâţarea unor expresii noi, precum şi descoperirea unor noi sensuri ale cuvintelor învăţate anterior, 

contribuind astfel la îmbogăţirea şi activizarea vocabularului. Perceperea şi înţelegerea corectă de către 

copii a limbii şi limbajului ca mujloc de comunicare, au asigurat povestirii rolul formativ în dezvoltarea 

personalităţii. 

          Oricât de simple sunt povestirile pe care le spunem copiilor, prin conţinutul lor plin de 

învăţăminte, ele contribuie la formarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter, la dezvoltarea 

armonioasă a personalităţii copiilor, le firnizează cunoştiţe privitoare la cele mai variate aspecte de viaţă 

şi domenii de activitate, îi familiarizează cu lumea vegetală, animală, umană, cu diferite fenomene. 

          Din literatura de specialitate rezultă că în învăţământul preşcolar, activitatea de povestire este 

grupată în două mari categori: 

                  • Povestirea educatoarei 

                  • Povestirea copiilor care se poate grupa astfel: 

                            - repovestirea  

                            - povestirea după un şir de ilustraţii 

                            - povestirea cu început dat 

                            - povestirea după modelul educatoarei 

                            - povestirea după o temă dată (sugerată) de o jucărie, un personaj.   

          Povestirea educatoarei – este activitatea de expunere orală a unor povestiri, poveşti, basme, din 

literatura de specialitate. Aceste expuneri orale ale educatoarei vor fi organizate cu toţi copiii grupei, în 

cadrul activităţilor comune sau în afara lor, în timpul jocurilor şi activităţilor la alegere, din prima, a treia 

parte şi din programul de după amiază a programului zilei. 

          Pe parcursul activităţii de povestire copilul urmăreşte cu atenţie cele povestite, memorează, 

compară şi analizează  materialul prezentat, stabileşte relaţii între fapte şi personaje – procese ce 

stimulează găndirea şi face posibilă înţelegerea conţinutului povestirii. Cuvintele şi imaginile artistice 

pe care le putem folosi pe parcursul povestirii îi va familiariza pe copii cu structura limbii, cu bogăţia 

formulării gramaticale, cu frumuseţea şi expresivitatea limbii, contribuind astfel la dezvoltarea 

limbajului şi a gândirii. Tatiana S. Cazacu sublinia în lucrarea sa „Metodica cunoaşterii mediului 

înconjurător şi dezvoltarea vorbirii”: „Prin povestirile spuse de adulţi, pătrund în limbajul copiilor 

forme de exprimare atât ale limbii familiale sau populare, cât şi ale celor literare. Copilul îşi poate 

însuşi astfel expresii precise uneori poetice, epitete artistice, formele stereotipe specifice stilului 

poveştilor şi odată cu acestea diverse forme flexionale sau grupări sintactice care în măsura în care sunt 

corecte în limbajul adultului, dezvoltă vorbirea corectă a copilului şi îi transmite diverse mijloace 

stilistice din vorbirea adultului” (Tatina S.Cazacu, 1971,  pag. 179).   
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          Povestirea educatoarei îşi atinge scopul dacă este corelată cu celelalte activităţi din grădiniţă. 

Numai pornind de la cunoscut, de la un anumit fond perceptiv, va avea ecou în sufletul copiilor. 

          Cunoscând bine conţinutul fiecărei povestiri, educatoarea va planifica şi conduce în aşa fel munca, 

încât la data la care se va desfăşura povestirea, copiii să posede cunoştinţele şi reprezentările de care au 

nevoie. 

          Povestirea copiilor – constituie activitatea în care cu ajutorul limbajului resimţit de copil, în plan 

obiectiv ca o plăcere, ca o activitate care îi dă satisfacţie, copilul îşi exprimă cu uşurinţă dorinţele, 

impresiile, gândurile. 

          La vârsta preşcolară, copilul poate reda în mod inteligent, cursiv, şi logic, o poveste, un basm 

cunoscut, o întâmplare sau un fapt trăit, auzit de alţii sau imaginat de el, aspecte din experienţa lui 

personală, din viaţa oamenilor şi a vieţuitoarelor.    

          Repovestirea solicită copiii să expună într-o formă mai simplă sau mai dezvoltată conţinutul unui 

text audiat, îi determină să folosească în vorbirea lor cuvinte, forme verbale specifice povestirii, care au 

rolul de a îmbogăţi şi înrunuseţa exprimarea copiilor preşcolari. Aceasta este de fapt repetarea poveştilor, 

basmelor, povestirilor expuse de educatoare şi urmăreşte dezvoltarea capacităţii copiilor preşcolari de a 

ordona ideile, într-un sens logic, efortul copiilor de a-şi adapta vorbirea la context şi de a da flexibilitate 

vorbirii. Apelează mai mult la recunoaştere decât la reproducere, din această cauză vorbirea copiilor se 

va uşura cu seturi de ilustraţi care se succed în ordinea episoadelor redate în povestire. 

          La început educatoarea va solicita copiii să reproducă povestiri scurte, cu temă şi conţinut simplu, 

cu motive sau situaţii asemănătoare, uneori chiar identice, care se repetă. 

Treptat însă, va cere copiilor să reproducă povestiri mai lungi şi cu un conţinut mai bogat. 

Dacă copiii îşi vor însuşi temeinic şi conştient conţinutul povestirilor, ei vor reuşi să repovestească apoi 

acel coţinut.   

          Repovestirile libere solicită contribuţia preşcolarilor în expunerea într-un mod relativ a unor 

întâmplări, aspecte sau fapte legate de viaţă, preocupările sau cunoştinţele lor. În acest mod se va putea 

urmări cum reuşeşte copilul să-şi expună vocabularul, dacă reuşeşte să se exprime corect din punct de 

vedere fonetic, lexical, gramatical şi expresiv. Se va urmări cu multă atenţie exprimarea copiilor, să 

utilizeze un limbaj viu, colorat, educatoarea va interveni atunci când va fi nevoie, fără însă să-i 

obişnuiască să aştepte srijin continuu din partea ei. 

          În cadrul activităţilor de povestiri create educatoarea va da posibilitatea copiilor să-şi dezvolte 

capacitatea creatoare, angajându-se la o activitate intelectuală intensă, în care ei vor găsi căi de 

reorganizare interioară a cunoştinţelor. Imaginile utilizate în crearea unor poveşti, vor constitui un 

pretext pentru exersarea gândirii şi vorbirii copiilor, vor avea un rol important în dezvoltarea limbajului 

şi activizarea vocabularului. Prin intermediul imaginii copilul primeşte un mesaj, se exprimă asupra lui şi 

îl comunică. 

          Activităţile de poveşti create vor constitui punctul de plecare în stimularea creativităţii copilului şi 

un mod de a-l antrena în utilizarea limbajului în contexte variate. 

          Povestirile copiilor după modelul educatoarei. 

Oferind ca model povestirile scurte din viaţa personală, cu întâmplări de la grădiniţă, educatoarea va 

reactualiza impresii asemănătoare din viaţa copiilor, fapte concrete trăite de ei care le va trezi dorinţa de 

a le povesti. Modelul educatoarei va servi copiilor drept exemplu practic de a alcătui povestiri hazlii sau 

fapte diverse din viaţa lor, din viaţa animalelor, impresii dintr-o vizită sau călătorie. Prin modelul pe care 

îl va prezenta educatoarea, îi va învăţa pe copii să construiască o povestire, să utilizeze mijloace verbale 

adecvate, să se exprime corect, expresiv şi pe înţelesul celor care ascultă. 

          Copiii vor împrumuta modelul educatoarei de expunere şi de selecţionare a mijloacelor verbale. 

          Povestirile după un plan de ilustraţii se deosebesc de repovestirile după ilustraţii, în care copiii 

reproduc conţinutul unei povestiri cunoscute. Se prezintă copiilor un plan dat printr-un număr de trei – 

cinci sau mai multe ilustraţii cunoscute copiilor, care au înfăţişat momentele succesive ale unei povestiri. 

Sub aspectul tematicii, ilustraţiile vor fi simple, accesibile copiilor, vor înfăţişa aspecte apropiate de 
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experienţa lor de viaţă şi în acelaşi timp cu valoarea educativă. Ilustraţiile trebuie făcute de format mare 

şi trebuie să impresioneze puternic copiii, astfel le vom putea reţine mai uşor atenţia şi se asigură o 

intuire corectă a conţinutului tablourilor. 

          Povestirile copiilor după un plan dat  

Prin aceste activităţi se urmăreşte formarea deprinderilor copiilor de a compune scurte naraţiuni pe baza 

unui plan dat în prealabil. Acest plan va fi comunicat copiilor, fie prin intermediul imaginilor sau 

formulat verbal de educatoare. Şi într-un caz şi în altul, planul va sugera acţiunea care va urma să fie 

dezvoltată, va prezenta personajele principale ale temei şi va orienta gândirea şi imaginaţia copiilor în 

direcţia unor situaţii, întâmplări sau fapte cunoscute. Planul prin conţinutul său va constitui un sprijin 

intensiv, care va orienta copiii spre o povestire limitată ca întindere. Cu ajutorul ilustraţiilor copiii îşi vor 

reaminti mai uşor caracteristicile personajelor din povestire şi vor înţelege acţiunea ce va trebui narată.  

          Povestirile cu început dat 

Caracteristic acestui gen de povestire este faptul că în timpul aceleiaşi activităţi, copiii trec de la situaţia 

de ascultători la cea de povestitori, cu condiţia de a continua firul naraţiunii începute de educatoare. 

          Această povestire solicită eforturi speciale din partea copiilor, determinate de sarcina pe care o au 

de a întregi o poveste al cărei început le este dat de prealabil. Copiii trebuie să urmârească cu multă 

atenţie expunerea educatoarei, să sesizeze şi să reţină elementele date, ca apoi să-şi poată imagina felul 

cum pot evolua lucrurile şi să găsească deznodământul. 

          Prin conţinutul său tematic, începutul dat de educatoare trebuie asfel întocmit încât să fie accesibil 

copiilor, să le trezească un viu interes, să le impulsioneze imaginaţia. Condiţia principală pe care trebuie 

să o îndeplinească începutul povestirii este aceea de a sugera subiectul şi să să marcheze perspectiva 

dezvoltării ei. Inspirat din viaţa animalelor sau a păsărilor sau din viaţa cotidiană a copiilor, subiectul 

trebuie să se inspire din interesele fireşti ale vârstei lor şi să corespundă în acelaşi timp scopurilor 

educative urmărite de grădiniţă. Începutul povestirii dat de către educatoare trebuie să schiţeze un anumit 

cadru de desfăşurare al acţiunii, iar conflictul în linii mari şi personajul principal cu trăsăturile lui 

caracteristice să apară în acest început. 

          Atunci când copiii nu vor reuşi să creeze o poveste după cerinţele impuse, educatoarea va relua 

povestirea de la început, va compune ea sfârşitul, pentru ca ei să poată reuşi într-o altă activitate. 

          Povestirile copiilor după o jucărie, un obiect 

Pentru dirijarea procesului de fixarea a deprinderilor de vorbire, educatoarea va îndruma copiii să 

privească cu atenţie jucăriile prezentate, să le denumească, să-şi imagineze o întâmplare în care jucăriile 

prezentate sunt personaje principale. În urma discuţiilor pe care le va purta cu copiii, va indica şi 

denumirea jucăriilor şi numele pe care îl pot avea păpuşa, iepuraşul, ursuleţul, etc. Va preciza pe scurt 

cadrul în care se va desfăşura acţiunea povestirii, personajele şi cum ar putea decurge acţiunea.  

Înţelegerea şi interpretarea conţinutului tematic va fi realizat prin exerciţii de povestire selectivă.  

          Educatoarea va dirija prin întrebări încadrarea totală  a copiilor în temă şi conţinut, va urmări 

expunerea celor percepute sub formă de naraţiune precum şi respectarea momentelor povestirii: început, 

intrigă, deznodământ. Apoi, va preciza că prin redarea conţinutului povestirii, trebuie să se lege faptele 

între ele şi să le motiveze logic. 

          În expunerea povestirii create după jucării, un obiect se va putea remarca dacă copiii au utilizat 

repetiţia, mimica, gesturile, pentru a putea sublinia anumite situaţii, în unele cazuri chiar modificarea 

timbrului vocii pentru a imita iepuraşul, lupul, etc. 

          În final, vor fi apreciate calităţile deosebite ale copiilor care vor reuşi o expunere frumoasă a 

povestirii şi vor putea fi remarcate dacă va fi cazul, greşelile copiilor pentru a se evita alte greşeli, iar 

educatoarea va transmite indirect sugestii asupra modului de realizare a conţinutului povestirii.   
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Metode interactive de grup folosite în învăţământul preşcolar 

                                                                  Prof.înv.preşc.MURAR FLOAREA 

                                                                

                                                                 LICEUL SILVIC GURGHIU- G.P.N. LARGA   

 

                Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării experenţiale, de 

exersare a capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii copiilor. Specific acestor metode este 

faptul că ele promovează interacţiunea dintre preşcolari, schimbul de idei, de cunoştinţe, asigurând un 

demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare. Prin folosirea acestor metode, preşcolarii depun 

un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice, de abordare a altor demersuri interdisciplinare prin 

studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate interactiv, în care îşi asumă responsabilităţi, 

formulează şi verifică soluţii. De asemenea, aceste metode activează toţi copiii şi le dezvoltă 

comunicarea, creativitatea, independenţa în gândire şi acţiune, îi ajută să ia decizii corecte şi să 

argumenteze deciziile luate. Aceste metode presupun respectarea particularităţilor de vârstă, îmbinarea 

diferitelor forme de activitate, îmbinarea muncii individuale cu munca pe grupuri şi activitatea frontală, 

evaluarea corectă a rezultatelor obţinute şi reconstituirea relaţiei educatoare-copil. Metodele de învăţare 

activă implică copiii în procesul de învăţare în sensul formării lor ca participanţi activi la procesul de 

educare, astfel fiind ajutaţi să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să aplice în diferite situaţii de învăţare 

ceea ce au învăţat. Aceste metode sunt folosite din ce în ce mai mult în practica educaţională alături de 

cele tradiţionale ori în combinaţie cu acestea. Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în 

activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv  - educativ, având un 

caracter activ – participativ şi o reală valoare activ – formativă asupra personalităţii elevului.      

Importanţa metodelor interactive de grup: 

• Metodele interactive de grup îmbracă forma unor jocuri cu reguli, jocuri de învăţare, de cooperare, 

distractive şi acţionează direct asupra modului de gândire şi manifestare a copiilor; 

• Prin utilizarea acestor metode, copiii învaţă să rezolve probleme cu care se confruntă, să ia decizii 

în grup şi să aplaneze conflictele; 

• Situaţiile de învăţare rezolvate prin metode interactive de grup dezvoltă gândirea democratiăa, prin 

exersarea gândirii critice, găsesc soluţii, aduc argumente, dau sfaturi (învaţă să condamne 

comportamente nu persoana); 

• Performanţele obţinute sunt percepute de copii şi-i responsabilizează pentru sarcinile viitoare;   

• Grupul se implică în rezolvarea sarcinilor, şi întelege să nu-şi marginalizeze partenerii, să aibă 

rabdare, să se tolereze reciproc; 

• Stilul didactic al dascalului va fi adaptat în funcţie de fiecare tip de copil: timid, agresiv, pesimist, 

nerăbdător, pentru fiecare găsind gestul , mimica, sfatul , orientarea, lauda, aprecierea potrivită.   

            În continuare voi prezenta câteva metode moderne pe care le-am folosit în procesul instructiv 

educativ în funcţie de obiectivele urmărite la fiecare activitate. 

            ,,Explozia stelară,, este o  metodă pe care am folosit-o în procesul instructiv educativ. Este o 

metodă de stimulare a creativităţii şi o modalitate de relaxare a copiilor. Ea se bazează pe formularea de 

întrebări pentru rezolvarea de probleme. Am folosit această metodă cu bune rezultate în activităţile de 

lecturi după imagini, convorbiri, memorizări, povestiri. Ca material didactic am folosit o stea mare, cinci 

stele mici de culoare galbenă, cinci săgeţi roşii şi jetoane. Pe steluţa mare am aşezat o imagine legată de 
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tema abordată, iar pe cele cinci steluţe mici am scris câte o întrebare de tipul CE ?, CINE ?, UNDE? , DE 

CE ?, CÂND ?. 

Prin folosirea acestei metode, am urmărit dezvoltarea potenţialului creativ al preşcolarilor, familiarizarea 

lor cu strategia elaborării de întrebări de tipul prezentat mai sus, exersarea capacităţii acestora de a 

alcătui propoziţii interogative pe baza conţinutului unor imagini şi nu în ultimul rând rezolvarea 

problemelor prin găsirea răspunsurilor la întrebările adresate. 

      ,,Bula dublă ,,- este o metodă de predare-învăţare, uşor de aplicat, care grupează asemănările şi 

deosebirile dintre două obiecte, fenomene, idei, concepte etc.. Ea este reprezentată grafic din două 

cercuri mari în care se aşează câte o imagine care denumeşte subiectul abordat. De cele două cercuri mari 

se află relaţionate prin linii alte cercuri mici situate între cercurile mari în care se specifică asemănările, 

iar în cercurile exterioare se specifică caracteristicile fiecărui termen, particularităţile sau deosebirile. 

Exemplu. La activitatea DLC-convorbire ,,Ce ştim despre anotimpuri?” în cercurile mari am asezat 

imagini reprezentative despre anotimpurile toamna şi iarna. Copiii au completat două caracteristici ale 

anotimpului toamna (cad frunzele, pleacă păsările călătoare), două caracteristici ale anotimpului iarna 

(ninge, îngheaţă apa) în cercurile exterioare şi două asemănări (anotimp, 3 luni) în cercurile mici din 

mijloc. O altă activitate la care am folosit metoda Bula dublă a fost o activitate DLC-joc didactic ,,În 

curând voi fı şcolar,,. În acest joc în cele două cercuri mari am aşezat imagini cu preşcolari şi şcolari, iar 

copiii au completat cercurile mici din mijloc cu asemănările existente între preşcolari şi şcolari (sunt 

copii, se hrănesc şi cresc), iar în cercurile exterioare au completat cu caracteristicile acestora (preşcolarii 

se joacă, merg la grădiniţă, şcolarii merg la şcoală, învaţă). 

        ,,Schimbă perechea ,,este o altă metodă interactivă pe care am folosit-o în activităţile cu 

preşcolarii. Această metodă are ca obiectiv stimularea comunicării şi rezolvarea de probleme prin lucru 

în pereche. Metoda ,,Schimbă perechea,, am folosit-o în activităţi de observare, activităţi de convorbire, 

activităţi practice, etc. Exemplu. La activitatea de observare cu tema ,,Fructe de toamnă ’’, am urmărit ca 

prin lucru în pereche, copiii să descopere cât mai multe caracteristici ale fructelor care se coc în 

anotimpul toamna. Am organizat copiii în două cercuri concentrice după ecusoanele pe care le aveau în 

piept, în interior copiii cu frunze galbene, în exterior copiii cu frunze verzi. La îndemnul educatoarei, 

copiii au luat din coş un fruct la alegere pe care l-au observat, l-au analizat pentru a spune totul despre el. 

Perechea a analizat fructul timp de 3-5 minute. La comanda educatoarei ,,Schimbă perechea’’ copiii din 

interior s-au deplasat şi au format o nouă pereche. Copiii din cercul exterior au făcut o sinteză a 

observaţiilor anterioare şi au continuat analiza cu noua pereche pentru descoperirea caracteristicilor 

fructului prin câţi mai mulţi analizatori. Perechile s-au schimbat atunci când s-au epuizat toate ideile 

copiilor şi când fiecare copil a făcut pereche cu toţi membrii grupei. 

         ,,Brainstormingul, în traducere directă ,,furtună în creier, sau ,,asalt de idei,, este o metodă pe care 

am folosit-o pentru a ajuta copiii să emită cât mai multe idei pentru soluţionarea unor probleme, fără a 

critica soluţiile găsite. Această metodă am utilizat-o frecvent în activităţile de dezvoltare a limbajului 

pentru a da frâu liber imaginaţiei copiilor şi a le dezvolta capacităţile creatoare. Cu rezultate bune am 

folosit brainstormingul în cadrul povestirilor create după un tablou, sau un şir de ilustraţii, în lecturile 

după imagini, convorbiri şi jocuri didactice. Exemplu. În activitatea DLC-convorbire cu tema ,,De ce 

îmi place anotimpul vara?” la începutul activităţii copiii au stabilit împreună caracteristicile anotimpului 

vara pornind de la întrebarea ,,Ce ştiţi despre anotimpul vara?”. Fiecare copil a răspuns printr-un enunţ 

scurt în ordinea stabilită fără a repeta ideile colegilor. Ideile emise sunt direct proporţionale cu numărul 

membrilor grupului. După enunţarea ideilor, copiii au fost rugaţi să reflecteze asupra lor şi să se pronunţe 

care sunt cele mai aproape de adevăr.Au fost subliniate ideile care se încadrau în sarcina didactică şi care 

conturau ideea finală. Aceste caracteristici sunt împărţite în 3 categorii: Caracteristici care ţin de evoluţia 
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naturii; Caracteristici care ţin de relaţia omului cu mediul în anotimpul vara; Caracteristici care nu se 

încadrează în nici ocategorie şi care vor fi eliminate.  

         ,Diagrama Venn ,,este o metodă interactivă, de fixare, consolidare şi evaluare a cunoştinţelor. 

Această metodă are o largă aplicabilitate şi am folosit-o cu succes în activităţile de observare, povestiri, 

convorbiri, jocuri didactice, etc.. Diagrama Venn este formată din 2 cercuri care se suprapun parţial. În 

spaţiul care intersectează cele două cercuri am aşezat, desenate sau scrise, asemănările dintre două 

obiecte, idei, concepte, iar în cele două cercuri am aşezat aspectele specifice ale acestora. Pentru fixarea 

şi evaluarea cunoştinţelor copiilor, am folosit aceasta metodă în activităţile de povestire, observare, 

convorbire, etc. Exemplu. În activitatea DLC-convorbire ,,Totul despre păsări”, preşcolarii au realizat o 

diagramă în care au evidenţiat asemănările şi deosebirile existente între păsările de curte şi păsările 

sălbătice. De asemenea, am folosit această metodă în jocul didactic ,,În lumea poveştilor” cu scopul de a 

verifica cunoştinţele copiilor privind poveştile învăţate. În cadrul acestui joc, copiii au realizat o 

diagramă Venn în care au aşezat în cele două cercuri personajele specifice fıecărei poveşti, iar în arealul 

în care se suprapun cele două cercuri au aşezat personajele comune . 

          Pe lângă metodele interactive prezentate mai sus, cu rezultate bune am mai folosit şi alte metode 

cum sunt: metoda cubului, turul galeriei, ciorchinele, tehnica blazonului, pălăriuţele gânditoare, studiu de 

caz etc.. 

Bibilografie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Metode interactive de grup – Ghid metodic, S.Breben, E.Gongea, G.Ruiu, M.Fulga, Editura Arves. 

2. Revista invatamantul prescolar, nr.1-2/2010, Editura Arlequin. 

3. Curriculum pentru invatamantul prescolar. 
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,,O lume mai bună pentru un viitor senin !” 

 
                                                                           BUMBU MIHAELA 

                                                                          

                                                                                Grădiniţa cu P.N Nr.3 .Reghin, jud.Mureş 

 

 

  

 

 

                  Într-o lume marcată de conflicte, readucerea în atenţia tuturor, dar mai ales a copiilor, care 

reprezintă viitorul omenirii sub toate aspectele, dar mai ales ideologic, a sensului unor cuvinte precum: 

toleranţă, înţelegere, indulgenţă poate reprezenta primul pas spre schimbare-schimbarea mentalităţii, a 

atitudinii faţă de anumiţi semeni, care, din colţul în care i-au impins neînţelegerea, prejudecăţile, ura, caută cu 

ochi umezi, o speranţă de mai bine. 

 Din perspectivă interculturală este nevoie ca şcoala să promoveze „ataşamentul şi înţelegerea 

etnică şi să ajute elevii să dobândească deprinderi şi atitudini care să permită grupului etnic să dobândească 

putere de semnificare a marii culturi a lumii.” Cucoş, C., Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale, Iaşi, 

Ed. Polirom, 2000, p.163. 

 Trebuie insistat asupra faptului că şcoala are o funcţie dublă. Pe de o parte, prin conţinutul 

învăţământului are loc însuşirea unei limbi, unei culturi, unei ideologii naţionale şi unei memorii istorice. 

Persoanele şcolarizate în aceeaşi şcoală împărtăşesc nu doar aceeaşi limbă, ci şi ansamblul de cunoştinţe şi 

referinţe, implicite şi explicite. Pe de altă parte, şcoala constituie un spaţiu de integrare. În cadrul ei, elevii, 

indiferent de originea lor etnică, de apartenenţa la o biserică sau de originile sociale, sunt trataţi în mod egal. 

             Orice societate este, prin definiţie, multiculturală, fiind alcătuită din grupuri ce diferă din 

punct de vedere cultural. Potrivit principiilor democratice este necesar a se corela egalitatea civilă şi politică a 

cetăţenilor cu respectarea ataşamentelor lor etnice sau religioase particulare, asigurând în acelaşi timp, 

unitatea societăţii prin cetăţenia comună şi libertatea individuală. 

 Interculturalitatea presupune recunoaşterea „drepturilor culturale” ca făcând parte integrantă 

din drepturile individuale. Când ne referim la„drepturi culturale” nu facem acest lucru în sensul intelectual al 

conceptului (dreptul la cunoaşterea ştiinţifică, la lectură etc.), ci în sensul „drepturilor individului de a poseda 

şi dezvolta, eventual în comun cu alţii din interiorul unui grup definit prin valori şi traditii împărtăşite, propria 

viaţă culturală,care să corespundă unei identităţi culturale distincte de aceea a altor indivizi sau grupuri.” 

Mesure S., Renaut A., Alter ego. Les paradoxes de l’identite democratique, Paris, Aubier,1999,p.261 

 Educaţia disciplinează şi ordonează interiorul fiinţei umane, cât şi relaţiile  acesteia cu 

semenii. Disciplina în educaţie nu înseamnă supunere, obedienţă totală,necondiţionată, ci trebuie să fie indusă 

printr-o serie de activităţi care să genereze comportamentul adecvat,disciplinat. 

            Dreptul la educaţie, alături de cel de a exista, de a trăi sănătos,etc. este fundamental. Societatea 

este obligată să-i asigure copilului exercitarea acestui drept. Copilul învaţă de când se naşte. Prima lui şcoală 

este familia, apoi prietenii şi orice alt grup social din care copilul face parte într-un moment anume. Este ,,acea 

şcoală a vieţii’’, care debutează  din copilaria  timpurie şi se menţine de-a lungul întregii existenţe. 

      Copilul trebuie educat să respecte propriile valori culturale, dar şi ale altor naţiuni, precum şi că 

nimic nu justifică ideea superiorităţii unuia sau altuia dintre popoare. Educatia trebuie să vizeze nevoile de 

învaţare ale tuturor copiilor, tinerilor, adultilor, ale celor excluşi, urmărind astfel,dezvoltarea deplină a 

personalităţii umane şi întărirea respectului faţă de drepturile omului şi faţă de libertăţile sale fundamentale. 

            Educaţia interculturală nu trebuie să se limiteze în mod exclusiv la transmiterea unor 

conţinuturi specifice în cadrul unei discipline particulare, consolidarea abordării sale interdisciplinare este 

fundamentală, nu poate fi concepută doar pentru mediul şcolar, ci şi în legatură cu extraşcolarul (familie, 
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grupuri sociale, instituţii, comunităţi, mass-media). Se remarcă şi o schimbare a rolului profesorului care 

depaşeşte funcţia de a comunica modele si programe, acesta trebuind să acorde o mai mare atenţie spiritului de 

iniţtiativă şi creativităţii, centrarea întregii acţiuni fiind pe elev. 

             Crearea unui mediu şcolar tolerant, propice dezvoltării relaţiilor de cooperare, poate conduce 

la fixarea cunoştinţelor teoretice despre valorile morale ce urmează a fi implementate în structura psihică a 

elevilor. Un colectiv trebuie să fie un amestec de …diferit, iar acest amalgam să permită o întrepătrundere  de 

cultură şi civilizaţie. 

Facilitând realizarea acestor achiziții, cultivând sistematic valorile circumscrise educației 

interculturale, deschiderea față de celălalt, toleranța, respectul pentru diversitate, acceptarea celuilalt, diferit de 

sine, etc., profesorii demonstrează eficiența propriei competențe interculturale și transformă diferențele dintre 

elevi în surse ale dezvoltării, individuale și de grup contribuind astfel la îndeplinirea visului întregii omeniri , 

acela de a avea ,,o lume mai bună pentu un viitor senin ,,! 
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       - Studiu de specialitate - 

Aproape de ceilalți 

 

Dobroica Zaharia 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 

Activitatea de voluntariat reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor, ea fiind reglementată şi 

în România din anul 2001.  

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă 

să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin 

acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale.  

Câteva motive pentru a deveni voluntar:  

• pentru a învăţa lucruri noi şi a vă forma deprinderi utile; 

• pentru a vă simţi util societăţii din care faceţi parte; 

• pentru a vă face noi prieteni; 

• pentru a vă face contacte utile, care vă pot fi de folos de a lungul carierei; 

• pentru a-i ajuta pe cei mai puţin norocoşi dintre noi; 

• pentru a realiza ceva, pentru a aduce o schimbare în viaţa ta; 

• pentru a da înapoi o parte din ceea ce aţi primit de la alţii. 

Faptul ca voluntariatul este de interes public, fiind iniţiat în folosul altora, am considerat că este şi 

datoria noastră, a cadrelor didactice, să-i învăţăm pe copii şi părinţi să identifice problemele comunităţii şi să se 

implice în rezolvarea lor.  

Este minunat să fii mereu prezent printre oameni cu inima și sufletul, să-i ajuți necondiționat acolo unde 

este nevoie. Este o onoare să fii voluntar în comunitatea unde trăiești, să-ți pese de cei din jur. Atunci când 

dăruiești iubire, primești iubire, când respecți, esti respectat. Toate aceste valori pot fi cultivate în conștiința 

copiilor prin participarea directă la acțiuni.  

Piatra de încercare a omeniei e fapta bună, căci omenia nu se manifestă în vorbe, ci în fapte. A trezi și 

a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui ar putea fi una din sarcinile de seamă ale 

învățătorilor, un spirit care transformă valorile sociale în principii de conduită personală.  

Prin aceste activități, copiii vor înțelege că valorea unui om rezidă în ceea ce este capabil să dea și nu 

în ceea ce este el capabil să primească. 

Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă, de fapt acumularea unei experienţe 

profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. Pentru 

a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să implice copiii chiar de 

la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului.  

Formarea voluntarilor pe probleme de mediu presupune formarea unor comportamente globale de 

protecţia mediului, în funcţie de diversitatea situaţiilor, impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o 

gândire constructivă, integrată care să faciliteze educarea populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de problemele 

mediului. Un pas important în implicarea voluntarilor îl constituie identificarea problemelor de mediu.  

Orice problemă locală este şi o problemă globală datorată lipsei de responsabilitate faţă de mediu 

înconjurător: poluarea aerului şi poluarea sonoră; lipsa de educaţie a populaţiei de a colecta hârtia, aruncând-o 

la containerele de gunoi menajer; lipsa cunoştinţelor şi a informaţiei despre regulile de comportare în natură.  

Iniţierea copiilor mici în tainele voluntariatului pornește de la: 

- identificarea problemelor de mediu în școală, în familie, în comunitatea locală şi intervenţia în 

schimbarea comportamentului şi atitudinii faţă de mediu; 

- furnizarea de informaţii şi instrucţiuni pe înţelesul tuturor; 
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- identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediu, găsirea soluţiilor de rezolvare a 

problemelor de mediu şi anihilarea lor prin asumarea de responsabilităţi de ecologizare, de plantare, de 

informare cu obţinerea de performanţe pentru sănătatea mediului. 

Să nu uităm! Copilul, cu cât începe mai repede să faca astfel de activități de voluntariat, cu atât își va 

creiona un traseu mai clar în viață. Astfel de lucruri îl formează ca om și îl pregătesc pentru viața de adult. 

Valoarea voluntariatului se identifică pe două dimensiuni:  

- dezvoltarea individuală a elevilor implicaţi în activităţi de voluntariat; 

- dezvoltarea comunităţii locale.  

Elevii dobândesc cunoştinţe, competenţe şi abilităţi utile, se pune accent pe cultivarea încrederii, 

toleranţei, stimei de sine şi a respectului pentru diversitate. Voluntarul poate să soluţioneze unele probleme 

locale prin solidaritate, toleranţă şi coeziune socială, fiind o formă de cetăţenie activă.  

Diferenţele dintre copii sunt considerate fireşti, iar şcoala dispune de servicii adecvate care să acţioneze 

continuu pentru a întâmpina cerinţele educaţionale diferite. 

Pentru noi, luna decembrie e o lume a bucuriei care creşte pe măsură ce o împărtăşim cu alţii. Ne place 

să ne lăsăm cuprinşi de această magie, să descoperim şi lumea altor copii, să dăruim din suflet zâmbet şi căldură.  

Pentru a fi alături de alți copii, necăjiți, am organizat la școală Târgul de Crăciun. Elevii au realizat la 

școală, dar și acasă, ornamente și decorațiuni de Crăciun, pe care le-au vândut în cadrul târgului, banii obținuți 

fiind donați. 

Alături ce Cetatea Voluntarilor Arad, am participat la campania Cutia cu suflet. Fiecare elev a oferit un 

cadou/o cutie frumos ambalată în care a așezat cu drag diverse obiecte necesare altor copii (rechizite, 

îmbrăcăminte, dulciuri, obiecte de igienă etc.). Copiii au fost încântați de mulțimea cutiilor adunate, acestea 

formând un multe de cadouri. 

Tot în parteneriat cu Cetatea voluntarilor am participat la: Ziua Internațională a bolilor rare, Cofetăria 

Cetății (eveniment caritabil destinat reabilitării Compartimentului de boli infecțioase copii Arad). 

Campania Umanitară „Coșul Iepurașului”!!! Paștele este sărbătoarea Luminii şi a speranţei pentru toți. 

Și pentru cei bogați și pentru cei săraci. Cu toții simțim bucuria care plutește și ne umple sufletele de fericire, 

bucurie care este mai presus decât oricare altă bucurie. Paștele la români se sărbătorește în familie, fiind o 

tradiție nescrisă, păstrată din generație în generație, iar milostenia de sărbători fiind o trăsătură specifică acestui 

minunat popor. De Paște cu toții ne dorim să fim mai înțelegători, mai iertători, mai darnici, dorind să fim alături 

și de cei săraci. Paștele este un moment de apropiere și de comuniune cu toți cei ce ne înconjoară. De ne sunt 

rude sau doar niște sărmani ce bat la poarta sufletelor noastre, sperând că vor primi înțelegere și mângâiere în 

necazul lor, cu toții vrem de Paște să ne înfrățim…De multe ori nu știm ce se petrece în casele celor săraci, chiar 

dacă bănuim că nu au chiar de toate. Nu vom simți cu adevărat durerea lor, decât dacă am merge în preajma 

sărbătorilor la ei acasă. Este prea dureros să constați că masa ta va fi plină de bunătăți și a altora este atât de 

goală. Ne-am implicat și noi în acest proiect. 

Prin activitățile de voluntariat ai oportunitatea să faci ceva pentru tine și pentru cei de lângă tine! Poți 

să ajuți un bătrân să zâmbească din nou, să dai speranță unui copil prins în „ghiarele” sărăciei, să ajuți o familie 

de sinistraţi să-și refacă gospodăria, să ajuti un bolnav să-și recapete sănătatea. 

În urma activităților desfășurate, am constatat faptul că s-a dezvoltat spiritul de apartenență la grup, s-a 

asigurat o mai bună colaborare între elevi-elevi, elevi - cadre didactice, elevi - părinți, cadre didactice - părinți, 

elevii au dobândit mai multă încredere în ei, au lucrat în echipă, au empatizat, timiditatea, teama de a vorbi în 

public au dispărut, au legat prietenii noi. 
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Şcoală-familie-comunitate în dezvoltarea  spiritului civic al copiilor 

                                                                                   Prof. înv. Primar: Luca Corina Bianca 

                                                                                   Școala Gimnazială Nr.3, Dr. Tr. Severin 

     În această perioadă, când lumea este într-o continuă schimbare, aflată sub presiunea competițiilor de orice 

fel, cadrele didactice, părinții, oamenii de afaceri, statele și guvernele naționale luptă împreună pentru 

încurajarea unei educații eficiente, pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte armonios. 

      Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitatea, mediul 

extraşcolar şi extrafamilial , activează elevul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii educaţionale se 

completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a elevului în activitatea şcolară şi pe 

plan general în viaţa social. 

      Pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, familia  joacă un rol important privind îmbunătățirea învățării 

atât acasă, cât și în școală, ajutându-i să înțeleagă tainele învățăturii   și încurajându-le interesul  pentru școală 

înclinându-i  spre a deveni oameni  de nădejde ai societății. Totodată spriritul civic la copii se dezvoltă din 

copilărie, dacă familia transmite valori civice și practică cu copilul activități de implicare în societate. 

      Școala trebuie să răspundă nevoilor părinților și să le ofere acestora sprijinul necesar pentru ca ei să se 

poată implica în procesul de învățare al copiilor. În același timp părinţii care au primit ei înşişi o educaţie sunt 

deja nişte modele după care se îndreaptă copiii. Copilul are nevoie să învețe din exemple concrete, familia 

reprezentând locul unde se toarnă temelia înaltelor valori morale. Una din cele mai bune ocazii pentru 

deprinderea valorilor morale și a răspunderii constă în aplicarea lor zilnică acasă. 

      Copiii au nevoie de răbdarea de a stărui asupra unui fapt  pentru a-l face bine,au nevoie de răspunsuri la 

întrebări,au nevoie de cineva care să-i asculte. Totodată ei au nevoie să fie lăsăți să ducă un lucru la bun sfârșit 

pentru a-i da satisfacția că l-a făcut bine. Copilul trebuie să știe cât este de deosebit, unic și iubit. Să îi spunem 

tot timpul cât de frumos construiește, îndeplinește o activitate, să le sădim încrederea în suflete. Toate acestea 

înseamnă  răbdare și socializare. 

       Socializarea rămâne activitatea ce aparține persoanei și care trece printr-un process de comunicare din ce 

în ce mai diversificat, prin controlul de sine, prin căutarea semnificațiilor. Comunicarea dezvăluie copilului 

lumea.   .     

      Fiecare copil are dreptul la șanse egale pentru a-și atinge pe deplin potențialul, anularea barierelor 

culturale și sociale care limitează atingerea potențialului propriu la un nivel maximal, dezvoltarea 

sentimentului de respect pentru valorile și credințele celorlalți membrii ai comunității din care fac parte. 

       Complexitatea creșterii și educării copiilor  în zilele noastre cere   sprijin și  din partea comunității. 

Programele sponsorizate de grupurile comunității și de oameni de afaceri ,de organizațiile de caritate și de 

diverse fundații, sunt importante în întărirea relațiilor dintre familie-școală dar și în dezvoltarea spiritului civic 

al copiilor. 

       Atunci când părinţii, cadrele didactice şi ceilalţi membrii ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri 

în educaţie, se creează în jurul copiilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze în scopul de a ajuta 

copiii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă, dar şi de a-i face să conştientizeze cât de importantă este 

implicarea prin  diverse activităţi, deliberate voluntar, în favoarea unui ajutor reciproc. 
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      Familia, școala și comunitatea trebuie să implanteze în copil valorile și normele morale. Scopul 

fundamental al educației civice constă în formarea și dezvoltarea caracterului, respectiv a individului ca 

subiect moral care gândește și acționează în spiritul cerințelor civice. 
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INVĂȚAREA TRANSFORMATIVĂ 

Pantelimon Anca – Victoria 

Liceul Teologic Elim Pitești 

 

Invățarea este acțiunea de a (se) învăța și rezultatul ei; instruire, învățătură, studiu, asimilare, însușire, 

memorizare. Transformativ(ă) este definit ca ceea ce determină/ cauzează o schimbare majoră la nivelul unei 

persoane sau al unui obiect, mai ales în sensul de a-l face mai bun. 

Aceste doua definiții puse impreună, țmpletite într-un singur concept, ne duc cu gândul la ceva ce 

adăugam sau ceva ce ne însușim pentru schimba/ a modifica întreaga noastră persoană – cu tot ce cuprinde ea 

– în ceva mai bun, care gândește, vorbeăte și acționează mai bine decât o făcea înainte.  

Conceptul învăţării transformative a fost introdus în domeniul educaţiei adultului în 1978 în articolul 

intitulat “Transformări Perspective” (Perspective Transformation), publicat în ziarul american Trimestrialul 

Educaţia Adulţilor (Adult Education Quarterly) de catre J. Mezirow.  

Teoria acestuia se bazează pe observaţiile făcute femeilor din Statele Unite (“Baza cercetării 

conceptului a constat într-un studiu naţional comprehensiv despre reîntoarcerea femeilor în comunităţile 

colegiilor din Statele Unite” – Jack Mezirow 1978), la care a descoperit o varietate de modalităţi de învăţare, 

ajungând chiar la modificarea indentităţii. 

Mai târziu, Mezirow a elaborat conceptul de învăţare transformativă în câteva scrieri şi a lucrat cu 

acesta în practică în cunoscutului program de doctorat Studiu Independent al Ghidării Educaţiei Adultului 

(Adult Education Guided Independent Study AEGIS).  

Articolul a determinat recunoaşterea dimensiunii critice a învăţării la maturitate care ne permite să 

reevaluăm structura ipotezelor şi aşteptărilor ce alcătuiesc cadrul gândirii, simţirii şi acţiunii. Aceste stucturi 

ale înţelesului constituie o perspectivă de înţeles sau cadru de referinţă. 

Învăţarea transformativă este definită ca şi un proces prin care noi transformăm cadre de referintă 

problematice (mentalitati, obiceiuri ale mintii, perspective ale intelesului) – seturi de ipoteze şi aşteptări – 

pentru a le face mai cuprinzatoare, discriminatorii, deschise si capabil emotional de a se schimba. 

Cadrele de referinţă sunt structurile de cultură și limbă, carora noi le atribuim înţelesuri coerente şi 

semnificative pentru experienţa noastră. Ele delimiteaza perceptia, congniţia şi sentimentele prin anticiparea 

intenţiilor, convingerilor, asteptarilor şi scopurilor noastre. Aceste idei preconcepute ne seteaza linia de 

actiune. 

Habermas (1981) face o distincţie extrem de importantă între învăţarea instrumentală şi cea 

comunicativă. Învăţarea instrumentală aparţine învăţării implicate în controlarea sau manipularea mediului, în 

îmbunatatirea performanţei sau anticiparii. Logica de dezvoltare a învăţării instrumentale este ipotetic-

deductivă. Învăţarea comunicativă aparţine înţelegerii a ceea ce o persoana a vrut să transmită cand a 

comunicat cu o altă persoană. Pentru a valida înţelegerea o persoană nu numai că trebuie să evalueze 

exactitatea sau adevărul a ceea ce se comunică,ci şi intenţia, calitatea, veridicitatea. Logica de dezvoltare a 

invatarii comunicative este analogic – inductivă. 

Un cadru de referință cuprinde componente cognitive, conotative și afective, putând functiona în 

interiorul sau în afara gradului de conștientizare și este compus din două dimensiuni: un obicei al mintii şi de 

puncte de vedere care rezultă. 

Teoria învaţării transformative, este o epistemiologie metacognitivă a raţionamentului evident 

(instrumental) şi cel al raţionomentului dialogic (cumunicativ). Prin rationament intelegem procesul de 

evaluare a unui credinte (idei). 

Învăţarea transformativă este o dimensiune a adultului ce analizează un argument implicand validarea 

şi reformularea intelesului unei structure (exemplu: etnocentrismul este predispoziția de a privi alte persoane 

din afara propriului grup ca inferiore, nedemne de încredere). 

Procesul învăţării transformative implica: 
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• reflecţia critică asupra unei surse şi consecinţele unei ipoteze relevante - propriilor noastre ipoteze si ale 

celorlalti; 

• în învăţarea instrumentală determinarea veridicităţii unei ipoteze se face utilizand metodele empirice de 

cercetare; 

• în învatarea comunicativă se ajunge la mai multe convingeri justificate prin participarea în mod liber și pe 

deplin într-un discurs continuu. 

• actionând pe baza perspectivei transformative – noi luăm o decizie ca mai apoi să întâlnim alte perspective și 

astfel decizia iniţială necesită o reevaluare; 

• dobândirea unei stări de spirit – a fi critic in legătură cu propriile noastre presupuneri dar şi cu cele ale 

celorlalţi. 

Cele două elemente majore ale învăţării transformative sunt: 

- reflecţia critică sau propria reflecţie critică (a sinelui) bazată pe ipoteze (evaluarea critica a surselor); 

- participarea pe deplin și în mod liber în discursul dialectic pentru a valida cea mai bună judecata reflectată. 

Odată ce le setăm, vom trece în mod automat de la o activitate mentală sau de comportament specifică 

la alta, și avem o tendință puternică de a respinge ideile care nu reușesc să se potrivească ideilor noastre 

preconcepute. 

Învățarea transformativă – condiție a pregătirii specialiștilor din domeniul psihopedagogiei speciale 

Tot mai mulți specialiști din domeniul științelor educației J. Mezirow [2014] H. Gardner [2006], H. 

Siebert [2001] subliniază necesitatea abordării învățării umane altfel, adică o învățare racordată la persoană, 

pe de o parte, și la societate pe de altă parte.  

Ideea reconsiderării învățării din perspectiva nevoilor societății și a indivizilor nu este nouă, dar azi, 

societatea contemporană dominată de schimbare, diversitate, pragmatism, eficiență etc. impune punerea în 

practică, derularea efectivă a unui tip de învățare care să conducă spre formarea competențelor necesare 

integrării rapide pe piața muncii, dezvoltării personale și profesionale a indivizilor.  

O astfel de învățare în acord cu valorile promovate de societate și cu principiile constructivismului din 

școala contemporană, descrise de H. Siebert [2001], este învățarea transformative – “procesul prin care 

transformăm cadre de referință problematice (mentalități, habitudini mentale, perspective asupra 

semnificațiilor)- seturi de asumpții și așteptări – pentru a le face mai cuprinzătoare, mai deschise, mai 

reflexive și mai capabile de schimbări afective.” [ Mezirow, 2014, p.168].  

Așa cum reiese din accepțiunea autorului teoriei învățării transformative, această învățare este 

capabilă de restructurări profunde ale persoanei la nivel cognitiv, atitudinal și emoțional, restructurări cerute în 

mod obiectiv de schimbarea contextelor, cadrelor de referință din viața oamenilor.  

Restructurarea sau transformarea cadrelor de referință a persoanelor pentru a se adapta mai eficient la 

realitatea concretă a vieții profesionale și/sau personale este posibilă deoarece învățarea transformativă are la 

bază: reflecția critică asupra credințelor noastre și ale celorlalți; utilizarea metodelor de cercetare empirică 

pentru aflarea adevărului; participarea liberă și responsabilă la dezbateri printr-un discurs bine informat; 

acțiunea din perspectiva transformată; validarea perspectivei trasformative prin angajarea în acțiuni/discursuri 

în conformitate cu noua perspectivă. Dintre acestea, două elemente sunt de o importanță deosebită după cum 

subliniază autorul teoriei: “reflecția sau autoreflecția critică asupra asumpțiilor – evaluarea critică a surselor, 

naturii și consecințelor habitudinilor noastre mentale și (….) participarea liberă și totală la discursul dialectic 

pentru a valida cea mai bună argumentare reflexivă” [Mezirow, 2014, p.172].  

Desigur că și această teorie a învățării nu este lipsită de critici, venite din partea pedagogiei critice. 

Sunt autori Burbules și Burk [ apud. Mezirow, 2014] care subliniază ideea că pragul dintre pedagogia critică și 

îndoctrinare este ușor de trecut, tocmai datorită faptului că în pedagogia critică totul este deschis reflecției 

critice.  

Totuși, ținând cont de riscurile semnalate de pedagogia critică, putem promova învățarea 

transformatoare pentru schimbările ample pe care le produce în modul de a fi și a deveni al oamenilor.  
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Deoarece specialistul în domeniul psihopedagogiei speciale, are nevoie de dezvoltarea la un înalt nivel 

calitativ a competenței socio-relaționale considerăm că învățarea transformativă, mai ales în etapa formării 

inițiale, va conduce la formarea unor atitudini pozitive, deschise asupra problematicii complexe a educației 

speciale, lucru care va influența comportamentul specialistului din domeniu. Contactul direct cu persoanele cu 

diferite tipuri de dizabilități, împărtășirea unor experiențe personale și profesionale a profesorilor care lucrează 

în domeniu este de natură să conducă la schimbarea viziunii, atitudinii asupra educației speciale și asupra 

rolurilor și responsabilităților unui profesor din învământul special.  
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FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI 

Prof. Gheorma Doina Denisa 

Liceul Teoretic Bechet 

 

Pedagogul American Bruner consideră că ,,oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda 

cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate 

stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată ,,într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să 

poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”. Pornind de la 

această informaţie este clar că modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Caracterul şi 

inteligenţa unei persoane se completează pentru evoluţia omului şi adaptarea sa la cerinţele societăţii în care 

trăieşte. Educaţia intelectuală este acea latură a educaţiei care prin intermediul valorilor selectate, prelucrate şi 

transmise sub formă de cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi capacităţi contribuie la dezvoltare personalităţii, la 

formarea unor mobiluri interioare care să declanşeze şi să stimuleze activitatea de învăţare şi cunoaştere, precum 

şi la înzestrarea cu procedee de lucru specifice muncii intelectuale. Educaţia intelectuală constituie axul 

principal al procesului educativ în ansamblul său. 

Atenţia ce se acordă în zilele noastre acestei laturi a educaţiei este o expresie directă a creşterii ponderii 

elementelor intelectuale în cadrul multiplelor activităţi umane. Intelectul cuprinde procese şi activităţi diferite: 

gândire, limbaj, memorie, imaginaţie, atenţie, dând posibilitatea deprinderii cu stimulul concret care acţionează 

direct asupra organelor de simţ. Intelectul copilului preşcolar, deşi nu este destul de bine format, înregistrează 

în această perioadă multiple şi importante restructurări. Cum gândirea este la această vârstă un ,,stat major” al 

intelectului, orientează, conduce şi valorifică toate celelalte procese şi funcţii psihice. Gândirea preşcolarului 

este strâns legată de reprezentări şi de limbaj. Cu ajutorul cuvântului, care este un simbol, copilul reuşeşte să-şi 

reprezinte realitatea. Acum gândirea se restructurează sub formă de judecăţi, raţionamente, silogisme ce se 

formează sub influenţa investigaţiei practice asupra fenomenelor din jur. Ea are un caracter intuitiv, rămânând 

legată de imagine şi de demersurile individuale, iar uneori este incompatibilă. Totuşi preşcolarul este capabil de 

a sesiza configuraţia ansamblului, fapt care îl conduce spre un debit al logicii. 

Gândirea preconceptuală şi intuitivă a preşcolarului este o gândire egocentrică. Acest egocentrism reiese 

din incapacitatea copilului de a diferenţia destul de bine realitatea obiectivă de cea personală, el crezând că este 

centrul universului. Astfel, pentru copil aproape totul are suflet: soarele, luna, stelele, frunzele, ceasul, telefonul 

– sunt fiinţe vii, dotate cu inteligenţă. Din egocentrismul gândirii se desprinde o altă particularitate a sa, şi anume 

artificialismul, copilul crezând că toate lucrurile, chiar şi stelele sunt făcute de om. Preşcolarul mic nu este 

capabil de analiză şi sinteză, nu ştie să descrie şi să povestească, el mai mult fabulează şi inventează, iar în final 

crede că  toate fiinţele şi obiectele sunt făcute pentru el. Pentru a progresa, gândirea are nevoie să iasă din 

egocentrismul din care s-a închis, măsurându-se cu a altuia. Treptat, preşcolarul va conştientiza faptul că 

gândirea altui copil este diferită de a sa, ceea ce-l face să înţeleagă că motivaţia sa particulară nu este singura 

posibilă. Copilul trece treptat să analizeze atent realitatea şi încearcă să imite lucrurile aşa cum sunt, construind: 

grădini, case, poduri, blocuri, etc., pe care le redă conform realităţii. În activitatea de joc ţine seama de partener, 

fiind capabil chiar de a-i juca rolul. Aceasta permite trecerea de la egocentrismul iniţial la reciprocitate. 

Eficienţa educaţiei depinde de gradul în care copilul este pregătit pentru participarea la dezvoltarea de 

sine şi de măsura în care se reuşeşte să se pună bazele formării personalităţii copiilor. Atingerea finalităţilor 

educaţionale presupune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, pentru că oricât ar fi de 

importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, nu epuizează sfera influenţelor formative 

exercitate asupra copilului. Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare este ceea ce ne permite să împăcăm 
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şcoala cu viaţa. Rezultate deosebite obţinem atunci când avem grijă ca obiectivele instructive – educative să 

primeze, dar să fie prezente în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, pentru că în cadrul acestor 

activităţi elevii pot folosi surse informaţionale diverse, sistematizează date, învaţă să înveţe. 

Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală ,,greutăţile greu de învins”, important este să nu uităm 

că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Una dintre activităţile cu caracter recreativ - instructiv 

o constituie educaţia fizică. Simpatia, speranţa, admiraţia, bucuria succesului, satisfacţia, regretul, prietenia, 

mândria, simţul răspunderii, al datoriei, al onoarei, sentimentul exerciţiului fizic, mobilizează elevul să depună 

eforturi în vederea învingerii dificultăţilor întâmpinate, motivându-le activitatea şi contribuind la formarea unor 

interese durabile, la suportul deprinderilor, obişnuinţelor şi comportamentelor morale. 

Un rol extrem de important în dezvoltarea personalităţii copiilor îl are educaţia extracurriculară. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre 

aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului  creativ în 

diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în 

contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor 

aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului 

pentru activităţi socio – culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară 

în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 

extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar 

să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

În concluzie, orice temă poate fi predată cu succes dacă ţinem seama de nivelul de dezvoltare al 

copilului, de personalitatea acestuia, de mediul în care ne aflăm în acel moment şi totodată această predare să 

fie însoţită de strategii didactice şi de un demers didactic care să-i permită copilului asimilarea informaţiilor şi 

reproducerea acestora. 
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COMPETENŢELE SOCIALE ALE COPILULUI PRESCOLAR 

ION MĂDĂLINA-VALENTINA 

G.P.P.”PRICHINDEL”AMARA 

  

Competenţele sociale se referă la “ abilitatea copiilor de a forma relaţii sociale funcţionale cu ceilalţi 

copii şi adulţi din viaţa lor. Altfel spus, competenţele sociale facilitează interacţiunile pozitive, 

corespunzătoare normelor culturale, în aşa fel încât să permită atingerea propriilor scopuri şi, în acelaşi timp, 

respectarea nevoilor celorlalţi .”( Ștefan C.A., Kallay E., 2010, pag. 27) 

Abilitățile sociale sunt cele care ne permit să ne integrăm în mediul în care trăim fie el grupul de la 

grădiniță, școală, serviciu sau grupul de prieteni. A avea abilități sociale înseamnă a fi eficient în interacțiunile 

cu ceilalți astfel încât să atingi scopul stabilit. 

Competența socială este asigurată de ansamblul de abilități necesare optimizării relaționării 

interumane cum ar fi: 

- capacitatea de a adopta un rol diferit; 

- capacitatea de a influența ușor grupul precum și indivizi izolați; 

- capacitatea de a stabili ușor și adecvat relații cu ceilalți; 

- capacitatea de a comunica ușor și eficient cu grupul și cu indivizii separat; 

- capacitatea de a utiliza adecvat puterea și autoritatea; 

- capacitatea de a adopta ușor diferite stiluri de conducere (Marcus S., 1999, p. 20) 

Studiile indică faptul că: 

o   Acei copii care au dezvoltate abilitățile sociale se vor adapta mai bine la mediul școlar și vor avea 

rezultate mai bune. 

o   Copiii cu abilități sociale slab dezvoltate (ex. copiii care se comportă agresiv – fizic sau verbal, 

copiii care au dificultăți în a se integra într-un grup de persoane noi) au o probabilitate mai mare de a fi 

respinși de ceilalți și de a dezvolta probleme de comportament;  copiii care sunt izolați de grup au un risc 

crescut pentru abandon școlar, delicvența juvenilă, probleme emoționale - anxietate, depresie. 

 Prin urmare, a ști să-ţi faci prieteni și să interacționezi cu ei în mod adecvat , influențează sănătatea 

emoțională a persoanei. Lipsa abilităților sociale îi face pe unii copii să fie ținta ironiilor din partea altor 

colegi,  deoarece copiii mai agresivi observă că aceștia nu au modalități de a se apara.  Dezvoltarea abilităților 

sociale reduce factorii de risc asociați cu performanțele școlare scăzute și asigură sănătatea emoțională a 

persoanei. Capacitatea preșcolarului de a interacționa cu alți copii se educă încă de la intrarea în 

colectivitate.În toate activitățile initiate ,copiii sunt încurajați să colaboreze și să comunice, să se 

împrietenească şi să menţină prietenia cu cel puțîn un copil, să ofere sau să ceară ajutor altor copii atunci când 

contextul o impune. 

În vederea dezvoltării capacității de a interacţiona cu adulţii cunoscuţi este necesar ca , de la intrarea 

în colectivitate până la vârsta școlară, preșcolarii să fie educați să comunice eficient cu părinții lor, să 

înțeleagă că despărțirea temporară de aceștia este justificată (cât timp merge la grădiniţă, când merge într-o 

activitate extrașcolară, când părinţii lipsesc motivat o perioada dată etc. ), să îşi exprime afecţiunea faţă de 

adulţii cu care s-au obişnuit, să răspundă la formulele de salut folosite de adulţi  și să ceară ajutorul adultului 

când are nevoie. 

Pentru dezvoltarea capacitaţii de a respecta regulile și de a înțelege efectele acestora educatoarea 

trebuie să analizeze împreună cu preșcolarii regulile grupei, iar copiii exersează permanent respectarea 

acestora, formându-și, treptat, deprinderi precum : să îşi aştepte rândul în diverse situaţii , să fie capabil să 

folosească jocul pentru a explora, exersa şi întelege rolurile sociale, să anticipeze ce urmează în programul 
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zilnic precum și să-și adapteze comportamentul în funcţie de regulile diferitelor situaţii sau să participe la 

activităţile de grup organizate de adulţi. 

Competenţele sociale ale preșcolarilor sunt împărțite în două categorii:  

1.Abilități interpersonale de relaționare și de rezolvare de probleme; 

2.Abilități intrapersonale; 

 

1.  ABILITĂȚI   INTERPERSONALE 

A. Abilități  de relaționare socială 

Contextul în care pot fi cel mai bine observate abilitățile de relaționare socială ale preșcolarilor sunt 

reprezentate de situațiile de joc de la grupă sau de acasă. Jocul are cea mai ridicată valoare informativă cu 

privire la achiziționarea acestor abilități de către preșcolari , dar le oferă și numeroase situații de învățare și 

exersare a comportamentelor sociale. 

            Această competenţă se referă la însuşirea unor comportamente esenţiale pentru buna  funcţionare a 

unei relaţii cum ar fi : 

1.      Interacționează cu ceilalți copii prin jocuri adecvate vârstei 

2.      Inițiază interacțiuni cu ceilalți copii 

3.      Împarte obiecte / jucării 

4.      Oferă și cere ajutor 

5.      Își așteaptă rândul 

6.      Utilizează formule de politețe 

 

 B. Abilități interpersonale de rezolvare de probleme 

Făcând parte tot din categoria abilităților interpersonale , abilitățile de rezolvare de probleme sunt în 

strânsă relație cu cele de relaționare socială. Copiii care au abilități de relaționare suficient de bine dezvoltate , 

își rezolvă situațiile problematice încercând să găsească soluții, nu recurgând la reacții agresive sau de evitare.  

Abilitățile de rezolvare de probleme la vârstă preșcolară se referă la rezolvarea conflictelor prin 

strategii adecvate vârstei : recurgerea la ajutorul unui adult, evitarea, negocierea sau compromisul. Apariția 

frecvența a conflictelor duce la deteriorarea prieteniilor și , prin urmare, este necesară dezvoltarea abilității de 

rezolvare eficientă a acestora. 

Conflictul reprezintă o situație în care două sau mai multe persoane au idei, nevoi, credințe, 

convingeri sau scopuri foarte diferite. La vârsta preșcolară conflictele sunt frecvente, iar copiii învață să le 

rezolve prin experiența  pe care o dobândesc în cadrul jocurilor de cooperare și prin sprijinul adultului. La 

vârsta de 3 ani, interacțiunile copiilor sunt caracterizate de agresivitate, copiii lovind, împingând, țipând, 

aruncând cu obiecte. La vârsta de 4 ani apare agresivitatea de relaționare, prin comportamente de excludere. 

Există chiar și agresivitate de gen, băieții fiind mai des implicate în forme de agresivitate fizică, în timp ce 

fetele sunt mai implicate în agresivitatea relațională. 

Strategiile de rezolvare a conflictelor sunt și ele adecvate vârstei. La vârstă de 3-4 ani, copiii recurg la 

implicarea adultului în rezolvarea problemei. O altă strategie este cea de evitare a conflictului. La 5-6 ani 

conflictele se rezolva prin negociere și compromis. Pentru a fi eficienți în rezolvarea unui conflict trebuie să 

descriem întâmplarea, fără a învinovăți; apoi să ne exprimăm sentimentele față de ceea ce s-a întâmplat, iar 

mai apoi să identificăm alternativele de rezolvare. 

2.  ABILITĂȚI  INTRAPERSONALE 

Competențele sociale presupun o componentă legată de abilitățile interpersonale ,  precum și o 

componentă legată de abilitățile intrapersonale de control comportamental.  

Prima categorie de competențe este responsabilă de modul în care copiii se comportă în relațiile pe 

care le stabilesc cu ceilalți copii (în special prin joc) sau cu adulții. A doua categorie de competențe 

(intrapersonale) reprezintă substratul care asigura dezvoltarea optimă a relațiilor cu ceilalți. Abilitățile sociale 
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intrapersonale sunt strâns legate de competențele emoționale. Abilitățile de a înțelege emoțiile proprii și ale 

celorlalți și de a le exprimă adecvat sunt esențiale pentru stabilirea și menținerea relațiilor cu ceilalți.  

Abilitățile sociale intrapersonale se dezvoltă și sunt modelate în context social. Capacitatea de 

adaptare a copiilor este în mare măsură influențată de modul în care își pot controla propriul comportament. 

Sursa autocontrolului comportamental este reprezentată de dobândirea abilităților de reglare emoțională. 

1.      Respectarea regulilor 

2.      Toleranța la situațiile frustrante 

Concluzie 

Competențele sociale ale preșcolarilor includ o componentă legată de abilitățile interpersonale , 

precum și o componentă ce se referă la abilitățile intrapersonale de control comportamental. Competențele 

interpersonale sunt responsabile de modul în care copiii se comportă în relațiile cu ceilalți; competențele 

intrapersonale reprezintă substratul care asigura dezvoltarea optimă a relațiilor cu ceilalți. 

Abilitățile sociale intrapersonale sunt în strânsă legătură cu competențele emoționale. Dobândirea 

strategiilor de reglare emoțională favorizează capacitatea de exercitare a controlului asupra propriului 

comportament. Abilitățile de a înțelege emoțiile proprii și ale celorlalți și de a le exprima sunt esențiale în 

stabilirea și menținerea relațiilor cu ceilalți.  
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Resurse digitale folosite la ora de limba francezã în mediul on-line 

Constantin Gabriela-Alexandra 

Scoala Gimnazialã nr. 150,sector 5, Bucureşti 

 

Având în vedere contextul sanitar actual, atât cadrele didactice cât şi elevii se confruntã cu o serie de 

schimbari care vizeazã actul de predare-învãţare-evaluare, proces aflat în curs de digitalizare. Provocarea este 

de mare impact asupra cadrelor didactice, care într-un timp relativ scurt îşi reconfigureazã întregul process de 

transmitere a noilor cunoştinţe, precum şi modalitatea de evaluare a cunoştinţelor acumulate. Contextul 

epidemiologic actual a impus generarea unei formãri profesionale adaptate mediului on-line, formare care 

constã în participarea la webinarii, conferinţe şi cursuri de formare pentru optimizarea procesului de 

învãţãmânt.  

 Intrucât disciplina pe care o predau este limba francezã, preocuparea mea recurentã a fost aceea de a 

descoperi şi utiliza platforme care sã permitã utilizarea şi  documentelor audio autentice în limba francezã, 

pentru a exploata competenţa de exprimare oralã într-o limbã strãinã. In urma numeroaselor webinarii, 

conferinţe şi cursuri de formare în on-line, am descoperit platforma Kahoot!, Learning apps şi Padlet. Toate 

cele trei platforme sunt gratuite şi pot fi utilizate dupã crearea unui cont. 

 Prima platformã menţionatã, Kahoot!, este o platformã cu ajutorul cãreia se pot crea şi utiliza teste 

interactive intitulate “quiz”. Existã douã tipuri de itemi agreaţi în elaborarea testului interactiv gratuit: item cu 

alegere multiplã şi item cu alegere dualã. 

 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 
1688  

 Dimensiunea ludicã a acestei platforme constã în provocarea de a rãspunde într-un timp cât mai scurt la 

un numãr de întrebãri, pentru a acumula puncte în clasament. Cromatica platformei este de asemenea 

prietenoasã, iar pe toatã durata quiz-ului ruleazã o melodie care are scopul de a induce elevilor starea specifica 

unui joc. Quiz-ul se poate parcurge individual, sau în echipã, în funţie de scopul stabilit de cadrul didactic. 

Dacã se doreşte evaluarea elevilor, se va opta pentru lucrul individual, iar dacã se vizeazã fixarea 

cunoştinţelor, se poate opta pentru lucrul în echipã. Un alt factor care îi poate motiva şi antrena pe elevi, este 

setarea timpului de rãspuns pentru fiecare item, astfel, elevii vor fi nevoiţi sã fie atenţi şi focusaţi pentru 

parcurgerea tuturor itemilor în timpul prestabilit. Desigur cã timpul poate reprezenta şi un factor perturbator 

pentru anumiţi elevi care nu reacţioneazã bine atunci când au un timp de rãspuns prestabilit, însã dinamica 

platformei promoveazã învãţarea prin joc. In urma utilizãrii acestei platforme, am remarcat cã elevii apreciazã 

aceastã aplicaţie, care este foarte uşor de folosit de pe orice dispozitiv, fie telefon, laptop, tableta, sau 

calculator. Nu necesitã crearea unui cont din partea elevilor, iar rezultatul quiz-ului este afişat în timp real. 

Kahoot prezintã, astfel, o serie de avantaje: 

• Îmbunãtãţirea deprinderilor digitale atât în rândul cadrelor didactice, cât şi în rândul elevilor; 

• Gestionarea eficientã a timpului; 

• Ridicarea standardelor competenţelor digitale; 

• Diversificarea metodelor de predare-învãţare-evaluare; 

• Evaluarea imediatã a rezultatelor obţinute de elevi prin intermediul raportului personalizat generat de 

platformã; 

• Stimularea elevilor de a învãţa. 

O altã platformã prietenoasã şi gratuitã este Learning apps. Scopul acesteia este de a sprijini procesul 

educativ prin intermediul unor exerciţii interactive. Spre deosebire de Kahoot!, pe platforma Learning apps, 

cadrul didactic poate opta pentru elaborarea unor exerciţii interactive mai variate decât cele puse la dispoziţie 

gratuit de platforma Kahoot!. Astfel, pe Learning apps, regãsim exerciţii precum: Cuvinte încrucișate; Jocul 

Milionarii; Marchează în text; Quiz cu alegere; Quiz cu alegere; Completează tabel; Quiz cu introducere; 

Grilă ordonare; Joc-Perechi(Perechi imagini); Joc-Perechi(Text/Imagine); Ordonare cu hartă; Ordonare grupe; 

Ordonare pe imagini; Ordonează perechi; Puzzle – Grupe; Tabel ordonare; Rebus; Spânzurătoarea; Text spații 

goale; Completează tabel; Quiz cu introducere; Audio/Video cu inserări; Avizier; Caiet; Calendar; Chat; 

Mindmap; Scrieți împreună. Exerciţiile menţionate mai sus, pot constitui support atât pentru a lucra conţinutul 

gramatical, cât şi cel lexical, utilizând, de asemenea, suport audio pentru stimularea înţelegerii orale într-o 

limbã strãinã.  
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Ca şi în cazul platformei Kahoot!, aplicaţia Learning apps poate constitui un suport foarte eficient, dar şi 

ludic atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi, prin intermediul jocului didactic.  
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EDUCAŢIA PENTRU  SCHIMBARE ÎN GRĂDINIŢĂ ŞI VALENŢELE EI  

ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII 

 

Prof.învățământ preșcolar Mormocea Nicoleta 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 51, Brăila 

 
Ca fenomen social, educaţia este o acţiune umană specifică, ea schimbându-şi finalităţile, 

conţinuturile şi funcţiile odată cu schimbările societăţii însăşi, pe care o influenţează la rândul ei.  

        Educaţia pentru schimbare este o formă a noilor educaţii care vizează modelarea unei personalităţi 

proactive, capabile de acţiuni de întrajutorare, voluntariat. Se dobândesc competenţe interpersonale, 

interculturale, sociale şi civice. Dobândind aceste competenţe copiii învaţă să respecte punctul de vedere al 

celorlalţi, să valorizeze contribuţia fiecăruia, să se sprijine reciproc, să se implice în probleme de interes 

general, demonstrează capacitatea de lucru în echipă, conduită empatică, se dobândeşte o responsabilitate 

socială care presupune acţionarea în mod responsabil ţinând cont de interesele comunităţii; demonstrarea unui 

comportament etic şi civic. De asemenea se dobândesc competenţe anteprenoriale, stimulează iniţiativa, 

asumarea de responsabilităţi. 

Întregul demers al educaţiei pentru schimbare presupune adaptarea la noi situaţii şi capacitatea de a răspunde 

pozitiv la schimbări. 

După modelul marilor nume care au influenţat cursul educaţiei de-a lungul timpului, Constantin 

Stumbea, afirmă că, „Lumea de mâine va arăta aşa cum ne creştem azi copiii”. Cadrului didactic, fiind 

principalul agent educaţional, îi revine rolul de a educa copiii astfel încât ei să manifeste simţ critic, 

capacitatea de a înţelege şi răspunde adecvat diverselor provocări din partea societăţii, să devină agenţi ai 

propriei formări, să-şi organizeze şi să-şi structureze singuri cunoştinţele, să descopere singuri, să facă 

conexiuni cu cunoştinţe aferente altor domenii, având formată judecata şi responsabilitatea viitoare. Pentru o 

stimulare optimă a posibilităţilor de manifestare ale copiilor, se impune impetuos necesar o perfecţionare a 

cadrelor didactice cu privire la aspectele educaţiei pentru schimbare şi valenţele ei în societatea contemporană. 

Educaţia presupune schimbare, iar schimbarea nu se poate însuşi optim în afara contextului educaţional, fapt 

pentru care politicile educaţionale accentuează tot mai mult, nu numai dezvoltarea capacităţii educabililor de a 

se adapta la schimbări, ci şi capacitatea acestora de a prevedea şi de a se pregăti pentru schimbare. Educaţia a 

însemnat întotdeauna schimbare. Acest lucru presupune pregătirea copiilor pentru schimbare, înţelegerea 

mecanismelor schimbării comportamentale şi dezvoltarea de către cadrul didactic a unor strategii eficiente 

pentru a folosi schimbarea în folosul copiilor săi. 

“Dacă nu ne schimbăm, nu creştem. 

Dacă nu creştem, nu trăim cu adevărat.” 

Se poate spune deci, că educaţia formează omul pentru exigenţele social-culturale, se realizează în mediul 

social, uman, în continuă schimbare, în cadrul relaţiilor interumane. Ea are caracter permanent. Începe înainte 

de naşterea copilului prin pregătirea cuplului de acceptare biologică şi psihică a copilului, de conştientizarea 

necesităţii asigurării condiţiilor în perpetuă schimbare, pentru evoluţia normală a acestuia. Educaţia ca 

activitate directă a copilului începe după naştere şi continuă în familie, şcoală etc. Educaţia şi autoeducaţia 

coexistă. Educaţia pentru schimbare îşi propune responsabilizarea individului, pregătirea pentru afirmare şi 

adaptare, pentru a deveni un bun cetățean, conştient de drepturile şi responsabilităţile sale. 

 “Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru ziua de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i invăţăm să se adapteze", spunea 

MARIA MONTESSORI, dar pentru a putea ajuta în acest mod copilul, este necesar ca noi înşine să fim 

deschişi la schimbare, să fim curioşi în a experimenta noul, să fim capabili a ne adapta continuu. 

 Din punctul meu de vedere, este important să înţelegem că viaţa este o continuă învăţare şi 

experimentare, iar evoluţia fiecăruia dintre noi e strâns legată de modul în care percepem această realitate. 
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Deseori avem tendinţa de a căuta şi evidenţia în ceea ce este nou părţile negative şi deseori spunem sau 

gândim “iar au schimbat asta” sau “care cum ajunge sus, unde se iau deciziile se apucă de schimbat”, uitând 

vechea zicală conform căreia “numai cine nu munceşte nu greşeşte”. De noi depinde dacă alegem să 

reacţionăm când se comit greşeli, să ne spunem punctul de vedere sau acceptăm să fim trataţi precum 

personajele din „Cuib deasupra unui cuib de cuci”. Dacă noi pornim din start de la ideea că nu putem schimba 

nimic, cum pot crede alţii că am fi în stare să schimbăm ceva? Gândind la asta, îmi vine în minte bancul în 

care un francez vrea să se aşeze pe un scaun şi descoperă o pioneză pe care o ia şi o aruncă, apoi vine un 

englez care procedează la fel. Numai românul, când o vede, o ia, se uită la ea şi o pune la loc zicând: “poate că 

aşa trebuie” şi se aşază pe ea. Cât timp gândim că “poate aşa trebuie”, nimic nu se va schimba. Şi astfel 

ajungem iar la mentalitatea noastră, la exemplul pe care îl dăm, la valorile pe care dorim să le transmitem  

următoarelor generaţii. 

În noile orientări se pune un tot mai mare accent pe importanţa colaborării grădiniţei cu familia şi 

comunitatea, în vederea atingerii obiectivelor propuse privind dezvoltarea copilului şi ne simţim adesea 

nedreptăţiţi când constatăm că în opinia unor părinţi la grădiniţă copilul se joacă, mai învaţă câte o poezie, 

cântec sau poveste, când noi ştim câtă muncă se depune şi câte etape parcurge copilul până la intrarea la 

şcoală. Ar trebui să înţelegem că fiecare ne formăm convingeri şi mentalităţi pe baza a ceea ce am trăit şi 

experimentat, că în trecut, mai ales în comunităţile mai izolate, asta se făcea, iar părinţii de azi sunt copiii de 

ieri. Ei nu minimalizează şi nu desconsideră munca noastră: Mulţi dintre ei n-o cunosc. Şi atunci ce putem 

face pentru a schimba situaţia şi a le forma o altă viziune? Implicarea activă a parinţilor presupune o largă 

disponibilitate din partea cadrului didactic spre dialog cu familiile pentru a descoperi unde şi ce anume putem 

îmbunătăţi sau schimba. Cursurile gen “Educaţi aşa”, activităţile demonstrative cu participarea părinţilor, 

mesele rotunde având ca teme propuneri venite din partea lor, implicarea în proiectele ce le desfăşurăm cu 

copiii sunt câteva din posibilităţile prin care putem să-i aducem aproape de noi şi să ni-i facem aliaţi în munca 

ce o desfaşurăm la grupă. 

 Pornind de la ideea că pregătim copilul pentru viaţă şi metodele şi procedeele didactice utilizate vor fi 

diversificate în funcţie de obiectivul propus; metodele clasice vor pierde din pondere în favoarea metodelor 

moderne, activ-participative, care permit copilului să acţioneze, să fie părtaş activ la propria dezvoltare. Ştim 

cu toţii din proprie experienţă că una este să ţi se spună că ceva este sau se face “aşa” sau “aşa” şi alta este 

când încerci personal. Ce satisfacţie simţim când reuşim să facem ce ne-am propus ? La fel simte şi copilul şi 

nu trebuie să-l privăm de acest sentiment. 

Societatea în care trăim este, într-adevăr, o societate a cunoaşterii.  Informaţiile sunt diverse, iar căile 

prin care acestea ajung la noi, la fel. Azi nu mai trebuie să aşteptăm ziarul pentru a şti ce se petrece în lume; 

dăm “clic” pe google şi avem răspunsul la orice întrebare, putem accesa orice material. Nu mai este nevoie să 

desenăm, să colorăm, ca în trecut, să folosim planşe făcute de noi. Această tehnologie a deschis ferestre largi 

spre lume, trebuie doar să îndrăznim şi, prin exemplul propriu, să-i încurajăm şi pe copii să descopere lumea 

ce ne înconjoară şi în care trăim. Mulţi dintre copii deţin acasă video, calculator, laptop, tableta  şi jocuri 

electronice pe care au învăţat să le utilizeze şi atunci noi, la grădiniţă, prin ce metode sau mijloace reuşim să le 

trezim interesul pentru cunoaştere, dorinţa de explorare? Nu, nu vreau să mă înţelegeţi greşit. Nu sunt adepta 

televizoarelor sau calculatoarelor în grupă folosite pentru a viziona desene şi a sta cuminţi copiii. Aceste 

mijloace moderne , utilizate corespunzător, le pot aduce mai aproape lumea pe care altfel nu au cum să o vadă 

sau cu ajutorul lor pot accesa softuri educaţionale şi astfel pot îmbina plăcutul cu utilul.  

Să nu uităm că aceşti copii vin la grădiniţă pentru că grădiniţa se presupune că poate să le ofere ceva în plus 

faţă de familie şi atunci trebuie să ne punem întrebarea” ce le oferim în plus?” pentru că a le oferi cât au deja 

sau mai puţin, înseamnă cel puţin a-i condamna la stagnare. 

 

Caracteristicile educaţiei pentru schimbare: 

- se bazează pe cunoştinţe despre sistemele sociale şi ecologice (dimensiunea informaţională); 
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- include dimensiunea afectivă: atitudini, valori, motivaţii, angajamentul / dorinţa de a construi o societate 

durabilă; 

- permite colaborarea cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, cu alţi membri ai comunităţii; 

- faciliteaza procesul de dezvoltare a deprinderilor necesare rezolvării problemelor: 

 *de comunicare: verbală şi nonverbală ( de a asculta, de a discuta în public, de a sustine o                                                                              

cauză) ; 

 *de investigare: proiecte de cercetare, analiză de date ; 

 *de muncă în echipă : abilităţi de conducere, de cooperare , de respectare a opiniei celorlalţi, etc. 

Educaţia pentru schimbare presupune activităţi de învăţare prin acţiunea proprie a copilului. 

 Exemple de astfel de modalităţi de învăţare: 

• prin descoperire 

• prin intermediul operaţiilor de gândire (reflexivă: să observe, să compare, să strângă date, să 

analizeze, să abstractizeze, să sintetizeze etc.) – conduce la formarea unor structuri cognitive 

• prin acţiune (practică, expresivă/ creativă etc.) 

• algoritmică 

Educaţia pentru schimbare vizează recunoaşterea drepturilor copiilor, acţiuni de voluntariat, acţiuni de 

întrajutorare, dorinţa de a schimba, de a ajuta pe alţii. 

 

Obiectivele educaţiei pentru schimbare, reflectând cerinţele actuale şi de perspectivă ale societăţii 

cunoaşterii, pot fi: 

• “căutarea unei veritabile egalităţi a şanselor”; 

• ”transmiterea cunoştinţelor şi a respectului pentru patrimoniul cultural şi istoric naţional şi universal”; 

• “pregătirea copilului pentru toate aspectele existenţei de adult”, pentru adaptarea la “o lume care 

câştigă în complexitate, dar şi în incertitudine”; 

• “cultivarea dragostei pentru Terra, a tuturor elementelor care intră în componenţa acesteia:  ape, 

plante, animale, etc.”;                                            

• “motivarea preşcolarilor pentru a continua să înveţe în condiţiile unei lumi în schimbare”, valorificând 

posibilităţile de formare continuă existente “dincolo de obligaţiile şcolare” ; 

• “contribuţia copiilor la reciclarea materialelor refolosibile”; 

• “antrenarea copiilor în activităţi care să contribuie la îngrijirea unor arbori , a unor spaţii verzi”. 

Se pot desfăşura acţiuni diferite precum:  

Pregătirea şi distribuirea unor pachete pentru persoane vârstnice sau pentru copii orfani sau cu dizabilităţi; 

Acţiuni de ecologizare, de igienizare a unor parcuri sau locuri de joacă; 

Campanii de promovare a reciclării diferitelor materiale; 

Campanii de promovare a sănătăţii.  

 

Exemple de activităţi privind educaţia pentru schimbare:  

,,Nepoţi pentru bunici-la azilul de bătrâni” 

,,De Crăciun fii mai bun” 

,,Un scăunel reparat un copac salvat” 

,,Căsuţe pentru păsărele” 

,,Inimioare-mărţişoare” 

,,Copil ca tine sunt şi eu”  

,,S.O.S. salvaţi natura!” 

,,O picătură de apă, un strop de viaţă” 

 

“De Crăciun fii mai bun’’ 
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Această acţiune repezintă o iniţiativă de ajutorare a copiilor orfani, proveniţi din familii dezorganizate sau 

prea sărace pentru a avea cele necesare, dar şi o modalitate de sensibilizare a copiilor preşcolari, a părinţilor 

acestora, a altor persoane şi instituţii în vederea implicării în activităţi cu caracter umanitar, de voluntariat. 

Pentru a ajuta câţiva copii sărmani, prescolarii au donat: alimente, dulciuri, rechizite şcolare, jucării, articole 

de îmbrăcăminte, alte obiecte ce amintesc de spiritul sărbătorii de Crăciun. Această activitate şi-a îndeplinit 

scopul, reprezentând o adevărată lecţie de generozitate, înţelegere şi empatie faţă de cei aflaţi în suferinţă. 

Copiii au învăţat să fie atenţi la nevoile celorlalţi, să dăruiască, au descoperit că împreună pot să aducă 

mângâiere, alinare, ajutor şi speranţă celor de o vârstă cu ei. 

 

“Inimioare – mărţişoare” 

Preşcolarii au realizat împreună cu doamnele educatoare mărţişoare din diferite materiale reciclabile. Aceştia 

au vândut, în scop caritabil, obiecte realizate împreună cu educatoarele La această acţiune ne-am bazat mult pe 

sprijinul părinţilor. Cu banii adunaţi s-au cumparat cărţi pentru copiii cu dizabilităţi. 

 

“Nepoţi pentru bunici” 

Activitatea de tip târg caritabil s-a desfăşurat pe platoul din faţa Palatului Administrativ. Preşcolarii împreună 

cu doamnele educatoare au desfăşurat diferite activităţi generatoare de venit: au confecţionat diferite materiale 

interesante( brăţări, coliere, felicitări, etc. ) pe care le-au vândut în scop umanitar trecătorilor interesaţi. La 

finalul zilei, banii rezultaţi au fost colectaţi şi donaţi unui aşezământ social, căminul pentru persoane vârstnice 

„Sfântul Nicolae” din Brăila. 

 

“Căsuţe pentru păsărele” 

Preşcolarii împreună cu părinţii şi doamnele educatoare au confecţionat căsuţe pentru păsărele din mai multe 

materale refolosibile. În timpul acestei activităţi, copiii au simţit ca sunt de foarte mare ajutor şi şi-au 

dezvoltat sentimentul de compasiune, empatie faţă de micile zburătoare. 

 

“O picătură de apă, un strop de viaţă” 

Micii prieteni ai naturii si-au dat mâna într-o acţiune ecologică menită să le cultive dragostea faţă de natură şi 

să le formeze o atitudine dezaprobatoare faţă de cei ce încalcă normele specifice de păstrare şi ocrotire a 

mediului. 

Constienţi de necesitatea de a ocroti natura, copiii au fost antrenaţi într-o activitate practică de ecologizare a 

curţii grădiniţei şi de plantare de flori și copăcei. Curtea grădiniţei s-a umplut de râsete vesele de copii, mâini 

harnice au pregătit straturi pentru flori, copăceii și-au găsit locuri noi în gropile săpate anticipat și sunt gata să 

le arate celor ce i-au sădit frumusețea frunzelor și florilor ce bucură privirile. Preşcolarii au demonstrat că la 

această vârstă se însuşesc cel mai bine deprinderile și atitudinile pozitive faţă de natură şi se formează 

premisele conştiinţei ecologice. Sub ochii lor florile și copăceii plantaţi vor crește zi de zi, înfrumuseţând 

curtea grădiniţei. 

Copiii au învățat din această acţiune ce înseamnă respectul și dragostea faţă de natură şi mediul înconjurător, 

iar viitorul acestora depinde de acţiunile fiecăruia dintre noi. 

 

            Ideea centrală este că stă numai în puterea noastră, a fiecăruia dintre noi, de a schimba ceva în bine în 

jurul nostru.     

În concluzie, educaţia presupune schimbare, iar schimbarea nu poate exista fără educaţie. Educaţia 

pentru schimbare şi dezvoltare vizează formarea şi cultivarea capacităţilor de adaptare rapidă şi responsabilă a 

personalităţii umane la condiţiile inovaţiilor şi ale reformelor sociale înregistrate în ultimele decenii ale 

secolului XX, în perspectiva secolului XXI. 

,,Folosiţi schimbarea în avantajul dumneavoastră; pregătiţi elevii pentru schimbare şi faceţi din schimbare o 

constantă a demersului instructiv-educativ! 
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ECOLOGIE ȘI CREATIVITATE 

 
      Prof. IURESCU Liliana Nicoleta 

Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani 

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Botoșani 

   
 În raporturile complexe dintre om şi natură, nu o singură dată, primul a acţionat în dezavantajul celei 

de a doua, utilizând descoperirile ştiinţei şi tehnologiei în direcţia producerii unor dezechilibre în lanţ care 

afectează grav calitatea elementelor vitale: apă, aer, sol, floră şi faună.  

 Noi, dascălii, punem un mare accent pe educaţia ecologică a celor mici pentru ca aceştia să înţeleagă că 

viaţa omului trebuie şi poate să se desfăşoare într-un mediu curat, lipsit de poluare, alături de celelalte vieţuitoare 

de pe Terra iar lor, ca şi tuturor celorlalţi oameni, le revine sarcina de a proteja şi îmbunătăţi mediul înconjurător 

pentru a putea preda generaţiilor viitoare o planetă sănătoasă. 

 Scopul esenţial al educaţiei privind protecţia mediului înconjurător este de a oferi fiecărui copil 

posibilitatea de a-şi manifesta o atitudine personală responsabilă faţă de natură, caracterizată prin dragoste, 

consideraţie, respect şi ocrotire. 

 Pentru a valorifica cele mai de preţ însuşiri ale copilăriei – imaginaţia, fantezia, inventivitatea, 

ingeniozitatea, dorinţa de aventură şi cunoaştere, dar şi pentru a crea o adevărată emulaţie pe linia educaţiei 

ecologice, le-am propus preșcolarilor mei să devină ecologişti prin creativitate.  

 Formarea prin creativitate este un drum al schimbării. A face din copiii de azi creatorii de mâine nu 

este numai pentru a le permite să se adapteze schimbărilor rapide, dar şi pentru a le oferi mijloacele de a se 

ocupa de calitatea vieţii lor, o viaţă mai curată, într-un mediu mai sănătos. 

Întrucât jocul este cea mai sigură cale de acces spre sufletul copilului, spre minunata lui lume de gânduri 

şi vise, am căutat să ating prin jocul de rol şi jocul muzical scopul propus pe linia educaţiei ecologice. În acest 

sens, am creat împreună cu preșcolarii, mai multe jocuri de rol cu subiecte alese din lumea mirifică a plantelor 

sau a animalelor. Este cunoscut faptul că, jucând un rol, copiii însufleţesc şi umanizează natura înconjurătoare, 

dar, la rândul lor, devin parte a mediului, se identifică cu acesta, percep mai viu şi mai intens relaţia dintre ei ca 

fiinţe umane şi elementele lumii înconjurătoare. 

Printre jocurile de rol create şi utilizate la grupă se numără:,,Glasul copacilor”, ,,Grădinarul şi florile”, 

,,Pădurea şi râul”, ,,În vizită la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii’’, „Pământul şi copiii”. Pentru a utiliza jocul de 

rol, educatoarea stabileşte obiectivele, proiectează scenariul împreună cu copiii, distribuie fişele cu roluri, 

organizează activităţi pregătitoare, creează o atmosferă plăcută de lucru, conduce desfăşurarea jocului de rol.  

În cele ce urmează, voi prezenta scenariul jocului de rol ,,Pământul şi copiii’’, joc în care am permis 

copiilor să intervină şi în afara rolurilor, atunci când doresc să spună ce gândesc şi ce simt, să dea frâu liber 

imaginaţiei. În acest fel, întreaga grupă a fost antrenată în activitate, iar preșcolarii au înţeles că trebuie să 

trăiască în deplină armonie cu natura. 

În sala de grupă, la activitățile de Ştiinţe, vine să stea de vorbă cu preșcolarii Bătrânul Pământ. Poartă  

barbă, toiag şi este acoperit cu plante verzi sau uscate. Doamna educatoare îl invită să se aşeze şi să-şi spună 

păsul. Pământul povesteşte copiilor că oamenii se poartă urât cu el şi îl neglijează. Uzinele îi poluează aerul cu 

fumul lor înecăcios, substanţele toxice îi otrăvesc apele, deşeurile de tot felul îl sufocă. Pădurile tăiate cu 

nesocotinţă, florile strivite, vieţuitoarele lovite fără milă plâng necontenit şi cer, cu glas stins, îndurare. El, 

Bătrânul Pământ, nu mai poate suporta plânsul lor şi atunci, îi imploră pe oameni să îi curme suferinţa. 

Cu candoare, copiii îi cer iertare Terrei în numele tuturor pământenilor şi-i promit că o vor apăra, apoi 

îşi fac cunoscute intenţiile: 

• Vor trimite mesaje ecologice prin care vor cere oamenilor să ocrotească Pământul, casa noastră a 

tuturor; 

• Vor colecta deşeuri şi le vor recicla; 

• Vor apăra copacii de cei ce le rup crengile sau le crestează cu cuţitul trunchiurile; 
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• Vor apăra florile de cei ce vor să le rupă sau să le strivească; 

• Vor păstra puritatea apelor; 

• Vor sădi pomi şi flori ca lumea să fie o grădină înmiresmată; 

• Vor proteja vieţuitoarele de cei ce vor să le facă rău; 

• Vor ocroti plantele rare, bijuteriile Pământului nostru drag,etc. 

Bătrânul Pământ le mulţumeşte pentru intenţiile lor nobile şi le promite că va avea grijă să le ofere 

mereu prilejuri de bucurie. 

În cadrul activitățilorpe domenii experiențiale, D.E.C, preșcolarii au învăţat cântecele „Ce ți-ar spune 

un copac”,  ,,Albina şi florile’’, muzica şi versurile Corneliu Graur. Textul literar al acestui cântec preamăreşte 

hărnicia albinelor ce culeg de zor nectarul din flori, precum şi frumuseţea florilor dătătoare de parfum, frumuseţe 

şi culoare. Melodia sugerează dragostea de viaţă, de muncă şi de frumosul adus în viaţa oamenilor de flori - 

lacrimile de bucurie ale soarelui. 

Noi, dascălii, ne dorim ca strădania noastră să nu fie în zadar, ca mai devreme sau mai târziu ea să dea 

roade, ca să mai crească frunze verzi şi ca planeta noastră să rămână mereu PLANETA ALBASTRĂ.  

În grădiniţă putem realiza educaţia ecologică prin: activităţile de cunoaşterea mediului (observări, lecturi 

după imagini, convorbiri, povestiri, jocuri didactice), prin desene, prin plimbări şi vizite, prin discuţii libere, 

spontane, prin activităţi practice în natură, prin dramatizări şi scenete. 

În primul rând mă voi referi la rolul deosebit al observărilor. Am urmărit ca prin activităţile de observare 

să antrenez toţi copiii şi pe lângă sistematizarea cunoştinţelor despre părţile componente, mod de viaţă, adăpost, 

foloase, la sfârşitul activităţii să discutăm despre modul în care putem proteja natura. Permanent am apelat la 

experienţa de viaţă a copiilor, la modul în care au reacţionat în diferite situaţii cum au avut grijă de animale, de 

plante. Le-am cerut să-mi dea exemple pozitive şi negative de comportamente faţă de natură. Prin participarea 

activă a copiilor se realizează reţinerea informaţiei ştiinţifice şi reţinerea unor scheme logice de acţiune şi 

gândire specifice anumitor categorii de obiecte din mediul înconjurător şi orientarea pe baza lor, în situaţii noi. 

Am observat plante şi animale aduse în sala de grupă dar şi animale şi plante în mediul lor natural. Am 

folosit observarea spontană, în curtea grădiniţei: melcul, buburuza, omida etc. dar şi observarea în timp 

îndelungat a plantelor: stadiile prin care trece toporaşul până la înflorire, păpădia, „ploaia de aur”, pomii 

fructiferi, toate aceste observări s-au desfăşurat în curtea grădiniţei. Copiii au observat căderea frunzelor – 

toamna, copacul fără frunze – iarna, înmugurirea, înflorirea pomului şi formarea fructelor – primăvara, coacerea 

fructelor – vara şi culegerea fructelor – toamna. După aceste observări am putut desena „pomul” în cele patru 

anotimpuri. Am sesizat că desenele erau cu atât mai precise cu cât observările erau mai dese şi urmate de discuţii 

mai ample pe marginea celor observate. Pentru a-i responsabiliza le-am dat temă de casă: să observe un pom 

fructifer din curtea lui, a vecinului, sau din altă parte. 

Pentru o mai bună cunoaştere a condiţiilor de care are nevoie o plantă pentru a se dezvolta, am pus la 

încolţit grâu. Unor seminţe puse la încolţit le-am asigurat toate condiţiile necesare unei bune dezvoltări: apă, 

căldură, lumină, pământ bun, aer; altele le-am pus unde aveau numai o parte din aceste condiţii (căldură, lumină, 

pământ bun, aer dar fără apă, altele au avut apă, pământ bun, căldură, aer dar nu au avut lumină, altele au avut 

apă, aer, pământ bun, lumină dar nu au avut căldură); tuturor acestor seminţe copiii le-au acordat o dragoste 

deosebită, au vorbit cu ele în timp ce le udau; pentru o mai bună înregistrare a datelor fiecare copil a notat (prin 

desen) transformările ce le observa la plantă. Prin aceste modalităţi de desfăşurare a activităţilor copilul este pus 

în situaţia de a căuta, de a pune întrebări, şi de a găsi răspunsuri corecte.  

Curiozitatea copilului este atrasă nu numai de obiectele pe care le percepe, ci şi legăturile interne, cauzale, 

care există între obiectele şi fenomenele percepute. Întrebările pe care le pun copiii dovedesc interesul de 

cunoaştere al acestora manifestat prin întrebări variate. Astfel ei îşi îmbogăţesc orizontul de cunoaştere şi înţeleg 

că plantele au nevoie de anumite condiţii pentru a se dezvolta. 

Lecturile după imagini „Munci de primăvară”, „Parcul primăvara”, „Vara la mare”, „Cu cortul la munte” 

şi convorbirile „Ce ştim despre primăvară?”, „Ce ştim despre florile de primăvară?”, „Animalele din ţara 
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noastră”, „Ce ştim despre animalele domestice?” au venit să valorifice cunoştinţele însuşite în cadrul 

observărilor. Copiii au răspuns cu plăcere la întrebări făcând permanent referire la experienţa lor de viaţă.  

Pentru a se obişnui să observe natura care-i înconjoară am instituit un moment de povestire: „Drumul de 

acasă până la grădiniţă” şi „Drumul de la grădiniţă până acasă”. Aceste povestiri le-am realizat în activitatea 

didactică de dimineaţă la colţul Bibliotecă. Am mai folosit povestirea ca modalitate de educaţie ecologică în 

cadrul activităţilor pe domenii experiențiale: „Poveste despre animalul meu preferat”, „Ce mi-a povestit 

copacul?”, „O zi în parc”, „Copacul mofturos”, „Povestea puiului de vulpe”, „De ce s-a supărat Motănel?” 

(povestiri create de copii). 

Prin activităţile de cunoaşterea mediului am urmărit cu precădere: să se familiarizeze cu problemele de 

mediu, să-şi formeze deprinderi şi obişnuinţe necesare de cunoaştere, grijă, descoperire şi protejare a naturii, să 

dobândească şi să-şi consolideze cunoştinţele despre natură, să se antreneze în acţiuni sociale utile (îngrijirea 

plantelor, amenajarea grădinilor, plantarea de pomi), să-şi formeze dorinţa şi deprinderea de a petrece timpul 

liber în mijlocul naturii. 

În ceea ce priveşte desenul o activitate interesantă mi s-a părut tema „Eu spun şi tu desenezi”. Am început 

să povestesc copiilor despre ghiocel: de la rădăcină până la floare. Pe măsură ce povesteam ei completau 

desenul. Pentru a verifica cunoştinţele, şi pentru a vedea dacă sunt atenţi am strecurat „greşeli” în povestire: 

„rădăcină lemnoasă” sau „frunze mici şi rotunde”. Pentru a se apropia şi mai mult de natură am realizat câteva 

activităţi de desen în curtea grădiniţei: „Pomi înfloriţi”, „Jocuri în curtea grădiniţei”. Copiii au fost încântaţi că 

am desfăşurat activitatea în curtea grădiniţei şi şi-au propus şi ei să deseneze în curte, când ajung acasă. 

În activităţile complementare am desfăşurat activităţi cât mai atractive: am folosit softul educaţional 

PitiClic – „Vara, în excursie!” unde trebuiau să răspundă repede şi clar despre cunoştinţele însuşite anterior 

despre animale. Ne-am distrat la carnaval cu măştile de animale realizate în cadrul activităţii practice. 

În activităţile extracurriculare mi-am planificat teme care sunt cuprinse în proiectul educațional „Natura, 

carte deschisă pentru minte și suflet”, proiect ce se desfășoară în grădinița noastră și este înscris în C.A.E.J, 

I.Ș.J. Botoșani, ediția a VII-a, teme care se pot discuta, realiza cu copiii. 

-„Natura, prietena noastră darnică” – activitate de colectare a unor materiale din natură şi a unor  

materiale refolosibile pentru a fi folosite în realizarea unor lucrări practice, lucrări cu care vor participa la 

concursuri şi la organizarea unei expoziţii; 

- „Omul şi natura” – copiii vor viziona materiale Power Point și softuri educaționale în care se prezintă diferite 

medii de viaţă și acțiuni ale oamenilor (pozitive și negative) asupra mediului; 

- „Nu mă arunca, te pot ajuta - parada costumelor ECO” – activitate de refolosire a unor materiale reciclabile; 

- „Un mediu sănătos, o viaţă sănătoasă”- activităţi de ecologizare a spaţiilor verzi; 

- „Lumea subacvatică” – vizită la Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” din Fălticeni, jud. Suceava; 

-„Un copil, un pom, o floare” – plantarea copacilor şi arbuştilor, răsădirea florilor, activităţi practice  de 

amenajare şi întreţinere a spaţiului verde din curtea grădiniţei; 

- Organizarea concursului „Prietenii naturii” şi a expoziţiei „Micii ecologiști” cu lucrările copiilor. 

Diversitatea acţiunilor extracurriculare pe care le-am desfăşurat au avut un aport benefic asupra formarii 

personalităţii copilului. Contactul nemijlocit al copiilor cu aceste activităţi sporesc eficienţa demersului 

educaţional, dat fiind cunoscută marea disponibilitate a celor mici de a descoperi şi asimila tot ceea ce stârneşte 

curiozitatea lor vie.  

Activităţile cu conţinut ecologic îşi găsesc finalitatea în comportamentele dobândite de copii: de a fi mai 

buni, mai sensibili faţă de mediu, de a fi protectori, mai plini de solicitudine, de a acţiona disciplinat, de a fi 

responsabili, plini de iniţiativă şi mai prompţi în respectarea unor reguli. 

Desfășurarea acestor activităţi de educaţie ecologică ajută copiii să manifeste sensibilitate faţă de întreg 

mediul şi problemele lui, să înţeleagă funcţionarea mediului, interacţiunea oamenilor cu mediul şi despre cum 

pot fi rezolvate problemele legate de mediu. Copiii dobândesc valori şi sentimente de grijă faţă de mediu, 

utilizează cunoştinţele şi abilităţile dobândite în vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce 

la rezolvarea problemelor mediului, se dezvoltă intelectual, emoţional, voliţional, moral.  
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Mediul poate fi definit ca tot ce se află în jurul nostru, vieţuitoarele şi obiectele. Este aerul pe care-l 

respirăm, soarele care ne dă căldura, apa şi hrana care ne întreţin organismul, reprezintă acoperişul deasupra 

capetelor noastre, plantele, animalele, pietrele şi râurile, oceanele şi munţii, insulele îndepărtate, tot ce se poate 

vedea, simţi, mirosi, auzi sau gusta. Reprezintă viaţa pentru noi, fără el nu am putea supravieţui.  
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Proiect de activitate terapeutică 
Constantin Lenuța 

Centrul Școlar pentru Educatie Incluzivă„Maria Montessori” Constanţa 

 

Data 

Clasa:                a X-a  

Aria Curriculară:        Terapie Educatională Complexă  şi Integrată 

Terapia:  Ludoterapie   

Tema:               Jocuri de mișcare și cooperare -  „Micii campioni” 

Tipul activității: Formarea de priceperi şi deprinderi 

 

Obiective cadru:  

Formarea unor abilităţi manuale şi a unor deprinderi practic-aplicative 

 

Obiective de referință: 

                  Formarea si dezvoltarea unor conduite motrice generale 

 

Obiective operaționale: 

 

O1 – să execute corect exerciții simple de imitație. 

O2 – să formeze perechi, realizând asocieri între diverse imagini. 

O3 – să execute în pereche mișcări conform indicațiilor. 

            O4 – să parcurgă un traseu conform indicațiilor . 

O5 – să participe activ  la joc. 

 

Strategii didactice: 

a) Metode si procedee:  conversatia,observarea,exercitiul,explicatia,demonstratia,exercitiul  

                                   motric, instructajul, jocul didactic. 

b.) Materiale(mijloace):  cartonașe cu obiecte, baloane,  jaloane, minge, benzi elastice 

 

Forme de organizare:  Frontal -Individual 

Durata:  45 min. 

 

     

 

  Bibliografie:  

- „Programa şcolară de terapie educaţională complexă şi integrată” cls. I-VIII, Bucureşti,  

- „Terapie Educatională Complexă si Integrată”-Ghid pentru  învaţătorii şi profesorii educatori din 

şcolile speciale (deficienţă mintală) – Editura Tehnopress , Iasi , 2005. 
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Secvențele 

activității 

Timp Ob Conținutul instructiv-educativ Metode si 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Modalități de 

evaluare 

1. Moment 

organizatoric     

2`  Pregătirea materialelor şi asigurarea unui climat psiho-pedagogic 

necesar desfăşurării activităţii 

   

2. Captarea 

atenţiei    

4`  

 

Elevii sunt conduși în curtea școlii, unde descoperă traseele cu 

jaloane.  

„Cine vrea să fie campion?” 

conversaţia 

explicaţia  

Jaloane  

 

Apreciez capacitatea 

de atentie 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor      

2`  Lecția de astăzi  se numește: Micii campioni.  Ne vom juca 

împreună și vom participa la concursuri sportive 

   

4.Desfăşurarea 

activităţii   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32` 

 

 

O1 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elevii sunt așezați în cerc, activitatea începe cu exerciții de 

imitație.  

Jocul 1 

Profesorul oferă indicații: „Toată lumea face ca mine…” 

- Bate palmele; 

- Rotiri de trunchi; 

- Sare într-un picior; 

- Mersul piticului; 

- Menținerea echilibrului pe un picior. 

     După indicațiile oferite de profesor, fiecare elev intră în cerc și 

propune o mișcare pe care colegii trebuie să o imite. 

 

 

 

 

Jocul 2 

„Cine e perechea mea?” 

 

    Elevii primesc cartonașe cu diverse imagini. Ei trebuie să 

formeze perechi pe baza imaginilor care pot fi asociate.  

suc-portocală 

periuță-pastă de dinți 

 

conversaţia 

explicaţia 

instructajul 

exerciţiul 

jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

exerciţiul 

jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartonașe 

imagini 

 

 

apreciez 

capacitatea de a 

asculta, de a 

executa mișcările 

cerute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apreciez 

capacitatea de a 

asocia imaginile 
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Secvențele 

activității 

Timp Ob Conținutul instructiv-educativ Metode si 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Modalități de 

evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O2 

O5 

 

 

 

 

 

O3 

O5 

 

 

 

 

 

O4 

O5 

adidași-minge 

furculiță-lingură 

nor-umbrelă 

soare-ochelari 

televizor-telecomandă 

 

Elevii își vor căuta perechea în grup și vor primi validarea 

profesorului dacă imaginile se potrivesc. 

 

 

Jocul 3 

„Pase cu baloane” 

    Fiecare pereche va primi un balon, pe care copiii vor trebui să îl 

paseze de la unul la altul, folosind doar partea corpului indicată de 

profesor. 

-Pase cu mâna; 

-Pase cu capul; 

-Pase cu pumnul; 

-Pase cu piciorul; 

-Pase cu genunchiul; 

-Pase cu degetul. 

    Inițial se efectuează mișcări de familiarizare. Perechile care 

scapă balonul sau îl ating cu altă parte a corpului decât cea 

indicată, ies din joc. Fiecare mișcare va fi executată până când una 

dintre perechi va greși. Jocul se termină când rămâne o singură 

pereche. 

 

Jocul 4 

„Cursa cu jaloane” 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

exerciţiul 

jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baloane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaloane 

Benzi 

elastice 

mingi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apreciez 

capacitatea de a 

asculta, de a 

executa mișcările 

cerute; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apreciez 

capacitatea de a 

asculta, de a 

executa mișcările 

cerute; 
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Secvențele 

activității 

Timp Ob Conținutul instructiv-educativ Metode si 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Modalități de 

evaluare 

     Echipele formate vor parcurge un traseu cu jaloane, încercând să 

își sincronizeze mișcările. Membrii echipei vor fi legați între ei, la 

nivelul mâinilor, cu benzi elastice. 

   Pe parcursul cursei, elevii vor avea de depășit obstacole, de ocolit 

jaloane și de aruncat la țintă mingii. 

   Jocul se termină după ce fiecare echipă a terminat de parcurs 

traseul. 

 

5.Aprecieri 

finale 

5`  Se fac aprecieri individuale si colective. Elevii primesc o medalie 

de campion 

Se trag concluziile finale. 

 

Explicaţia, 

conversaţia.  

 formativă 

individuala. 
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EFICACITATE ȘI CALITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC 

            DEHELEAN MARIANA CRINA 

             Colegiul Tehnic”Alesandru Papiu Ilarian” 

 

Calitatea în educaţie înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condiţiilor pentru cea mai bună, 

completă şi utilă dezvoltare. Calitatea este dependentă de valorile societăţii în care funcţionează sistemul 

respectiv de educaţie. Valorile calităţii în educaţie ar putea fi: democraţia, umanismul, echitatea, autonomia 

morală şi intelectuală, calitatea relaţiilor interpersonale, îmbogaţirea comunităţii, inserţia optimă socială şi 

profesională, etc. Lucrarea de faţă îşi propune o evaluare, o analiză şi o strategie de îmbunătăţire a 

managementului calităţii în învățământ.  

            Tinerii din ziua de astăzi au acces facil şi rapid la diverse surse de informare, devenind astfel tot mai 

bine informaţi şi, în acelaşi timp, mai exigenţi în privinţa actului educaţional. Din aceasta cauza managerii 

şcolari trebuie să acorde o atenţie deosebita calitatii procesului educaţional în toate etapele sale. Ei trebuie să 

ştie cum să obţină calitatea educaţională, să o poată evalua şi să o îmbunătăţească. 

            Toate aceste competenţe impun managerului şcolar, responsabilului Comisiei pentru Evaluarea şi 

Asigurarea Calităţii şi echipei ce formează această comisie, o bună pregatire în domeniul managementului 

calităţii educaţionale, fără de care calitatea rămâne doar un deziderat la nivel declarativ. 

            Calitatea   este un concept nou pe care elevii nu îl pot înţelege cu uşurinţă, mai ales pentru că privesc 

cu reticenţă aceste schimbări în sistemul de educaţie. Avem de a face cu o abordarea foarte novativă a 

conceptului de calitate prin aceea că se încearcă aducerea acestei noţiuni, deseori abstractă şi generică, la 

nivelul de înţelegere al copiilor din învăţământul şcolar. Acest lucru este o premieră chiar şi pentru Uniunea 

Europeană, unde nu există încă un studiu sistematizat al aspectelor legate de calitatea vieţii şi a mediului la 

vârste atât de fragede cum se încearcă în România. 

. 

Calitatea unei instituţii de învăţământ este determinată de calitatea proceselor şi de calitatea serviciilor 

educaţionale oferite. 

Este important de precizat că, pentru procesul de învăţământ, calitatea nu este produsă şi definită 

exclusiv de şcoală ca ofertant de servicii educaţionale, ci de beneficiarii şi clienţii educaţiei. Aceştia trebuie 

permanent consultaţi, iar satisfacţia lor să fie un motiv permanent de preocupare pentru  pentru instituţiile  de 

educaţie în aşa fel încât să se genereze  un sistem concurenţial. 

Managerul şi corpul profesoral trebuie să constientizeze că şcoala are misiunea de a asigura elevilor o 

pregatire ştiinţifică, profesională şi morală, astfel încât, ei să fie capabili de a utiliza informaţiile cu succes în 

timpul studiilor sau dupa integrarea socio - economică. 

            Din aceasta cauză, obiectivul principal al şcolii trebuie să fie calitatea actului educaţional, care se 

regăseşte în personalităţile puternice, bine ancorate în realitatea moral-comunitară a elevilor. La realizarea 

calităţii educaţionale trebuie să contribuie personalul didactic, auxiliar şi personalul administrativ (nedidactic), 

în funcţie de competentele şi responsabilităţile ce revin fiecaruia prin fişa postului. 

            Prin urmare, pentru a se crea un sistem de asigurare a calităţii,  trebuie în prealabil introdus un sistem 

de management al calităţii. Este o sarcină complexă, care presupune în primul rând schimbarea mentalităţii şi 

percepţiei pe care  o au pe de o parte cadrele didactice din învăţământul preuniversitar si universitar şi pe altă 

parte masele largi, beneficiarii direcţi ai sistemului de reformă.  

            Cheia spre calitatea învăţămantului preuniversitar constă în termenul de “adaptare”: o adaptare la 

varsta elevilor, la stilurile lor de învăţare, la valorile societăţii romaneşti, la nevoile elevilor, la perspectivele 

lor de viitor, etc. Un invatamant preuniversitar de calitate presupune integrarea valorilor şi principiilor 

democratice, a drepturilor şi obligaţiilor partenerilor, fiind conceput într-un spirit de transparenţă, 
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responsabilizare şi implicare, atât a şcolii ca furnizor de educaţie, cât şi a familiei – elev şi părinte – ca 

beneficiar al serviciului educaţional. 

            În concluzie, putem spune că în fiecare unitate de învăţământ, managerul, responsabilul Comisiei de 

Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi membrii acestei comisii, personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi 

personalul administrativ (nedidactic) devin responsabili de implementarea şi asigurarea calităţii serviciilor 

educaţionale oferite şi o garantează beneficiarilor. 

            “Ceea ce merită să fie făcut, merită să fie bine făcut” (Nicolas Poussin). 

 Reforma învăţământului a inclus şi până acum elemente ale asigurării calităţii în educaţie, dar abia recent, 

calitatea învăţământului românesc a fost definită ca prioritate şi pentru învăţământul preuniversitar.  

            În societatea postmodernă, şcoala ca instituţie a cunoaşterii deţine o poziţie fundamentală. Măsura 

dezvoltării unei societăţi poate fi relevată nu numai de indicatori economici şi de calitate a vieţii, ci şi de cei 

care privesc educaţia şi calitatea şcolii, respectiv de indicatori referitori la modul de organizare a cunoaşterii şi 

a învăţării, de tipurile de performanţe aşteptate, de calitatea activităţii educative şi de modalităţile de 

distribuire în societate a educaţie 

            Instituţiile de învăţământ sunt organizaţii furnizoare de servicii profesionale şi ştiinţifice. “Produsele” 

oferite de învăţământ sunt competenţa şi cunoaşterea, produse imateriale, furnizate societăţii sub diverse 

forme: 

• pregătirea de specialişti în domenii specifice – transfer de competenţe prin intermediul absolvenţilor. 

• cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată, consultanţă, expertiză – lărgirea orizontului cunoaşterii 

umane, transfer de competenţă către organizaţii ale mediului socio-economic, în scopul generării noului şi 

creşterea competitivităţii acestora. 

• implicarea membrilor comunităţii academice în viaţa societăţii – transfer de competenţă realizat prin 

implicarea directă în organisme ale comunităţii locale, regionale, naţionale şi internaţionale. 

            Pe segmentul învăţământ, produsul final al şcolii nu este absolventul, ci dezvoltarea lui umană ca 

valoare adăugată, competenţa dobândită de acesta la terminarea studiilor. Rezultatul final poate fi exprimat 

prin suma de abilităţi şi cunoştinţe dobândite, care îi permit acestuia să se insereze în mod eficient şi să se 

realizeze profesional într-un domeniu specific al vieţii socio-economice. Standardul defineşte asigurarea 

calităţii ca fiind: parte a managementului calităţii concentrată pe furnizarea încrederii că cerinţele referitoare 

la calitate vor fi îndeplinite. 

Asigurarea calităţii presupune atât obiective interne cât şi externe: 

• intern, în cadrul unei organizaţii, asigurarea calităţii furnizează încredere managementului; 

• extern, asigurarea calităţii furnizează încredere clienţilor sau altora. 

            Se poate observa că, în timp ce controlul calităţii se referă la mijloacele operaţionale utilizate pentru a 

satisface condiţiile referitoare la calitate, asigurarea calităţii are drept scop furnizarea încrederii în această 

satisfacere, atât în cadrul organizaţiei cât şi în exterior, faţă de clienţi şi societate. 

            Pentru realizarea asigurării calităţii sunt uzuali următorii paşi: 

• întocmirea de documente care susţin politica organizaţiei în domeniul calităţii; 

• organizarea resurselor pentru implementarea acestei politici; 

• stabilirea măsurii în care produsul sau serviciul are caracteristici care satisfac nevoile clientului; 

• evaluarea proceselor, produselor, serviciilor organizaţiei şi determinarea locului şi tipului de riscuri 

privind apariţia non-calităţii; 

• determinarea măsurii în care aceste riscuri sunt ţinute sub control; 

• stabilirea modului în care se evaluează conformitatea produsului cu caracteristicile prescrise. 
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Metode moderne abordate în învăţarea pronumelui la clasele primare 

                                                                                                                Prof. înv. primar  Lupu Angelica-Maria 

                                                                                       Şcoala Gimnazială ,,Anastasie Panu” Huși, Jud. Vaslui 

Cuvântul metodă, ,,provenit din grecescul methodos (odos=cale, drum şi metha=către, spre), 

înseamnă ,,cale care duce spre”…aflarea adevărului; ,,cale de urmat” în vederea descoperirii adevărului; un 

mod de ,,urmărire”, de cercetare a unui lucru, de căutare, de explorare a unui fenomen obiectiv în vederea 

aflării adevărului; drum de parcurs în vederea atingerii unui scop, a obţinerii unui rezultat determinat” 

(Cerghit, 2006:17). 

În desfăşurarea activităţii la clasă, metodele de învăţământ sunt, de fapt, instrumentul cu ajutorul 

căruia învăţătorul transmite cunoştinţe, formează priceperi şi deprinderi. 

Alegerea celor mai adecvate metode didactice se face în strânsă legătură cu obiectivele oeducative – 

operaţionale şi specifice. Stabilirea obiectivelor operaţionale oferă posibilitatea de a selecta conţinutul 

învăţării, de a elabora unele strategii de asimilare a informaţiilor, de a evalua continuu şi formativ rezultatele 

învăţării. 

Determinarea şi programarea metodelor şi procedeelor necesită o abordare complexă şi creatoare de 

către cadrele didactice precum şi o combinare optimă a acestora. La limba şi literatura română folosirea 

metodelor activ-participative conferă eficienţă lecţiei. 

           a) Jocul didactic este o activitate cu multe valenţe educative, dar şi o metodă cu excelente valori 

formative: îmbină activitatea de învăţare cu forma distractivă, atractivă a jocului; stimulează gândirea, 

imaginaţia, creativitatea; asigură antrenarea şi implicarea fiecărui elev în activitatea de instruire şi educare. 

b) Metoda asaltului de idei (Brainstormingul) – constă în formularea mai multor întrebări succesive 

menite să antreneze o gândire efervescentă a elevilor, reacţia afectivă şi intelectuală, precum şi formularea 

rapidă de răspunsuri. Scopul central îl reprezintă enunţarea a cât mai multe puncte de vedere, căci nu calitatea 

contează, ci cantitatea. De aceea, se admit ideile aşa-zis bizare, nonstandard. 

             În brainstorming se iniţiază discuţia despre o anumită temă, solicitându-se definirea noţiunii printr-un 

singur cuvânt sau grup de cuvinte, iar sintagmele obţinute se notează în mod neorganizat pe tablă, apoi se 

discută. Se desfăşoară în două faze: producţia de idei şi aprecierea critică a ideilor. 

             Exemplu: Prin metoda Brainstorming, în perechi sau grupuri mici, elevii îşi amintesc ceea ce ştiu 

despre pronumele personal şi scriu pe caiete. 

 c) Metoda Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat – se realizează pe tablă, de către cadrul didactic, şi pe 

caiete, de elevi, tabelul corespunzător şi se completează prima rubrică, după ce copiii au lucrat câte cinci, în 

circa 10 minute. 

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT 

- este partea de vorbire care 

înlocuieşte numele unei 

persoane; 

- are trei persoane ; 

- are două numere; 

- îşi schimbă forma după 

persoană şi număr; 

- forme ale pronumelui 

personal - pronumele de 

politeţe; 

- dacă are gen ca şi 

substantivul; 

- dacă are timp ca şi verbul; 

- cum se face analiza 

morfologică, completă, a 

pronumelui personal; 

- pronumele personal are 

forme diferite la persoana a 

III-a (numărul singular şi 

plural) pentru genul masculin 

şi feminin; 
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             După ce s-au cules toate informaţiile pentru prima rubrică, elevii sunt solicitaţi să mediteze circa 5 

minute şi să spună ce vor să ştie despre pronumele personal. 

Elevii deschid manualul de clasa a IV-a la lecţia  ,,Pronumele personal”. De asemenea, se expune şi 

o planşă cu pronumele personal. Li se cere elevilor să noteze, individual, prin metoda  Sinelg, cu creionul, pe 

manual, următoarele:+ = ştiam ;-  = asta nu ştiam ( s-au folosit un număr restrâns de semne în funcţie de 

vârstă) 

Reuniţi în aceleaşi grupe, elevii îşi notează pe caiete la rubrica ,,Am învăţat’’ ceea ce au aflat în urma 

activităţii bazate pe metoda Sinelg. 

Se completează şi pe tablă tabelul Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat. În felul acesta, copiii au o 

schemă clară, corectă despre cunoştinţele teoretice pe care trebuie să le stăpânească referitoare la 

pronumele personal. 

 d) Ciorchinele – este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor dintre 

idei. 

 Aceasta metodă se poate aplica în momentul în care elevii prezintă tot ceea ce ştiu despre pronumele 

personal, ordonând toate informaţiile pe care le deţin. 

Exemplu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                  e) Metoda cubului – se utilizează atunci când se urmăreşte explorarea unui subiect sau unei 

atitudini din mai multe perspective. 

                  În finalul activităţii se poate aplica o probă cu şase itemi prin intermediul căreia să se sondeze 

gradul de înţelegere şi de însuşire a problemei puse în discuţie. Se creează astfel un bun prilej de valorizare a 

activităţilor şi operaţiilor de gândire implicate în studierea unui conţinut 

  Exemplu: Am împărţit clasa în şase grupe, anunţând tema: Pronumele personal 

       Fiecare grupă are de rezolvat câte o sarcină de învăţare: 

    

                                  Grupa 1: Înlocuiţi substantivele subliniate cu pronume: 

Azor era un câine credincios............ era un câine credincios.  

Ina şi Mihai sunt fraţi........... sunt fraţi. 

Elevii au plantat un copac........... au plantat un copac. 

PRONUMELE 

PERSONAL 

Înlocuieşt
e numele 

unei 
persoane 

persoanele 

pronu 

I (eu, noi) 

a II-a (tu, voi) 

a III-a (el, ea, ei, 

ele) 

numărul 

singular 

plural 

genul 
(numai la 
pers.a III-a) 

masculin 

feminin 
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Grupa 2: Subliniaţi pronumele personale, apoi schimbaţi numărul acestora şi scrieţi corect 

propoziţiile: 

 El iubeşte natura.    .......................................................... 

 Voi plecaţi la mare.    .......................................................... 

Eu alerg prin curte.    ........................................................... 

Grupa 3:Completaţi tabelul cu formele pronumelui personal pentru fiecare persoană şi fiecare număr: 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

              

Grupa 4: Scrie în dreptul pronumelui personal dat pronumele personal de politeţe corespunzător: 

    tu - ........................................  voi - ......................................... 

    el - ........................................  ei - ........................................... 

   ea - .......................................  ele - ......................................... 

              Grupa 5: Alcătuieşte câte o propoziţie cu următoarele pronume personale de politeţe: 

dumneavoastră, dumnealui, dumnealor. 

              Grupa 6: Alege varianta corectă: 

  tu merg / tu  merge                voi căntă / voi cântaţi  

  el vorbeşte / el vorbeşti   noi plecăm / noi pleacă 

  ei aleargă / ei alergăm   ele stă / ele stau 

 

          Tema pentru toată clasa este redactarea unei compuneri: 

          Scrieţi un scurt text în care să aveţi cât mai multe personaje şi să folosiţi pronume personale. 

 

          Obţinem rezultate mai bune atunci când utilizăm în desfăşurarea lecţiei strategii activ – participative. 

Pentru a obţine rezultatele scontate, profesorul trebuie să îmbine optim metodele clasice cu cele moderne, cele 

pasive cu cele active.  

 

 

Bibliografie: 
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Pronumele personal 

Persoana 
Numărul 

Singular Plural 

I – persoana sau persoanele care vorbesc;   

a II-a – persoana sau persoanele cu care se vorbeşte;   

a III-a – persoana sau persoanele despre care se vorbeşte.  
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                               POVESTEA UNUI CENTENAR DE 10.0 

Prof.  Olteanu Stela 

Liceul Teoretic ,,Marin Preda,,Bucureşti 

Prof.  Înv. Preșcolar - Moroşan Carmen-Nicoleta 

Școala Gimnazială nr.  163, București 

 

      Povestea unui Centenar de 10.0… Să fie oare titlul unui film? Al unei cărți? Nu, e povestea unui Centenar de 10.0. 

Proiectul Civitas despre care vă vom povesti în cele de mai jos s-a desfăşurat acum doi ani şi s-a bucurat de un real 

succes atât în rândul copiilor, cadrelor didactice implicate şi al elevilor, dar şi în râdul comunităţii locale. 

  Având în vedere era tehnologică în dezvoltare permanentă, uităm uneori cine suntem și de unde venim. Ne aflăm în 

competiții dure unii cu ceilalți și uităm că, în fond, avem aceeași Mamă. Scopul proiectului Civitas:,,1918-2018 – 

România de 10.0” a fost ca adulții să-și reamintească originile și să îi învățe și pe copii să prețuiască cu sinceritate 

ceea ce sunt: români. Să își cunoască istoria, să conștientizeze cine sunt și ce pot, și să viseze împreună la o Românie 

de mâine mai bună, mai bogată, mai modernă. Acest proiect Civitas, finanțat de Proedus – Centrul de proiecte și 

programe al Primăriei Capitalei, a apărut din dorința de a-i transforma pe copii în proprii șlefuitori ai lui AZI și ai lui 

MÂINE, motivați să își cunoască și să își promoveze țara în care trăiesc prin desene, obiecte de artizanat, colaje, 

momente artistice.  

Prin toate activitățile propuse am celebrat, de fapt, Centenarul Marii Uniri. Am încercat să le transmitem copiilor 

dragostea față de țară, sa îi învăţăm despre istoria ţării în care trăiesc, să-i responsabilizăm și pe părinți s-o facă, dar 

și pe profesori, în egală masură, răspunzând la cele trei întrebări esențiale:,,Cum a fost Ro,ânia de ieri?”, ,,Cum este 

România de azi, la o sută de ani de la Marea Unire, prin prisma evenimentelor marcante: monarhia, cele două războaie 

mondiale, comunismul, revoluția din 1989, democratizarea, afilierea la norme și standarde europene?”, ,,Cum va fi 

mâine?”. 

Proiectul a avut ca scop încurajarea și dezvoltarea simțului artistic, abilităților și a creativității unui grup țintă format 

din 367 de preșcolari, prin participarea alături de părinți la ateliere și activități specifice, sub îndrumarea cadrelor 

didactice. S-a desfășurat în perioada 06-30.11.2017 și a cuprins șase activități. Prima activitate a constat în realizarea 

unui atelier de artă, în care copiii, alături de părinți, au realizat un colaj reprezentând formele de relif pe harta 

României, folosinf culori corespunzătoare.  

A doua activitate a fost un atelier de modelaj. Copiii, împreună cu părinții, au realizat obiecte de artizanat folosind 

lutul. La al treilea atelier au fost decorate obiectele de artizanat lucrate anterior. A patra activitate a fost un atelier de 

desen, tema fiind:,,România de mâine prin ochii noștri”. A urmat un workshop destinat exclusiv cadrelor didactice 

implicate în proiect, iar ultima activitate a fost GALA PROIECTULUI.  

Parteneri ai proiectului: Grădinița nr. 62, Școala Gimnazială nr. 162, Grădinița nr. 187, Grădinița nr. 40, Școala 

Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ,,Sfânta Maria”, Școala Gimnazială nr. 88, Școala Gimnazială nr. 125, 

Școala Gimnazaială ,,Constantin Brâncuși” – București. 

Au participat 367 copii, 367 părinți, 19 cadre didactice, opt unități de învățământ din cinci sectoare ale Capitalei, 17 

grupe de copii.  
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Parteneri externi: Inspectoratul Școlar al Municipiului București – sector 6, Primăria Municipiului București – sector 

6, Asociația Liber la Educație, Cultură și Sport, Aurora Tudor – solist de muzică populară, revistele pentru 

copii:,,Cutezătorii” și ,,Luminița”. 

Cele trei categorii de actori au avut roluri diferite pe toată perioada derulării proiectului, însă au format o echipă. 

Copiii au fost beneficiarii direcți. Activitatea destinată cadrelor didactice – workshopul – a avut rolul de a-l provoca 

pe profesor să-și pună întrebări, dar și să ofere răspunsuri clare la temele abordate.  

Doamna Oana Șiclovan, președintele Asociației ,,Liber la Educație, Cultură și Sport” a prezentat proiectul în cadrul 

emisiunii TVRi - ,,Corespondent”, difuzată pe 23.11.2017. 

 Cu obiectele de lut am realizat o expoziție la Inspectoratul Școlar al Municipiului București – Sector 6, iar desenele 

copiilor cu tema:,,România de mâine prin ochii noștri” au fost expuse la Primăria Sectorului 6 – București. 
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Aplicare la clasă. Jurnalul reflexiv 

Prof. dr. Rucăreanu Alina Marieta 

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”Otopeni, Ilfov 

Textul narativ literar: Zâna Munților 

Această lecție se poate desfășura în două ore.  Formele de organizare sunt atât în grup, cât și 

individual. Strategiile de comprehensiune sunt: 

• împărtășirea impresiilor de lectură; 

• inferențele simple și procesele de elaborare (reflecție, răspuns afectiv); 

• reflecție, integrarea informațiilor în propriul sistem de cunoștințe. 

Ce am intenționat?  

În cadrul acestui demers didactic, sarcinile de lucru au vizat dezvoltarea următoarelor 

competențe specifice din programă:   

1.1.Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare 

explicite şi/sau a comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, monologate sau 

dialogate 

1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor 

idei, exprimând opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes 

sau pornind de la textele ascultate/citite 

2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, 

discontinue şi multimodale  

 
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte 

de diferite tipuri, pe teme familiare 

 

Ce am obținut? 

Prima activitate a vizat situațiile specifice basmului. Elevilor li se acordă 2-3 minute pentru a 

selecta din harta mentală aspectele care țin de miraculos: personaje, obiecte, întâmplări. Harta 

mentală este o schemă folosită pentru a reprezenta cuvinte, idei sau alte elemente legate de un subiect 

central, într-o imagine sintetică.  
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A doua activitate constă în ordonarea cronologică a ideilor principale ale textului, după o primă 

lectură a textului. În acest sens, elevii au primit un ciorchine cu ideile principale ale basmului. 

Intenția a fost de a observa atenția elevilor în timpul lecturii, în așa măsură încât să poată reconstitui 

logic fragmentul citit.  

1. Un împărat vestit dobândește, la bătrânețe, un moștenitor. 

2. Pe măsură de crește, prințul se face tot mai frumos și mai învățat. 

3. Zâna Munților se preface într-o turturică și-i iese în cale fiului de împărat, aflat la vânătoare. 

4. O femeie săracă se bagă slujnică la curtea împăratului. 

5. La nunțile din alte împărații, o fată necunoscută dansează numai cu fiul împăratului, care se  

îndrăgostește de ea. 

6. Fata necunoscută dispare înainte ca nunțile să se sfârșească. 

7. Fiul împăratului pune să se aștearnă smoală pe drum, iar ea pierde un condur. 

8. Toate femeile din împărație încalță condurul, dar acesta nu i se potrivește decât găinăresei. 

9. Găinăreasa mărturisește că este o zână măiastră și că îl iubește pe fiul de împărat. 

10. Zâna renunță la puterile ei fermecate și se căsătorește cu fiul împăratului. 

 

Prin următoarea activitate, mi-am propus să îi implic pe elevi într-un joc de rol. Expresia 

jocului se transpune prin mimă și ceea ce trebuie să interpreteze este scena din basm care le-a plăcut 

mai mult. Forma de organizare cu impact esențial în rândul elevilor a fost de grup. Interpretarea este 

ulterior evaluată tot de către elevi, mai exact, de către colegii în fața cărora interpretau jocul de rol.  

Timpul de pregătire a fost de 20 de minute.  

După pregătirea interpretării, elevii organizați în grupe au prezentat scena care le-a captat 

atenția în mod special. Atmosfera a fost relaxantă, elevii fiind aplaudați după fiecare punere în scenă.  
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Ultima activitate s-a derulat a doua oră, după ce au avut de răspuns la câteva întrebări în 

cadrul temei pentru acasă. Această activitate s-a pliat pe metoda jocului de rol pe care a fost conturată 

activitatea precedentă. Astfel, elevii au fost implicați în caracterizarea personajului principal din 

basm. De această dată, activitatea a fost individuală, fiecare elev reușind să observe trăsăturile morale 

ale personajului și să le explice prin mimă/interpretare și asociere trăsături-citate din text, prin 

trimitere la text.  

 

Ce reacții au avut elevii? Ce feedback am oferit elevilor? 

Ceea ce mi-a procurat o bucurie și o deosebită satisfacție intelectuală în urma acestor activități 

și care m-a determinat să acord acestui demers o conotație pozitivă a fost constatarea unui feedback 

evident: la final, când i-am rugat pe elevi să spună o trăsătură a personajului principal, aceștia au 

rezolvat sarcina dată fără nicio problemă, fiind capabili să facă trimitere la citate/situații din text care 

să le motiveze alegerea.  

Activitatea s-a încheiat cu completarea unui jurnal reflexiv, în care elevii au prezentat 

feedback-ul rezultat la finalul celor două ore, motivându-și răspunsul. Ceea ce am urmărit prin acest 

jurnal a fost ca elevii să reflecteze asupra activităților propuse. Întrebările au fost legate de diverse 

criterii de evaluare, cum ar fi: felul în care s-au simţit, ce sentimente le-a trezit procesul de învățare, 

care au fost ideile mai interesante, ce dificultăți au întâmpinat, dacă pot utiliza în viitor această 

experiență de învățare, dacă vor să schimbe ceva ș.a.   

 

JURNALUL       REFLEXIV  

Ce ai învăţat nou din această lecție („Zâna 

munților”)? 

 

 

 

Cum ai învăţat?  

 

Ce sentimente ţi-a trezit procesul de învăţare? 

 

 

 

Care din ideile discutate ţi s-au părut mai 

interesante? 

 

 

Ți-a plăcut să interpretezi un joc de rol ? 

 

 

Care necesită o clarificare? 

 

 

Ce dificultăţi ai întâmpinat? 
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Cum poţi utiliza în viitor această experienţă de 

învăţare? 

 

 

Ţi-a plăcut experienţa (de învăţare)? 

 

 

Dacă ai putea schimba ceva, ce ai face? 

 

 

Jurnalul reflexiv reprezintă o strategie deosebită de evaluare pentru  dezvoltarea abilităților 

metacognitive și constă în reflectarea elevului asupra propriului proces de învățare. Acesta cuprinde 

reprezentările pe care le-a dobândit în timpul derulării lecției. Este centrat pe următoarele aspecte: 

• dezvoltarea conceptuală  obținută; 

• procesele mentale dezvoltate; 

• sentimentele și atitudinile experimentate (trăite). 

Reflecția elevului asupra acestor aspecte poate fi privită în ansamblul perspectivei sale, aceea 

de a îmbunătăți învățarea viitoare. În jurnalul reflexiv se trec, de obicei, experiențe, sentimente, 

opinii, gânduri împărtășite, toate având conotație critică. De asemenea, jurnalul reflexiv se transpune 

într-un dialog al elevului purtat cu sine însuși, din care învață despre propriile procese mintale. 

Scopul acestei metode alternative este concretizat în: 

• autoreglarea învățării 

• controlarea acțiunilor 

• controlarea cunoașterii obținute85 

Prin această activitate derulată în două ore, am dorit să evidențiez motivația certă a elevilor în 

funcție de contextul didactic, ai cărui factori influențează în mod decisiv evoluția și desfășurarea 

lecțiilor. 

Realizând o statistică a jurnalului reflexiv aplicat, am constatat că foarte mulți elevi (90%) au 

considerat că au înțeles foarte bine textul și că nu a fost nevoie de clarificări, pentru că nu au apărut 

dificultăți. De asemenea au fost foarte încântați să interpreteze jocuri de rol: am învățat foarte bine, 

am învățat cu plăcere, cu curiozitate, cu interes și dorință de cunoaștere, mi-a plăcut să interpretez 

un joc de rol pentru că m-aș putea simți cu adevărat în pielea personajului respectiv, m-am simțit ca 

într-o poveste dominată de armonie, liniște, bucurie și voie bună (citatele sunt din jurnalele elevilor). 

 

Ce aș fi putut face mai bine? Ce îmi propun pentru data viitoare? 

 
85 https://andreivocila.files.wordpress.com/2010/10/cap8.pdf 
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Limitele demersului didactic definitivat astfel se concretizează în constatarea unor dificultăți: 

lipsa anumitor resurse, manifestarea  neatenției. 

Avantajele sunt demne de menționat: înțelegerea textului a devenit mai profundă,  creșterea 

încrederii în propriile forțe (au fost elevi care, de obicei, nu se implică foarte mult la clasă, dar care, 

în cadrul acestor activități, au fost activi, manifestându-și capacitățile de buni actori), elevii au fost 

îndemnați să caute în text informații, pentru a percepe mesajul corect și pentru a fi ajutați în 

comprehensiune. 

Consider că este important ca elevii să lucreze în continuare în acest mod, deoarece îi 

stimulează și le dezvoltă creativitatea și, totodată, îi ajută să înțeleagă mai bine textul literar, știind că 

vor fi evaluați nu numai pentru abilitățile lingvistice și matematice, ci și pentru abilitățile de a 

socializa, de a realiza un lucru propriu. 
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STATISTICAL DISTRIBUTIONS 

 

Dr. Emilia Dana Selețchi  

Colegiul Tehnic ,,Carol I” București 

 

 
This paper covers continuous and discrete probability distributions. It includes examples of widely 

used statistical distributions such as: Gaussian, Exponential, Laplace, Geometric, Logarithmic, Nakagami, 

Rayleigh, Rician, Weibull, Negative binomial, Poisson and Non-parametric distribution. The Pareto 

distribution is a power law probability distribution that coincides with social, scientific, geophysical and 

many other types of observable phenomena. The Logistic distribution has been extensively used in many 

different areas including biology, epidemiology, psychology, technology and market. In probability and 

statistics, the log-logistic distribution (Fisk distribution in economics) is a continuous probability 

distribution for a non-negative random variable. It is applied to survival analysis as a parametric model for 

events whose rate increases initially and decreases later. 

 

In probability theory, a probability distribution is called Continuous if its cumulative distribution 

function is continuous. Distribution fitting is a method of selecting the statistical distribution which best 

fits to a data set generated by some random process. For predictive purposes we have to display the shape 

of the underlying distribution of the population. In order to determine this underlying distribution, it is 

common to fit the observed distribution to a theoretical distribution by comparing the frequencies observed 

in the data with the expected frequencies of the theoretical distribution (Normal Distribution, Binomial 

Distribution, Exponential Distribution, Gamma Distribution, Lognormal Distribution, Poisson Distribution, 

etc.). 

 

Normal Distribution 

In probability theory and statistics, the normal distribution or Gaussian distribution is a continuous 

probability distribution that describes data that clusters around a mean or average. 

The probability density function for a normal distribution is given by the formula: 
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where σ is the standard deviation  ( 0σ2  ), Rx  and µ is the mean. 

For a mean of 0 and a standard deviation of 1, the standard normal distribution can be written as: 
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The data are plotted against a theoretical normal distribution in such a way that the points should form an 

approximate straight line. Departures from this straight line indicate departures from normality. 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cumulative_distribution_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Cumulative_distribution_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_function
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Exponential Distribution 

The exponential distributions are a class of continuous probability distributions which describe the 

times between events in a Poisson process, i.e. a process in which events occur continuously and 

independently at a constant average rate.  
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where λ > 0 is the parameter of the distribution, often called the rate parameter. The distribution is 

supported on the interval [0,∞). 

 

Laplace Distribution 

The Laplace distribution (double exponential distribution) is a continuous probability distribution. 

It has recently become quite popular in modeling financial variables (Brownian Laplace motion). A 

random variable has a Laplace (μ, b) distribution if its probability density function is: 
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Here, μ is a location parameter (real), b > 0 is a scale parameter (real) and ( )+− ,x . If μ = 0 and b = 

1, the positive half-line is exactly an exponential distribution scaled by 1/2. 

 

Logistic Distribution 

The logistic distribution is a continuous probability distribution. Its cumulative distribution 

function is the logistic function, which appears in logistic regression and feedforward neural networks. A 

feedforward neural network is an artificial neural network where connections between the units do not 

form a directed cycle. This is different from recurrent neural networks. 

The probability density function (pdf) of the logistic distribution is given by: 
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with location parameter Rμ , the scale parameter σ > 0, and ( )+− ,x  

The distribution has been used for various growth models, and is used in logistic regression. It has longer 

tails and a higher kurtosis than the normal distribution. The logistic distribution has been extensively used 

in many different areas such as: 

- Biology - to describe how species populations grow in competition 

- Epidemiology - to describe the spreading of epidemics 

- Psychology - to describe learning 

- Technology - to describe how new technologies diffuse and substitute for each other 

- Market - the diffusion of new-product sales, etc. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_distribution
http://en.wikipedia.org/wiki/Random_variable
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_density_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Location_parameter
http://en.wikipedia.org/wiki/Scale_parameter
http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_distribution
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-73.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Cumulative_distribution_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Cumulative_distribution_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_regression
http://en.wikipedia.org/wiki/Feedforward_neural_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Directed_cycle
http://en.wikipedia.org/wiki/Recurrent_neural_networks
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_density_function
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Nakagami Distribution 

The Nakagami distribution (Nakagami-m distribution) is a probability distribution related to the 

gamma distribution. It has two parameters: a shape parameter μ and a second parameter controlling spread, 

ω. The Nakagami distribution has the density function: 
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were µ is the shape parameter and ω > 0 is the spread parameter for x > 0. If x has a Nakagami distribution 

with parameters µ and ω, then x2 has a gamma distribution with shape parameter µ and scale parameter 

ω/µ.  

 

Rayleigh Distribution 

The Rayleigh distribution is a continuous probability distribution that can arise when a two-

dimensional vector (wind velocity data) has elements that are normally distributed, are uncorrelated, and 

have equal variance. The vector’s magnitude (e.g. wind speed) will then have a Rayleigh distribution. The 

Rayleigh distribution is a special case of the Weibull distribution. The Rayleigh probability density 

function is written as: 
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If A and B are the parameters of the Weibull distribution, then the Rayleigh distribution with 

parameter b > 0 and  ) 0,x  is equivalent to the Weibull distribution with parameters 2bA =  and B 

= 2. If the component velocities of a particle in the x and y directions are two independent normal random 

variables with zero means and equal variances, then the distance the particle travels per unit time is 

distributed Rayleigh. The Rayleigh parameter is estimated as:  
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Rician Distribution 

The Rice Distribution (Rician Distribution), named after Stephen O. Rice, is a continuous 

probability distribution. In communications theory, Nakagami distributions, Rician distributions, and 

Rayleigh distributions are used to model scattered signals that reach a receiver by multiple paths. 

Depending on the density of the scatter, the signal will display different fading characteristics. Rayleigh 

and Nakagami distributions are used to model dense scatters, while Rician distributions model fading with 

a stronger line-of-sight. Nakagami distributions can be reduced to Rayleigh distributions, but give more 

control over the extent of the fading. The Rician probability density function is written as: 
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with noncentrality parameter s ≥ 0 and scale parameter σ > 0, for  ) 0,x . I0 is the zero-order modified 

Bessel function of the first kind. If x has a Rician distribution with parameters s and σ, then (x/σ)2 has a 

noncentral chi-square distribution with two degrees of freedom and noncentrality parameter (s/σ)2.  

 

http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-97.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_distribution
http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_distribution
http://en.wikipedia.org/wiki/Shape_parameter
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-132.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution
http://en.wikipedia.org/wiki/Uncorrelated
http://en.wikipedia.org/wiki/Variance
http://en.wikipedia.org/wiki/Wind
http://en.wikipedia.org/wiki/Speed
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-158.html
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-97.html
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-132.html
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Weibull Distribution 

The Weibull Distribution is a continuous probability distribution. The probability density function 

of a Weibull random variable x is written: 

( )






























−








=

−

0x0

0x
k

x
exp

λ

x

λ

k

xf

k1k

 

where k > 0 is the shape parameter and λ > 0 is the scale parameter of the distribution. The Weibull 

distribution is related to a number of other probability distributions; in particular, it interpolates between 

the exponential distribution (k = 1) and the Rayleigh distribution (k = 2). 

The Weibull distribution is often used in the field of life data analysis due to its flexibility. It is an 

analytical tool for modeling the breaking strength of materials. Current usage also includes reliability and 

lifetime modeling.  The Weibull distribution is more flexible than the exponential for these purposes. 

  The failure rate decreases over time for k < 1. The failure rate is constant over time for k = 1. The 

failure rate increases over time for k > 1. 

 

Logarithmic Distribution 

The logarithmic distribution (sometimes known as the Logarithmic Series distribution) is a 

discrete, positive distribution, peaking at x = 1, with one parameter and a long right tail. The logarithmic 

distribution is quite popular in insurance for modeling a claim frequency. It has been used to describe, for 

example: the number of items purchased by a consumer in a particular period; the number of bird and plant 

species in an area; and the number of parasites per host. The probability mass function of a Log(p)-

distributed random variable:                                                       ( )
( )p1lnk

p
kf

k

−
−=  

for k ≥ 1, and where 0 < p < 1. Because of the identity above, the distribution is properly normalized. 

 

Poisson Distribution   

The Poisson Distribution is defined as the probability of a number of events occurring in a fixed 

period of time if these events occur with a known average rate and independently of the time since the last 

event. The Poisson distribution can also be used for the number of events in other specified intervals such 

as distance, area or volume, the number of Geiger counter clicks per second, the number of people walking 

into a store in an hour, etc. The Poisson distribution can be applied to systems with a large number of 

possible events, each of which is rare. A classic example is the nuclear decay of atoms. The Poisson pdf is 

written:   
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−==  

The Poisson distribution is a one-parameter discrete distribution that takes nonnegative integer values. The 

parameter ( ) 0,λ is both the mean and the variance of the distribution and  2,...1,0,k  is the 

number of occurrences of an event. 

http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-158.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_distribution
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_density_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Scale_parameter
http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_distribution
http://en.wikipedia.org/wiki/Rayleigh_distribution
http://en.wikipedia.org/wiki/Failure_rate
http://en.wikipedia.org/wiki/Failure_rate
http://en.wikipedia.org/wiki/Failure_rate
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-127.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_independence
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a) b)  

Fig.1. – a) Profile Plot Fitting (PDF): 1 - Normal (Gaussian), 2 - Birnbaum-Saunders, 3 - Extreme value, 4 

-Gamma, 5 - Loglogistic, 6 - Logistic, 7 - Lognormal Distribution, b)  Profile Plot fitting (PDF): 1 - 

Normal (Gaussian), 2 - Exponential, 3 - Inverse Gaussian,  4 - Nakagami, 5 - Rayleigh, 6 - Rician, 7 - t 

location- scale and 8 - Weibull Distribution MATLAB application 

 

a) b)  

Fig. 2. (a,b) – Profile Plot fitting (PDF): 1 - Normal (Gaussian), 2 - Negative binomial, 3 - Poisson and  

4 - Non-parametric Distribution - MATLAB applications. 

 

a)   b)  

Fig. 3. – (a) Profile Plot fitting (PDF): 1 - Normal (Gaussian), 2 – Laplace, 3 – Geometric, 4 – Logarithmic 

distribution - STATISTICA applications, (b) Profile Plot fitting (PDF): 1 - Normal (Gaussian), 2 – 

Laplace, 3 – Geometric, 4 – Logarithmic distribution - STATISTICA applications  

 

http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-14.html
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-39.html
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-77.html
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-73.html
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-80.html
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-24.html
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-66.html
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-97.html
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-132.html
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-137.html
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-145.html
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-145.html
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-158.html
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-101.html
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-127.html
http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/stats/brn2ivz-118.html
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Concluding Remarks 

MATLAB provide assorted command-line and graphical tools for generating and evaluating 

probability distributions. The Distribution Fitting Tool is a GUI for fitting univariate distributions to data. 

To fit distributions to the data and display them over plots of the empirical distributions, we can import 

data from the workspace. 

STATISTICA application includes the Distribution Fitting tool which helps us to select the best 

fitting distribution and apply it to make better decisions in different fields of interest.  

Once the distribution model has been chosen, it is necessary to decide how well the selected 

distribution fits our data. The goodness of fit of a statistical model illustrates how well it fits a set of 

observations. By comparing the observed values and the values expected under the model in question.  

 

REFERENCES 

[1]. B. Hahn. D.T. Valentine – Essential MATLAB for Engineers and Scientists, Elsevier (Third edition), 

2007 

[2]. MATLAB 7.0.1. – The Language of Technical Computing, The MathWorks, Inc., 2005 

[3]. MATLAB, STATISTICA, OriginPro software and their tutorials 

 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  

 
1723  

                                             Datini si obiceiuri de iarnă    
 

                                                                                      Huțan Simona Giorgiana 

                                                                  Școala Gimnazială nr. 1 Adunații Copăceni,Giurgiu                              

 
 Sfântul Andrei 

            

            Românii își sărbătoresc patronul spiritual, pe Sfântul Andrei, la 30 noiembrie. Întâmplarea a 

făcut ca ziua națională, 1 Decembrie, momentul unirii provinciilor românești să se celebreze a doua 

zi. Iată cum, cele două componente, spiritualul si istoria, se alătură pentru a fi comemorate în 

momentul în care postul Crăciunului este in toi, natura si individul pregătindu-se deopotrivă pentru 

Nașterea Mântuitorului. 

           Iarna este sobră, plină de privațiuni și primejdioasă, dar sărbătorile acestui anotimp, cele mai 

spectaculoase din tradiția românilor, prefigurează parcă momentul în care totul va reveni la viață. 

           Noaptea din ajunul Sfântului Andrei este destinată unor obiceiuri, poate antecreștine, care să 

asigure protecție oamenilor, animalelor si gospodăriilor. Țăranii români le-au pus sub oblăduirea 

acestui sfânt, tocmai pentru că ele trebuie garantate de autoritatea și puterea sa. Ajunul Sfântului 

Andrei este considerat unul dintre acele momente în care bariera dintre văzut si nevăzut se ridică. 

Clipa cea mai prielnică pentru a obține informații cu caracter de prospectare pentru anul care vine. 

De asemenea, "Andreiu' cap de iarnă" cum îi spun bucovinenii, permite interferența planurilor 

malefice cu cele benefice, lucrurile importante din existența oamenilor putând fi întoarse de la matca 

lor firească. Se crede că în această noapte "umblă strigoii" să fure "mana vacilor", "mințile 

oamenilor" și "rodul livezilor". 

          Împotriva acestor primejdii, țăranul român folosește ca principal element de apărare  

usturoiul. În egală măsură, casa, grajdul, cotețele, ușile și ferestrele acestora sunt unse cu usturoi 

pisat, menit să alunge pătrunderea duhurilor rele la oameni si animale. 

           În general, acest usturoi cu rol de apărare, provine din cel menit cu un an înainte, în același 

moment al anului. Pentru cea mai importantă acțiune ce se desfașoară în această noapte este "păzitul 

usturoiului". Împreună, fete si flăcăi, veghează și petrec, tocmai pentru a înzestra usturoiul cu 

calitățile necesare. Forța magică cu care el va fi învestit în ajunul de Sfântul Andrei îi va ajuta pe toți 

să depășească momentele de cumpănă de peste an: va servi drept remediu terapeutic, va aduce 

pețitori - purtat la brâu, va păzi sălașurile de duhurile rele. 

           Deși învăluite de muzică și dans, fetele vor veghea cu strașnicie usturoiul, ce nu trebuie furat 

pe ascuns de flăcăi. Păzit astfel, usturoiul va putea mai apoi să asigure protecția ființei umane, 

reușind uneori să-i schimbe chiar soarta. 

           Tot în această noapte, pentru a testa rodnicia livezilor si câmpurilor se aduc crenguțe de vișin 

în casă (care vor înflori pâna la Crăciun) sau se seamănă boabe de grâu în diverse recipiente. 

 

  

Sfântul Nicolae 

 

             Decembrie vine apoi cu sărbătoarea, atât de așteptată de cei mici a Sfântului Nicolae. Câți 

dintre noi nu au așteptat cu înfrigurare dimineața de 6 decembrie pentru a se uita dacă Moșu' a lăsat 

ceva în ghetele pregătite de cu seară? Acest obicei al darurilor aduse de Moș Nicolae, s-a 
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împământenit mai mult la oraș. Este posibil să fie un împrumut din țările catolice, unde Moș Crăciun 

este cel care pune daruri în ghete sau ciorapi anume pregătiți. Copiilor din România li se poate 

întâmpla ca Moș Nicolae să aducă și câte o vărguță (pentru cei neascultători). Rolul de ocrotitor al 

familiei cu care a fost învestit de religia ortodoxă Sfântul Nicolae îi dă dreptul să intervină în acest fel 

în educația copiilor.Povestea lui Moș Crăciun începe cu un bătrân numit  Sfântul Nicolae, episcopul 

din Myra. Se spune că el  poseda puteri magice și a murit în 340 a.H., fiind îngropat în Myra. Târziu, 

în secolul XI, soldații religioși din Italia au  luat rămășițele sfântului cu ei înapoi în Italia. Ei au 

construit o biserică în memoria lui, în Bari, un oraș  port din sudul Italiei. Curând, pelerinii creștini 

din toată lumea au venit să viziteze Biserica Sfântului Nicolae. Ei au luat legenda lui Moș Nicolae în 

locurile lor natale. Legenda s-a răspândit în toată lumea și a luat caracteristicile fiecărei țări. În 

Europa în secolul al XII-lea ziua Sfântului Nicolae a devenit ziua darurilor și a activităților caritabile. 

Germania, Franța si Olanda celebrează ziua de 6 decembrie ca o sărbătoare religioasă și oferă cadouri 

copiilor și săracilor. Când coloniile olandeze au călătorit în America, au adus  cu ele un episcop care 

purta un costum roșu și mergea călare pe un cal alb. Imaginea americană a episcopului va evolua 

treptat până la cea a unui bătrân spiriduș vesel. A fost descris ca un bătrân olandez vesel și bucălat 

din comedia ,,Istoria New-York-ului” a lui Washington Irving. Anul 1823 a continuat poveștile cu 

Moș Nicolae cu publicarea poemului ,,O vizită a lui Moș Nicolae” a lui Clement Moore. Multe țări 

și-au păstrat propriile obiceiuri și tradiții de Sfântul Nicolae. În unele culturi, Sfântul Nicolae 

călătorește cu un asistent care îl ajută. În Olanda, episcopul navighează pe un vapor, sosind pe 6 

decembrie.Are la el o carte mare care îi spune cum s-au purtat  micuții olandezi în timpul anului. 

Copiii cuminți sunt  răsplătiți cu daruri iar cei obraznici sunt luați de asistentul său, Black Peter. În 

Germania, Sfântul Nicolae călătorește tot cu un asistent, cunoscut ca Knecht Ruprecht, Krampus sau  

Pelzebock și vine cu un sac în spate și o nuia în mână. În Italia, La Befana este zâna bună care se 

îmbracă în negru și  aduce daruri copiilor pe 6 ianuarie. În multe țari latine: Spania, Puerto Rico, 

Mexic și America de  Sud, copiii îi așteaptă pe cei trei regi să le aducă daruri de Crăciun. 

 

 

Colindatul 

 

           Pentru cea mai așteptată sărbătoare din decembrie, Crăciunul, românii au apelat în egală 

măsură la tradiție, știind să accepte și obiceiuri mai recente. Întâmpinată cu bucurie, Nașterea 

Mântuitorului aduce cu ea și o sumă de practici foarte vechi prin care se celebra Echinocțiul de Iarnă, 

momentul în care natura dă speranțe că va renaște. 

           Obiceiul colindatului a înglobat în el nu numai cântec și gest ritual, ci și numeroase mesaje și 

simboluri ale unei străvechi spiritualități românești. El s-a păstrat asociindu-se cu celebrarea marelui 

eveniment creștin care este Nașterea Domnului Iisus Hristos. În ajunul Crăciunului, pe înserat, în 

toate satele din țară, începe colindatul. Copiii cu steaua vestesc Nașterea Domnului și sunt primiți cu 

bucurie de gazdele care îi răsplătesc cu mere, nuci și colaci. 

           În Maramureș, cei care colindă sunt oameni în toată firea. Obiceiul este să treacă pe la fiecare 

casă iar apoi, cu tot cu gazdele care i-au omenit, să continue colindatul. 

             Postul Crăciunului ia sfârșit  și fiecare se poate bucura de mâncarurile tradiționale: 

preparatele din porc, sarmalele, colacii și cozonacii, prăjiturile și vinul. Cele trei zile de sărbătoare 

ale Crăciunului aduc liniște și pace în case. 
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Împodobirea bradului 

 

            Pomul de Crăciun, așa cum îl cunoaștem noi astăzi,decorat cu globuri în care se reflectă 

lumina scânteietoare a lumânărilor sau a instalației electrice, nu a fost dintotdeauna împodobit astfel. 

Deși în Europa originea sa precreștina nu mai e contestată de nimeni, părerile rămân totuși împărțite: 

unii văd în el o reprezentare a ,,arborelui lumii’’, alții îl consideră o referire directă la ,,arborele 

Paradisului’’, împodobit cu mere de un roșu aprins, care amintesc de păcatele comise de primii 

oameni, înainte de alungarea lor din Rai. Până în secolul al XV-lea, crenguțele verzi cu care erau 

împodobite casele cu ocazia Crăciunului, ca și darurile oferite de oameni, unii altora, erau 

considerate tradiții păgâne. Dar nu peste multă vreme în locul acestora va fi folosit un arbore întreg. 

Conform documentelor, în 1605, la Strasbourg a fost înalțat primul pom de Crăciun, într-o piața 

publică. Nu avea încă lumânări și era împodobit cu mere roșii. În 1611, la Breslau, ducesa Dorothea 

Sybille von Schlesien împodobește primul brad așa cum îl cunoaștem noi astăzi. Dupa 1878, 

decorațiunile (globurile) de Crăciun din sticlă argintată de Turingia au tot mai mult succes, așa că 

această tradiție pur germană va cuceri întreaga lume, fiind adoptată pretutindeni, fie că este vorba 

despre țări din Asia, Africa, America de Nord si de Sud sau Australia. La sfârșitul secolului al XIX-

lea, în saloanele germane, sărbătoarea era de neconceput fără pomul de Crăciun, împodobit și 

scânteietor. În 1776, prin intermediul  soldaților germani care participau alături de englezi la războiul 

de independență, tradiția pomului de Crăciun ajunge și în Statele Unite, iar in 1880 ,,cucerește’’și 

Casa Albă. 

Anul Nou 

 

           Pentru cel mai important moment, trecerea în noul an, pregătirile se reiau. În săptămâna dintre 

Crăciun și Anul Nou, în toate satele cetele de flăcăi se pregătesc pentru "urat", sistem complex de 

datini și obiceiuri. Pe înserat, în ajunul anului sunt așteptați să apară "Ursul", "Capra", "Bunghierii", 

"Caiuții",  "Jienii", "Mascații" etc. 

           Concretizarea spectaculoasă a unor mituri antice legate de simbolistica animalelor, aceste 

manifestări reprezintă o modalitate originală de exprimare a arhaicelor asociații rituale dintre animale 

și cultul cvasiuniversal al soarelui. Există și un cuvânt generic pentru aceste obiceiuri: "mascații". 

Recuzita, maștile, costumele sunt pregătite din vreme. Mai ales măștile sunt cele care vorbesc cel mai 

mult despre imaginația și umorul săteanului român. Anume meșteri s-au specializat în confecționarea 

lor, ele devenind cu timpul adevărate podoabe de artă populară. 

           Faptul că aceste obiceiuri se practică la cumpăna dintre ani este justificat de simbolistica zilei 

de 31 decembrie care în gândirea populară reprezinta data morții dar și a renașterii ordinii cosmice. 

Structura ceremonială a obiceiului este în același timp plină de forță si vitalitate. Muzica și dansul 

remarcabile prin virtuozitate și dinamism, măștile pline de expresivitate, alcătuiesc un spectacol unic. 

           În diferite zone ale țării, costumația, interpretarea pot fi diferite, dar obiceiul este în esență 

același. Dacă acest fel de manifestare ne duce cu gândul la arhaice practici magice de alungare a 

maleficului, "Plugușorul", alt obicei, este strâns legat de mitul fertilității. Vorbe frumoase, de 

prosperitate și belșug sunt adresate de cetele care vin cu "Plugușorul", fiecarei gospodării. Ca o 

incantație magică, textul urării se transmite din tată în fiu și nu există român să nu-l cunoască. 

           Tot ajunul anului nou prilejuiește practicarea anumitor acte misterioase, care încearcă să 

prospecteze viitorul. Iată unul dintre obiceiuri: "Vergelul". Este un prilej de sărbătoare la care 
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participă mai ales tinerii necăsătoriți și părinții acestora. Cei care fac "Vergelul" doresc să afle ce le 

rezervă noul an, mai ales dacă și cu cine se vor căsători. În casa unei gazde, anunțați din vreme de 

"colceri" sau "chiemători" se adună toți cei interesați. Într-un vas metalic cu apă, cei ce doresc să-și 

cunoască viitorul aruncă un obiect personal (inel, mărgea, pieptene, ban, cuțit etc.). Personajul cel 

mai de seamă este "Vergelatorul". El urmează să "proorocească viitorul", să-și potrivească vorbele și 

să stârnească hazul... Ajutându-se de două vergele de la războiul de țesut, acesta bate în marginea 

vasului, intonând o incantație. Obiect dupa obiect este scos din apă la cererea participanților. 

Tălmacirea sensului obiectului este simplă: inel - nuntă, ban - bogătie, pieptene - bărbat colțos, cuțit - 

ceartă, piatră - căsătorie amânată etc. După ce toate răspunsurile au fost date, cu toții, triști sau plini 

de speranță, se adună în jurul vasului din care apa a fost înlocuită cu vin și petrecerea începe. 

           Când se apropie miezul nopții către noul an, țăranii obișnuiesc să prevadă cum va fi vremea în 

anul ce vine. Se folosesc de foile unei cepe mari pe care le desprind și le așează în ordine, numindu-

le după lunile anului. În fiecare din ele pun puțină sare. A doua zi, de Sfântul Vasile, cel ce dezleagă 

vrăjile și făcăturile, ei vor verifica cât lichid a lăsat sarea topită în fiecare foaie. Așa vor afla (pentru 

că în mod misterios cantitățile sunt diferite) dacă vor avea secetă sau ploaie și în ce lună anume. 

           Prima săptămână din ianuarie este marcată de două importante sărbători creștinești: Botezul 

Domnului (Boboteaza) pe 6 ianuarie și Sfântul Ion pe 7 ianuarie. Toți românii se duc la biserică de 

Bobotează, pentru a lua apă sfințită, atât de necesară pentru tămăduire și purificare. În satele și 

orașele așezate pe maluri de ape, tinerii se întrec să scoată la mal crucea aruncată de preot în apa 

înghețată. Cel ce va reuși, va avea parte numai de bine. În aceste zile, atât de reci ale iernii, adunați 

pe lângă focuri, neavând altă treabă decât de a hrăni animalele, țăranii români își trag sufletul alături 

de cei dragi, petrecând cu toți Ionii și Ioanele și pregătindu-se pentru truda care va veni curând, odată 

cu topirea zăpezii. 
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                                                Educatie pentru voluntariat 

                                                                                                Căprescu Valentina Oana 

                                                                                                Grădiniţa cu P.P. Armonia, Piteşti 

 

       Voluntariatul este o activitate de interes public desfăşutată din proprie iniţiativă, care îşi oferă energia, 

timpul, talentul în folosul altora, de regulă intr-un cadru organizat fără a primi o recompensă de natură 

financiară, dar poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată. 

        Programele de voluntariat au luat amploare în ultimii ani atât ca formă de educaţie nonformală, cât şi 

informală. În Legea voluntariatului este menţionat faptul că voluntariatul este un factor important în crearea 

unei pieţe europene competitive a muncii dar şi în dezvoltarea  educaţiei şi formării profesionale, precum si 

pentru creşterea solidarităţii sociale. 

        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: solidaritatea, încrederea, toleranţa, spiritul civic si responsabilitatea socială. 

Voluntariatul te transformă într-o persoană conştientă din mai multe aspect ale lumii din jurul tău pe care 

aparent nu le vei observea deoarece nu ai nicio legătură directă cu ele. 

        Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experienţe care să le ofere prilejul de a-şi forma şi consolida 

misiunea şi viziunea personal sau profesională, explorând oportunităţile şi extinzându-şi orizonturile. De 

exemplu găsirea unui loc de muncă după absolvirea studiilor este o piatră de încercare pentru fiecare 

proaspăt absolvent din multe puncte de vedere, dar mai ales din prisma faptului că majoritatea angajatorilor 

prefer selectarea unor personae cu oarecare experienţă de lucru. Aici intervine valoarea voluntariatului 

pentru tineri care, implicându-se în acţiuni de voluntariat în domeniul pentru care se pregătesc, pot dobândi 

experienţa necesară angajării cu succes la finalizarea studiilor. Tinerii nu au la dispoziţie un sistem organizat 

prin care să dobândească experienţa necesară angajării, astfel că depinde de fiecare să se documenteze, să se 

implice şi să işi aleagă cea mai potrivită activitate de voluntariat care să îi aducă aportul de experienţă 

practică ce poate completa cunoştinţele teoretice dobândite în cadrul programelor formale de studiu. 

        Voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

- Permite formarea de abilitaţi şi competenţe noi sau poate fi o oportunitate de a menţine sau de a dezvolta 

abilităţile existente. Oferă o excelentă modalitate de a obţine experienţă în domeniul în care doreşte să 

activeze sau poate fi selectat de o anumită instituţie în urma prestării unor activităţi de voluntariat. 

- Oferă o oportunitate de dezvoltare a reţelei personale şi profesionale, astfel pe baza activităţilor de 

voluntariat tinerii pot primi recomandări de la managerii instituţiilor unde au activat, iar dacă se gândesc la o 

schimbare a carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă de a cunoaşte domenii noi. 

- Satisfacţia personal, sentimental de împlinire şi stima de sine vor creşte prin implicarea în acţiuni de 

voluntariat. Daca este vorba despre o persoană extrovertită sau introvertită, se pot dezvolta abilităţi de 

comunicare şi sociale prin contactul cu diferite personae în contexte variate. 

- Munca în echipă favorizează abilităţi de colaborare şi oportunităţi de a învăţa mai multe lucruri din 

perspective diferite şi creşte nivelul de toleranţă. 
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- Prin voluntariat se pot crea lideri. Calităţile de conducere, luarea iniţiativei, crearea de noi viziuni, modalităţi 

de a contribui şi de atingere a unor obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătăţite în 

cadrul coordonării unui grup de voluntari. Gestionarea unei echipe implică şi capacitatea de a motiva şi 

inspira pe ceilalţi, de a gestiona schimbările, de a media conflictele. 

- Prin acţiunile de voluntariat sunt dezvoltate capacităţile empatice, calitatea comportamentului social, 

creşterea gradului de conştientizare şi altruismul. 

Ţinând cont de cele menţionate, putem spune că voluntariatul constituie un context prielnic de dezvoltare 

personal şi profesională a tinerilor prin creşterea nivelului de încredere între personae, întărirea şi 

diversificarea relaţiilor sociale, schimbarea viziunii faţă de societate şi conştientizarea rolului de cetăţean 

activ. Cu siguranţă, voluntariatul rămâne o activitate atractivă şi demnă de a fi practicată şi sprijinită de copii 

şi adulţi deoarece se desfăşoară printr-un proces flexibil şi al alegerii libere. 
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Statutul  unei organizații nonguvernamentale 

Ec. Oprea Elena Daniela 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TG-JIU 

 

 E la modă să fii bun!  

 Într-o societate trecută prin multe încercări, este important ca noi toți să ne ajutăm între noi, pentru a 

putea depăși cele mai grele momente împreună. Acest lucru, se poate realiza fie personal, fie aderând la o 

organizație nonguvernamentală, fie înfiițând propria asociație sau fundație. 

 Pentru înființarea unei asociații nonguvernamentale, este nevoie de construirea unor documente de 

bază, motiv pentru care doresc să vin în sprijinul dumneavoastră cu informații economice și modele de 

documente, menționând baza legală, regulile principale de scriere,etc. 

 Scopul acestui articol este de a evidenția că întocmirea actelor pentru înființarea unei asociații nu este 

complicată și nu necesită studii speciale. 

 Documentele principale sunt actul constitutiv și statutul unei asociații sau fundații. Eu vă propun spre 

analiză un model de statut, care respectă în totalitate prevederile OG 26/2000 cu modificările și completările 

ulterioare. 

 O asociație nonprofit, este o persoană juridică, de drept privat cu scop nepatrimonială, independentă, 

apolitică și  se înființează prin voința comună și liber exprimată a cel puțin 3 persoane. 

În vederea redactării unui statut, legislația în vigoare prevedere să fie menționați membrii fondatori, 

scopul, obiectivele, surse de finanțare, durata de funcționare, sediul, etc. 

 Statutul Asociației “Voluntariat”: 

 Art.1 Se constituie prin voința comună, liber exprimată, a membrilor fondatori în temeiul prevederilor 

OG 26/2000 cu modificările și completările ulterioare și potrivit prezentului Statut,  Asociația 

“Voluntariat”. 

Art.2 Asociația “Voluntariat” este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, 

independentă, apolitică, nonprofit, organizată potrivit OG 26/2000 cu modificările și completările ulterioare, 

ai cărei fondatori sunt: 

 Art.3 Denumirea asociației este Asociația “Voluntariat”, denumire rezervată prin dovada 

disponibilității denumirii nr………., eliberată la data …………..de către Ministerul Justiției - Serviciul 

Comunicare și Relații Publice. 

 Art.4 Asociația “Voluntariat” este o asociație nonguvernamentală, nonprofit, independentă, 

apolitică, cu beneficiu public. 
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Art.5 Sediul Asociației “Voluntariat” este în Str.,,,, bl...ap..., sc..., et..., ap.., oraș...., județul.... ( se impune 

acordul vecinilor și avizul asociației dacă sediul este într-un apartament). 

Art.6 Durata de funcționare a Asociației  “Voluntariat” este pe termen nedeterminat sau pe perioada 

determinată. (se menționează perioada) 

 Art.7 SCOPUL ASOCIAȚIEI 

Membrii Asociației  “Voluntariat”doresc să se asocieze în următoarele scopuri: 

- Educație formală și non formală; 

- Combaterea sărăciei; 

Art. 8   Scopul propus  nu este limitativ, el putând fi extins în funcție de necesități, în condițiile legii. 

 Art. 9 Activități (exemplu activități pentru atingerea scopului propus) 

- Activități de educației non-formală dedicate grupurilor de personale vulnerabile, care includ socializarea, 

cursuri, ateliere de creație, teatru și grupuri de dezvoltare personală, etc; 

- Activități dedicate adolescenților și tinerilor care provin din medii defavorizate socio-economic și 

grupurilor vulnerabile, precum meditații la limba română, matematica, limbi străine-franceză engleză, etc, 

asistență psihopedagogică, orientare școlară și profesională, consiliere profesională, cursuri de calificare, 

medierea muncii; 

- Activități de educației non-formală dedicate grupurilor de personale vulnerabile, care includ socializarea, 

cursuri, ateliere de creație, teatru și grupuri de dezvoltare personală, etc; 

- Alte activități de reducere a riscului de excluziune socială și de combatere a sărăciei vizând toate grupurile 

vulnerabile definite de legislația în vigoare ( persoane sărace, copii și tineri lipsiți de îngrijire și sprijin 

parental, persoane vârstnice singure sau dependente, romi, persoane cu dizabilități, persoane care trăiesc în 

comunități marginalizate, alte grupuri vulnerabile, etc). 

-Organizarea unor școli/grădinițe de vară, tabere tematice, cluburi de activități extrașcolare/afterschool, în 

funcție de nevoile identificate pe plan local și național; 

 

Art.10 Asociația “Voluntariat” se bazează în organizarea și funcționarea sa pe principiile: cooperării, 

voluntariatul, prieteniei, respectului și sprijinului reciproc, transparenței, echității, competenței, 

responsabilității, principialității, legalității, durabilității, multilateralității, etc 

Art.12  Membrii 

 Asociația este compusă din:  

a) membrii; 

b) membrii de onoare (fără drept de vot); 

c) colaboratori voluntari; 

d) personal angajat, potrivit Legislației muncii. 
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Poate deveni  membru al Asociației “Voluntariat” orice persoană fizică care este interesată să activeze în 

scopurile mai sus menționate și care  depune o adeziune scrisă în acest sens. Calitatea de membru se 

dobândește prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director. 

Art.13 Drepturile și obligațiile membrilor 

Membrii Asociației “Voluntariat” au următoarele drepturi și obligații: 

a) drepturi: 

- să participe la activitățile organizate de Asociație; 

- să facă propuneri în Adunarea Generală; 

- să participe cu drept de vot la sesiunile Adunării Generale a Asociației ““Voluntariat”; 

- să aibă acces la informații privind organizarea și activitatea Asociației ““Voluntariat”; 

- să aibă acces la informații de profil deținute de și facilități oferite de Asociației ““Voluntariat””; 

- să se retragă liber din Asociației ““Voluntariat”; 

- să beneficieze de celelalte avantaje oferite de Asociației ““Voluntariat”; 

- să aleagă și să fie aleși în organele de conducere; 

b) obligații: 

- să respecte prevederile Statutului, Regulamentul Intern și hotărârile organelor de conducere; 

- să acționeze pentru creșterea prestigiului Asociației; 

- să activeze, pe bază de voluntariat, pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației ““Voluntariat”; 

- să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociației; 

- să nu aducă daune morale sau morale asociației sau membrilor și, dacă totuțo s-au produs, să le repare; 

- să achite la timp cotizația anuală și celelalte contribuții stabilite; 

- Membrii fondatori sunt scutiți de taxa cotizației; 

- să folosească legitimația și celelalte documente care atestă apartenența la organizație, numai în cazul  când 

constată încălcări flagrante a legilor în vigoare; 

- să transmită Asociației ““Voluntariat” informații utile de interes specific domeniului ei de activitate; 

- să notifice orice modificări privind datele personale. 

 

Art.14 Sancțiunie aplicate membrilor Asociației ” “Voluntariat” 
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- Avertisment 

- Suspendare  

- Excludere 

 

Art.15  Încetarea calității de membru are loc în următoarele condiții: 

- retragere; 

- excludere; 

- deces sau altă cauză de pierdere a capacității juridice civile depline de exercițiu. 

 

Art.16  Structura asociației- se explicitează informații despre fiecare (ședințe, membrii, atribuții) 

A)Organul de conducere al Asociației “Voluntariat”este Adunarea Generală, alcătuită din totalitatea 

asociaților. 

B)Organul executiv al Asociației “Voluntariat” este Consiliul Director. 

C)Organul de control al Asociației “Voluntariat” este cenzorul Asociației. 

D)Organul de reprezentare a Asociației “Voluntariat” este reprezentat de Președinte și de cei doi 

Vicepreședinți 

Art.17 Patrimoniul 

a) Patrimoniul inițial; 

b) Cotizații-ordinare și suplimentare: cotizațiile membrilor vărsate în contul asociației. Cotizația anuală ordinară 

datorată de membrii Asociației “Voluntariat”  este stabilită în suma fixă de 100 lei. Cuantumul cotizației 

ordinare este stabilit și poate fi modificat de către Adunarea Generală, anual, conform prevederilor actualului 

statut. În vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor asociației, la propunerea Consiliului Director, 

Adunarea Generală cu votul majorității simple (1/2+1) a membrilor prezenți și reprezentați, poate solicita 

membrilor achitarea unei cotizații suplimentare, al cărei cuantum este stabilit și modificat tot de Adunarea 

Generală; 

c) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii; 

d) donații, finanțări, resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, sponsorizări din țară și din 

străinătate, moșteniri și fonduri europene; 

e) activități economice proprii în măsura în care acestea sunt în concordanță cu scopul asociației; 

f) înființarea de societăți comerciale. Dividendele obținute de asociație din activitățile acestor societăți 

comerciale, daca nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea 

scopului asociației; 
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g) autofinanțare: fonduri interne, fonduri externe, proiecte, programe, activități; 

h) alte venituri prevăzute de lege. 

 

În caz de dizolvare, activul patrimonial al Asociației “Voluntariat” va fi donat unei persoane juridice 

române de drept privat cu scop identic sau apropiat, stabilită de Adunarea Generală. 

Alte detalii privind patrimoniul și administrarea Asociației “Voluntariat” se stabilesc prin Regulamentul 

Intern și legislația în vigoare. 

Art. 18 Litigii 

Litigiile care apar între membrii asociației, între membrii și Asociație vor fi încredințate spre judecare unui 

Consiliu de Onoare, format din 3 membri, aleși de Adunarea Generală. Litigiile se vor soluționa pe cale 

amiabilă sau, dacă nu este posibil, de către instanțele judecătorești competente. 

Art. 19 Dispoziții finale și tranzitorii 

Art. 19.1 Prezentul Statut se completează cu prevederile legale în vigoare 

Art. 19.2 Prezentul Statul a fost adoptat de către Adunarea Generală a Asociației “Voluntariat”  în ședinta 

de constituire, care a avut loc la sediul, în data 05.10.2020, este semnat de toți membrii fondatori în 7 

exemplare originale și este autentificat de notar. 

Art. 19.3 Persoana împuternicită să desfășoare procedura de înregistrare: 

Se împuternicește doamna/domnul X, domiciliat(ă) în….., care se legitimează cu CI, seria nr., cu 

CNP…, să ne reprezinte și să semneze în numele nostru  și pentru noi orice acte la Notarul Public și la 

Instanța de Judecată, precum și cu alte instituții publice și private,  cu privire la orice formalități de acordarea 

personalității juridice și înregistrarea la Judecătorie…., unde se vor depune și ridica documentele necesare, 

etc. 

Noi, părțile contractante, pe propria răspundere, declară că ni s-a adus la cunoștință faptul că notarul public 

ne prelucrează datele cu caracter personal în temeiul RGPD și ne exprimăm acordul cu privire la 

compararea/prelucrarea datelor cu caracter personal înscrise în C.I./B.I, în vederea autentificării actului 

solicitat. 

Noi, părțile contractante, suntem de acord cu condițiile prevăzute în prezentul contract cu al cărui 

conținut ne declarăm de acord. 

Tehnoredactat la biroul notarului public, ……, cu sediul în………, strada…., județul…., într-un 

exemplar original, care rămâne în arhiva biroului notarial și 6 exemplare (șase) duplicate, din care unul va 

rămâne în arhiva biroului notarial  și 5 (cinci) exemplare au fost eliberate părților. 
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VOLUNTARIATUL-UN MOD DE VIAŢĂ  

                                                                             Prof. înv. preșcolar: CHEREGI ANA MARIA 

                          G.P.P. NR. 45 ORADEA 

 

             Noi, educatoarele avem rolul de a forma copiilor gustul pentru activităţi  care să le facă bine din 

punct de vedere sufletesc şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. 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. Un proverb albanez spune: “De la omul bun, niciodată nu vezi rele”. 

Dacă fiecare dintre noi am face cat de puţin pentru schimbare, intr-adevăr lumea ar fi mai bună, 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.             

 Cu mulţi ani în urmă, lucrând la o şcoală sanatorială am descoperit foarte multe lucruri legate de 

aceşti copii, care mulţi dintre ei trăiau intr-o sărăcie lucie în familie, dar se bucurau pentru orice lucru pe care 

alţi copii de-o seama lor nu ştiau să-l facă. Aici am învăţat că fiecare copil e preţios, special, chiar dacă diferă 

ca aspect sau comportament. Îmi amintesc şi acum de un copil căruia în ciuda comportamentului, îi plăcea 

extraordinar de mult să citească, cu drag îi aduceam cărţi de acasă , pentru a le citi. Îmi mulţumea cu lacrimi 

în ochi, spunându-mi ca sunt singura persoană care are încredere in el şi îi împrumută cărţi.Îmi promitea că 

va avea grijă de ele, si deşi uita de promisiune, eu nu mă supăram. Tot de la el am învăţat că aceşti copii , prin 

faptul că există, ne fac pe noi mai sensibili, mai buni, mai toleranţi. Ar trebui să ne bucurăm mai mult de ceea 

ce avem , să privim cu alţi ochi lumea. Câteodată trebuie să ne uităm mai bine, aceşti copii sunt nevinovaţi, 

ne oferă modele de viaţă, oferă necondiţionat iubire şi merită trataţi cu respect. În acest sens, acţiunile 

voluntare pot ajuta foarte mult. Voluntariatul îi ajută pe oameni să simtă că fac o diferenţă , că au puterea să 

schimbe lucrurile în bine. Consiliul Naţional al Voluntariatului defineste voluntariatul astfel:”Voluntariatul  

este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o 

contraprestaţie materială”. Mai bine de o sută de milioane de europeni sunt implicaţi în activităţi de 

voluntariat, trăiesc în solidaritate şi prin aceasta aduc o contribuţie în societate. În America sau Marea 

Britanie este o parte importantă din modul de viaţă. Multe şcoli le cer elevilor să aibă un număr de ore de 

voluntariat.               

Voluntariatul îţi dă posibilitatea să schimbi vieţile oamenilor, în bine, chiar şi pe a ta. Dacă vrei să susţii o 

cauză şi nu ai bani să donezi, poţi să donezi puţin din timpul tău. Persoanele care se implică în voluntariate  

tebuie să fie înainte de toate , răbdătoare. Aceasta e o calitate care ar trebui să stea lângă altruism, empatie şi 

implicare în viaţa comunităţii. Acţiunile voluntare pot ajuta foarte multe persoane să se realizeze  şi să-şi 

găsească astfel, un drum. Voluntariatul reprezintă o cale prin care oricine capătă experienţă, se poate exprima 

, se poate implica în problemele comunităţii din care face parte. Toţi avem cel puţin un lucru la care ne 

pricepem suficient de bine, aşadar toţi avem ceva de spus în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor , 

în folosul străzii, al cartierului sau oraşului în care trăim. Important este să ne dorim acest lucru şi s-o facem 

din tot sufletul. Ceea ce trebiue să ştim este că oricine poate să devină voluntar şi să aducă o contribuţie, 

oricât de mică, la lumea care ne înconjoară.   

Așa cum am spus important este să ne dorim. Chiar dacă sunt foarte mici, încă de la grupa mică,  copiii din  

grădiniţă învaţă în cadrul DOS(Educaţie pentru societate) să accepte şi să respecte regulile de convieţuire în 

grup,să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective,pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, să 
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înţeleagă binele, adevărul şi frumosul din faptele proprii şi a celor din jur.                                                                                                                                             

În acest sens, pe parcursul acestui  an şcolar, îmi doresc şi sper să realizez alături de copiii din grădiniţă , să 

putem contribui la reducerea marginalizării copiilor cu situaţii familiale deosebite, precum şi atitudinii 

copiilor  şi  cadrelor didactice  faţă de aceştia. Vom încerca să creăm momente de bucurie pentru copiii 

dezavantajaţi, să-i ajutăm oferindu-le mici surprize, în funcţie de posibilităţile pe care le vom avea    .                             

        

Se spune că ce faci pentru alţii s-ar putea să rămână, de aceea cred că ar fi foarte frumos să ne unim şi să 

facem mai multe pentru alţii. „De  unde dai, Dumnezeu,  iti dă!”                                                                                                         

„Iubeşte şi ajută.                                                                                                                                                  

Iubeşte şi ajută neamul.                                

Iubeşte şi ajută pe cine te ajută şi te iubeşte.                                                                                    

Iubeşte şi ajută fără a precugeta la folosul tău!”  B.P.Hasdeu 

Anexe 
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CAP. II – PROIECTE DIDACTICE 
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ÎMPREUNĂ PENTRU TOLERANȚĂ 

 

Andraș Victoria  

Şcoala Gimnazială Nr. 8 Reşiţa 

 

2. Domeniul în care se încadrează proiectul:  

▪ Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile 

 

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate 

 

• Elevi ai claselor primare și gimnaziale – 80 de elevi                   

  

• Părinţii elevilor implicați în proiect şi cadre didactice (20 de adulți) 

 

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi 

Beneficiari direcţi: elevi ai claselor primare și gimnaziale.               

Beneficiari indirecţi: 

a)   Vizitatori ai site-ului școlii                                   

b)   Părinţii elevilor implicaţi în proiect. 

 

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura 

 Proiectul cuprinde trei secțiuni: 

• SECTIUNEA I  :   Mesajul meu de pace - concurs de creaţii artistico-plastice (colaj, desen, picturã, obiecte 

decorative și lucrãri redactate în Paint ) .        

• SECTIUNEA II : Nu mă judeca fără să mă cunoşti - Concurs de creaţii  literare. 

• SECŢIUNEA  III (pt. cadre didactice): 

             Simpozion judeţean cu participare indirectă:  Metode moderne folosite în predare. 

 

D.  PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument justificare, context        

    Într-o lume a diversității, toleranța sau respectul față de ceilalți este din ce in ce mai importantă. Tema 

acestui proiect a fost aleasă pentru că aceasta este actuală, în acord cu vremurile moderne. 

     Zilnic elevii se află în situaţii conflictuale, încercând să rezolve problemele interne, personale sau 

interpersonale prin contraziceri, replici ironice, jigniri, ameninţări sau chiar loviri. Proiectul oferă elevilor 

posibilitatea să vorbească, să se asculte unii pe alţii, să caute ei înşişi soluţii şi alternative, acceptând 

comunicarea ca sursă de întreţinere a relaţiei pozitive cu sine şi cu ceilalţi.  

D.2. Scopul proiectului  

Scopul principal al proiectului este dezvoltarea toleranţei la elevi în ceea ce priveşte diferitele culturi şi tradiţii 

și educarea elevilor pentru un stil de viaţă nonviolent. 

D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului  

• Conştientizarea faptului că şi conflictul poate fi un proces constructiv, de evoluţie personală, alegând metoda 

câştig/câştig şi nu câştig/pierdere, totul sau nimic! 

• Îmbunătăţirea relaţiilor dintre elevi ,elevi-profesori, elevi-profesori-părinţi;  

• Reducerea constrângerilor disciplinare şi a pedepselor; 
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• Învăţarea unor tehnici de rezolvare a problemelor şi ale ascultării necesare în prezent şi  pe tot restul vieţii;  

• Promovarea şi încurajarea unor principii democratice în relaţiile cu ceilalţi;  

• Crearea unor alternative pozitive pentru rezolvarea conflictelor;  

• Organizarea unui concurs de creaţii artistico-plastice . 

 

D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul.  

GRUP ŢINTĂ 

●elevi din ciclul primar 

●elevi din ciclul gimnazial  

●cadre didactice 

D.5. Durata proiectului (când începe şi când se termină, inclusiv data/perioada activității finale)    ianuarie-

iunie 2021.   

În luna iunie va avea loc realizarea şi vernisajul expoziţiei concurs, ultima activitate în ultima săptămână de 

şcoală. 

 

D.6. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului (max. 1000 caractere) 

REZULTATE AŞTEPTATE : 

 

• Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între cadre didactice şi între 

colectivele de copii pe care îi îndrumă; 

• Realizarea unor expoziţii-concurs,vernisaje cu lucrări realizate; 

• Implicarea activă a cadrelor didactice şi a copiilor în activitătile desfăşurate în cadrul proiectului; 

• Stimularea potenţialului artistico-creativ al copiilor 

• Realizarea unui album cu fotografii; 

• Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice şi elevi prin lucrări practice şi plastice ; 

• Se vor acorda diplome - premii şi se va realiza cărticica online cu lucrările copiilor. 

 

 

D.7. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului (max. 500 caractere) 

Sunt convinsă că acest proiect educational va avea ecou în rândul elevilor, devenind un obicei în a 

participa anual la activităţile desfășurate de noi si cu posibilitatea de dezvoltare/ continuare ulterioară a 

proiectului prin atragerea de noi parteneri şi prin crearea unor noi secţiuni. 
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                                  PROIECT  EDUCAȚIONAL DE   VOLUNTARIAT 

                                „ACȚIONEAZĂ !MÂINE E DEJA TÂRZIU!” 

                        

 LUCACI SERGIU-NICOLAE 

 CIUREZU DIANA-ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETER THAL RASNOV 

 

 

TOȚI ÎNVĂȚĂTORII ȘI DIRIGINȚII CLASELOR 

ARGUMENTUL PROIECTULUI 

,,Natura a fost educatoarea noastră și pe sânul ei gol și-a petrecut omenirea toată copilăria” afirma renumitul 

biolog EMIL RACOVIȚĂ  la primul Congres al Naturaliștilor din România, din 1928. 

Câte daruri minunate ne-a oferit  natura de-a lungul timpurilor! Ce am făcut noi cu ele ? Le-am prețuit ca o 

valoare inestimabilă sau le-am exploatat fără milă pentru interesul nostru?      E clar că a fost mai convenabil 

pentru cei mai mulți dintre noi să folosim darurile gratuite ale naturii  și să nu ne întrebăm dacă gestul nostru lasă 

urme negative ...E clar că a fost mai comod să gândești că nu tu greșești ci celălalt sau celălalt ...niciodată tu .E 

clar că am exploatat tot în căutare de îmbogățire rapidă iar acum vedem CLAR  că tot noi, cei care am distrus, 

trebuie să acționăm pentru că... NATURA reacționează! Ne arată CLAR că, de ea depinde SĂNĂTATEA celor 

care au distrus-o dar și a celor care s-au stăpânit să nu o mânie. 

Fie că n-a fost educatoare prea bună, fie că noi n-am știut să-i ascultăm sfaturile, ideea este că trebuie să ne unim 

forțele pentru a o ocroti și salva. Ocrotirea mediului natural, ,,templul cu stâlpi vii,, ,cum îl numea sugestiv  

BAUDELAIRE e cea mai de seamă lege a vieții noastre cu care se confruntă omenirea, iar așa cum spunea marele 

nostru biolog EUGEN PORA 

,, e momentul să-i învățăm pe copii de ce trebuie protejată natura’’. 

În cadrul școlii cel mai important mijloc de ocrotire și  salvare a naturii este construirea unei conduite ecologice 

corecte. Drumul către formarea unei conștiințe ecologice e lung și dificil, presupune mai mult decât niște 

cunoștințe, presupune implicare, participare la activități care să trezească interesul pentru natură. Presupune ... 

ACȚIUNE  pentru că e clar pentru toți ...MÂINE E DEJA  TÂRZIU ! 

Construirea unei conduite ecologice corecte începe de la banalul gest de a-l învăța pe copilul de grădiniță că, 

punguța de la pachețel trebuie pusă în coșul de gunoi, continuă cu banalul gest de a-l convinge pe școlarul mic sau 

pe cel de gimnaziu că, mediul în care înveți 4 sau 6 ore trebuie să fie menținut curat pentru că așa l-ai găsit ...spun 

banal gest doar pentru a atrage atenția, că așa ar  trebui să fie ...CU TOATE ACESTEA .. O PARTE DIN 

ELEVII NOȘTRI SUNT ORBI ...NU VĂD NICI GUNOIUL LOR , NU  MAI VORBIM DE GUNOIUL 

CELORLALȚI 

Aici intervine școala, prin educația pe care se străduie să o ofere, educație care, dacă nu este continuată în familie, 

rămâne doar la stadiul de simplă teorie . 

Acest proiect educațional este doar o altă încercare de a acționa, pentru ca mâine să nu fie prea târziu  

SCOPUL  PROIECTULUI: 

Construirea unei conduite ecologice corecte prin  implicarea si participarea la principalele evenimente  din cadrul 

Calendarului Ecologic. 
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OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

• Ecologizarea lizierei pădurii din zona Promenadei Rasnov 

• Stimularea și promovarea capacităților creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziții 

în care să evidențieze importanta pădurii, apei, pământului  și a unui mediu înconjurător  curat 

• Dezvoltarea simțului estetic 

• Promovarea imaginii școlii prin încheierea de parteneriate cu Direcția Silvică 

• Colectarea de maculatură și doze de aluminiu în scopul reciclării lor 

• Colectarea de echipamente electronice si electrice în scopul reciclării lor 

• Amenajarea spațiilor verzi ale școlii si îmbunătățirea celor existente 

 

DURATA DE DERULARE A PROIECTULUI 

Proiectul se derulează de-a lungul  anului școlar 2020-2021, cu posibilitatea de continuare în următorii 

ani școlari. 

GRUPUL ȚINTĂ 

• elevii Școlii Gimnaziale Peter Thal Rasnov (pentru campania de colectare a maculaturii și dozelor 

de aluminiu ) 

• elevii celorlalte scoli din oras, Scoala Gimnaziala nr. 1, respective Scoala Gimnaziala nr.3, pentru 

îndeplinirea celorlalte obiective 

Nr. 

crt 

Numele activității Modalitatea 

de 

desfășurare 

Locul 

desfășurării 

Resurse 

temporale 

Resurse 

umane 

Resurse 

materiale 

1 Eco voluntar Concurs între 

clasele Școlii 

Gimnaziale 

Peter Thal 

Liziera pădurii 

zona de 

Promenada 

15-30 

octombrie 

2020 

Voluntari de la 

toate 

clasele 

gimnaziale ale 

Scolii 

Gimnaziale 

Peter Thal 

 

 

7 role de saci 

menajeri 40 l 

Mănuși 
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2 Și tu poți 

pădurea ! 

salva Concurs  de 

tip campanie 

de colectare a 

maculaturii și 

a dozelor de 

aluminiu 

Cele trei 

unități școlare 

Octombrie 

2020-mai 

2021 

Toți elevii 

celor două 

unități școlare 

,învățătorii și 

diriginții 

Magaziile 

celor două 

unități școlare 

3 Eco voluntar  Plantare de 

puieți în zone 

special 

amenajate 

Amenajarea 

spațiilor verzi 

de pe 

teritoriul școlii 

Teritoriul 

școlii 

Teritoriul pus 

la dispoziție 

de cele doua 

instituții 

partenere 

Martie-

aprilie 

2021 

Elevii claselor 

a VIII a 

Reprezentanți 

Ocolul Silvic 

 

Puieți de 

salcâm, buxus 

și trandafir 

4 Patrula de 

reciclare 

Colectare de 

echipamente 

electronice și 

electrice 

Teritoriul 

școlii 

Noiembrie 

2020-mai 

2021 

Elevii claselor 

V-VIII din 

Scoală 

Gimnaziala 

Peter Thal 

Rasnov 

Afișele de 

popularizare a 

acțiunii 

Pliante 

informative la 

clase 

5 Pământul ca o floare 

! 

Plantare de 

petunii în 

parcul școlii 

si al comunei 

Amenajare de 

pancarte în 

parcul școlii 

Parcul școlii 

sau al orasului 

Aprilie 2021 Elevii clasei a 

VII a   de la 

Scoală 

Gimnaziala 

Peter Thal 

Rasnov 

Petunii 

achiziționa 

te prin 

mijloace 

proprii 
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MODALITĂȚI DE EVALUARE A PROIECTULUI 

 

Campania de colectare a hârtiei și dozelor de aluminiu va fi evaluată în luna mai prin centralizarea 

cantităților strânse  la nivelul fiecărei clase (în conformitate cu tabelul centralizator validat de învățătorul 

clasei/profesorul de biologie )precum și a fondului  veniturilor extrabugetare primit de la firma care preia 

aceste cantități. La sfârșitul anului școlar conducerea școlii va premia ,sub formă de diplomă, clasele care 

vor colecta cea mai importantă cantitate de maculatură. Se vor acorda   3 premii la nivelul ciclului primar 

si 3 premii la nivelul ciclului gimnazial. Se pot acorda premii individuale dacă situația o cere. 

Evaluarea reală a proiectului  o face fiecare elev, părinte, cadru didactic prin  schimbarea mentalității față 

de tot ceea ce înseamnă spațiul public, schimbare care, evident, nu se poate observa într-o perioadă scurtă 

de timp. 

 

OBSERVAŢII 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR POATE SUFERI MODIFICĂRI ,CA ORICE PLANIFICARE 

PROPUSĂ DE PROFESOR , CA URMARE A DERULĂRII ALTOR EVENIMENTE LA 

NIVELUL ŞCOLII. 

 

ANEXE 

 

1.tabel nominal cu elevii care colectează maculatura/dozele de aluminiu 

2. model de proces verbal pentru  activitățile desfășurate 

3.contractele de parteneriat cu instituțiile menționate 
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PROIECT DIDACTIC 

Catargiu Mihaela 

Şcoala Profesională, comuna Bălţeşti 

 

Data: 11.03.2021  

Clasa: a VI-a 

Obiectul: Limba română 

Unitatea: VI Lumea artistică 

Subiectul lecţiei: Posibilităţi combinatorii ale adverbului 

Tipul lecţiei: de comunicare/însuşire de noi cunoştinţe 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

 

 

COMPETENŢE SPECIFICE 

3.3 Adecvarea textului scris la situaţia şi scopul de comunicare 

4.1 utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea 

şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiile communicative.ansmise şi primite 

1.4 Participarea la interacţiuni verbale simple cu mai mulţi interlocutori, având în vedere cantitatea şi 

relevanţa informaţiei t 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE (competenţe derivate) 

 

Elevii, la sfârşitul lecţiei, vor fi capabili: 

-să identifice funcţiile sintactice ale adverbului: circumstanţial de loc, de mod, de  timp 

-să alcătuiască enunţuri în care adverbele de mod, timp, loc să îndeplinească funcţiile sintactice 

menţionate 

-să rezolve acrostihul  

- să coloreze cu albastru adverbele de loc, cu galben pe cele timp şi cu roşu pe cele de mod. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

                          

Metode şi procedee:  şotronul gramatical, conversaţia euristică, acrostihul, explicaţia,  învăţarea prin 

descoperire, învăţarea prin cooperare, observaţia sistematică 

Mijloace de învăţământ: manualul, fişe de lucru, tabla, cretă, creioane colorate, flipchart. 

Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate în echipă, activitate individuală. 

Resurse şi managementul timpului: 

Spaţiu de lucru: sala de clasă 

Resurse umane: capacităţile normale de învăţare ale elevilor 

Cunoştinţele dobândite anterior 

Timpul alocat: 50 min 
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MODALITĂŢI DE EVALUARE: observarea sistematică, aprecierile verbale ale elevilor, notarea. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.3393/28.02.2017, MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, 

Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura română, clasele a V-a-a VIII-a, Bucureşti, 2017. 

2. Mihaela Daniela Cîrstea, Viorica Avram, Ileana Sanda, Alexandra Dragomirescu, Limba şi literatura română, clasa a VI-a, 

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2018, pag 142 

3. Elena Laura Balotă, Metode didactice pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2019, pag. 

283 

4. Mădălin-Ioana Ifrim, Magdalena Florentina Beştoiu, De-a Gramatica clasa a VI-a, Editura Delfin, 2019, pag. 143. 

 

Secvenţele 

lectiei 

Timp Activitatea de predare – invatare 

 

Metode  

şi 

 procedee 

Evaluare Mijloac

e de 

învăţar

e 

Activitatea profesorului 

 

Activitatea elevului 

 

1.Momentul 

organizatoric  

 

1 

min 

-se notează absenţele 

-se pregătesc materialele necesare lecţiei 

 

Elevii îşi pregătesc cărţile şi 

caietele. 

 

   

 

2. Verificarea 

temei pentru 

acasă. 

 

5 

min 

Profesorul verifică tema cantitativ, dar mai 

ales calitativ, făcând corecturile necesare şi 

aprecieri. 

 

 

 

 

 

Elevii participă la verificarea 

temei. 

 

 

 

Conversaţi

a euristică 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

Manual 

Caietele 

elevilor 

 

 

3. 

Captarea 

atenţiei/warm-

up 

 

5 

min 

Profesorul le va explica sarcina de lucru elevilor. 

Plecând de la cuvântul ADVERB vor realiza un 

acrostih. Fiecare literă din cuvânt reprezintă prima 

literă a cuvântului-răspuns.  

Gustul veninului 

 Elevii vor ieşi la tablă şi vor 

revolva acrostihul.  

Amar 

Dragobete 

Vine 

Etern 

 

Acrostih 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

tablă 
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 Sărbătoare celebrată pe 24 februarie, echivalentul 

Sf. Valentin 

Antonimul cuvântului pleacă. 

Sinonimul cuvântului veşnic. 

Figură de stil care constă în repetarea unui 

cuvânt/structuri/sintagme cu scopul de a evidenţia 

o anumită idee. 

De două ori pe an 

 

Repetiţie 

Bianual 

 

 

4 Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

lecţiei  

 

 

1 

min 

Profesorul anunţă titlul lecţiei care urmează a 

fi predată Posibilităţi combinatorii ale 

adverbului 

Elevii notează în caiete titlul 

lecţiei. 

   

Tabla 

Caiete 

le 

elevilor 
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5 Desfăşurarea 

lecţiei 

 

28 

min 

Idei ancoră: Profesorul întrebă elevii câte 

tipuri de adverb au învăţat.  

Într-un acvariu se află amestecate adverbe de 

loc, mod, timp. Profesorul le comunică 

sarcina de lucru: să coloreze cu albastru 

adverbele de loc, cu galben pe cele timp şi cu 

roşu pe cele de mod. 

 

Profesorul îi va întreba pe elevi ce întrebare 

utilizează pentru fiecare tip de adverb atunci când 

în text vor să-l  găsească în text. 

Le va spune elevilor că adverbul de loc/mod/timp, 

atunci când răspunde la întrebarea unde/cum/când 

îndeplineşte în propoziţie funcţia sintactică de 

circumstanţial de loc/mod/timp. 

De asemenea, adverbul îndeplineşte funcţia 

sintactică de nume predicativ, atribut adverbial. 

Va nota pe tablă câte un exemplu pentru fiecare 

situaţie. 

 

Elevii vor răspunde că au învăţat: 

adverbul de loc, timp şi mod. 

Elevii vor colora cu albastru 

adverbele de loc, cu galben pe 

cele timp şi cu roşu pe cele de 

mod.  

 

 

Elevii vor răspunde: 

CUM? pentru a afla timpul 

defăşurării acţiunii 

UNDE? pentru a afla modul 

defăşurării acţiunii 

CÂND? pentru a afla locul 

defăşurării acţiunii 

 

 

Elevii notează pe caiete şi pe coli 

colorate în formă de mâna. Pe 

mâna albastră notează câte un  

adverb de loc, pe care il lipeşte 

pe un copăcel. La fel se va 

proceda şi cu celelalte adverbe, 

pe mânuţele galbele adverbele de 

timp şi pe cele roşii adverbele de 

mod. La final, elevii vor obţine 

tricolorul din coroana copacului. 

 

 

 

 

învăţarea 

prin 

descoperir

e  

 

 

Conversaţi

a euristică 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar

ea 

sistemati

că 

 

 

 

 

 

Manual

ul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablă 

caiete 
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6. Asigurarea 

feedbackului 

7 

min 

Profesorul le propune elevilor să se joace 

şotronul gramatical, întrebările vizând lecţia 

de zi şi adverbul. 

Elevii revolvă sarcinile de lucru. Explicaţia  

Şotronul 

gramatical 

  

Fişă  

7. Evaluarea 2 

min 

Se realizează prin aprecieri verbale pe tot 

parcursul lecţiei, vizând participarea elevilor, 

calitatea exemplelor şi corectitudinea 

exprimării. 

  Aprecieri 

verbale 

Note 

elevilor 

care s-au 

remarcat. 

Catalog 

Carnetel

e 

elevilor 

8 Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului. 

1 

min 

Se prezintă tema pentru acasă. 

 

Elevii îşi notează tema pentru 

acasă. 

Explicaţia    
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Proiect didactic 
 

Toma Razvan-Gabriel 

 

Clasa : a VII-a 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Subiectul lecţiei: Textul narativ literar  

Tipul lecţiei: Lectie de consolidare. 

Scop: Consolidarea deprinderilor de recunoaștere a trăsăturilor textului narativ literar. 

 

Competențe specifice: 

A1.  Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi  a 

2.1. Recunoaşterea modurilor în care sunt organizate informaţiile din texte literare și nonliterare, continue, 

discontinue și multimodale 

Obiective operaţionale  

 

O1: să defineasca textul literar. 

O2: să precizeze tema/temele  și cuvintele cheie prezente în operă. 

O3: să identifice minimum trei trăsături specifice  ale textului literar narativ într-un text la prima vedere în cinci 

minute. 

O4: să diferentieze  minimum cinci figuri de stil în baza caracteristicilor acestora din textul citat. 

O5: să demonstreze apartenența unui text la prima vedere la tipologia te texte literare narative în proză.  

 

Strategii didactice:  

 

• Metode: conversaţia euristică, exercitiul, problematizarea, metoda descoperirii, explicatia, 

instructajul. 

 

• Resusre/ mijloace: manualul clasei a VIII-a,tabla, fisele de lucru. 

 

• EVALUAREA: orală (întărirea răspunsurilor) şi scrisă (fişe de lucru), observaţia sistematică  

Bibliografie:  

Programa pentru clasa aVII-a   

Didactica predarii limbii si literaturii romane de Corneliu Craciun 

Culegere de texte clasa a VIII-a , Ed. Paralela 45  

Manual clasa a VII-a , Art 
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SCENARIU DIDACTIC 

 

Momentul lectiei Timp      

Obiective. 

Continut esentializat Metode și 

procedee 

Observ

ații 

1. Moment 

organizatoric 

 

1 min. Se asigura cadrul si atmosfera  

Se notează absențele 

Conversaţia  

2. Recapitularea 

continuturilor 

anteriioare pe baza 

unui plan stabilit 

2min Profesorul face o scurtă recapitulare a noțiunilor 

referitoare la textele literare.  

Se aprofundează printr-o schemă la tabla  

Se împart fișele de lucru. 

Profesorul propune citirea textului la prima vedere 

 

Conversatia 

Instructajul 

Metoda 

ciorchinelui 

Metoda 

descoperirii  

 

3. Verificarea 

temei 

3 min Se verifica tema.    

4. Captarea 

atenției/ 

Precizarea 

continuturilor, a 

obiectivelor si a 

unui plan de 

învățare.  

O.1 

5MIN. 

Se anunță obiectivele. 

Ser recunosc tema si cuvintele cheie  prezente 

Elevii rezolvă exercițiul în care li se cere să 

recunoască cine este naratorul textului.  

Elevii recunosc tipul de narator si justifică prin 

exemple din text 

 

 

problematizarea  

5. Dirijarea 

învățării  

(Tema în clasă) 

O.2  

O. 3 

O.4 

10 MIN 

Se realizează înțelegerea textului prin explicarea 

unor comparații din text.  

Se iidentifică modul de expunere prezent in text  

personajele si tipul aacestora. 

Exercitiul 

 

 

Problematizarea 

 

6. 

Aprecierea 

ativitatii elevilor.( 

obt performantei) 

O.4  

O.5 

15 MIN 

 

 

O.6 

5 MIN 

Se prezintă pe scurt acțiunea dintre personaje.  

Moment ortografic 

Se explică utilizarea cratimei in construcția i-am 

pierdut. 

Se rezolvă exercițiul 4 din manual în care li se cere 

elevilor sa explice comparația dintre urșii textelor 

parcurse. 

Problematizarea 

Exercitiul 

Metoda 

descoperirii  

 

7. Realizarea feed 

–back–ului  

5 MIN  

O. 1 

 O.2 

Se realizează o recapitulare  prin demonstrarea 

apartenenței operei citate la tipologia de texte 

literare narative prin comparație cu fragmentul 

nonliterar de la inceputul operei. 

Problematizarea  

 

 

8. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

2MIN Se asigura interdisciplinaritatea prin urmărirea unor 

secvențe din ecranizarea operei Amintiri din 

copilărie 

Ascultarea activă  

9. Tema pentru 

acasa 

2 MIN 1,23,4,5. 
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Dezvoltarea celor 8 competențe în cadrul unei ore de limba engleză 

 

Aștefănoaie Nicoleta 

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești 

 

Titlul lecției: Teens under pressure(Adolescenti sub presiune) 

Clasa a VII-a 

Am realizat acest demers didactic în cadrul unei lecții mixte (consolidare + recapitularea cunoștințelor). 

Elevii au avut de rezolvat mai multe sarcini de lucru și au fost împărțiți pe grupe.  

Grupa nr. 1 (A învăța să înveți) 

- Căutați în dictionar explicația următoarelor cuvinte: instead, such as, youth.  

- Citeste textul si alege variantele corecte.  

- Identificați în text cuvintele care aparțin câmpului lexical free time.  

Grupa nr. 2 (Comunicare în limbi străine) 

Fiind o activitate in limba engleza, se dezvolta capacitatea de comunicare intr-o limba straina. 

Grupa nr. 3 (Comunicare în limba maternă) 

Realizati traducerea in  limba romana a urmtaoarelor propozitii.(exercitiu de traducere) 

Grupa nr. 4 (Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii+ competența digitală)) 

- Realizați o figură geometrică prin care să sugerați conținutul textului. 

-Exercitiu CLASS VOTE: E o idee buna sa invatam lucruri noi in afara scolii. Sunteti de acord? Motivează-ți 

răspunsul într-un text de 7-10 rânduri. Redactează acest răspuns într-un document Word. 

Procente:...%...  

Grupa nr. 5 (Competențe sociale și civice) 

- Descrieți o zi din viața voastra, gandindu-va la situatiile descrise in textul propus spre discutie. 

Grupa nr. 6 (Spirit de inițiativă și antreprenoriat) 

- Ce întrebări i-ai pune celui care si-a descris in text modul de petrecere a timpului liber ? Notează-le și apoi 

realizează un joc de rol cu un coleg/ o colegă. Fiecare va fi, pe rând, cel care întreabă și cel care răspunde. 
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Grupa nr. 7 (Sensibilizare și exprimare culturală) 

- Ce apreciezi că are interesant acest text? De ce crezi că multi adolescenti din tari diferite se plang de programul 

incarcat? 

- Ți-ar plăcea să faci parte dintr-o trupa, in timpul liber? Explică. 

     După rezolvarea sarcinilor de lucru, fiecare grupă și-a prezentat produsul. S-au discutat rezultatele și s-a 

realizat un ciorchine pe baza acestora. 
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Drepturile omului 

Tabarcea Gabriela 

Şcoala Gimnazială  "Dr.Alexandru Şafran " Bacău 

 

 

Joc:Copil fericit sau trist? 

 Voi cere elevilor să extragă dintr-un bol, bileţele pe care sunt scrise enunţuri . Dacă dreptul 

prezentat este unul fericit, vor imita un copil fericit, iar dacă situaţia prezentată este tristă, vor imita un 

copil trist 
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Joc: Balonul cu aer cald. 

 Pe o planşă este desenat un balon cu nacelă. Vom pleca într-o călătorie imaginară şi vom lua cu 

noi drepturile copilului, sub formă de baloane cu aer cald. La un moment dat, balonul se va ridica şi 

trebuie să-l „urrmăm” pentru a avea un viitor stralucit.  

 

 

Puzzle 
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TERAPIA CREATIVĂ PRIN JOC 

POSIBILITĂȚI DE UTILIZARE LA ȘCOLARII MICI 

 
                                                                                                                                  HAJDU MELINDA 

    Școala Gimnaziala   „Regina Maria” Arad 

 

„Progresul omenirii nu este posibil fără activitatea creatoare, teoretică sau practică a oamenilor. 

Din acest motiv, este firesc, ca activitatea creatoare să fie considerată ca forma cea mai înaltă a activității 

omenești.” (Al. Roșca 1972)  

Comportamentul oamenilor are un caracter creator, aceștia, sacrificând de fiecare dată ceva 

pentru o cauză mai bună, iar ceea ce este bun trebuie să-și mărească dimensiunea. Orice activitate 

desfășurată, fie cu copii sau adulți, este cu atât mai reușită, cu cât aceștia izbutesc să găsească răspuns la 

întrebările care-i însoțesc, răspunsuri care i-ar putea ajuta să facă mai ușor pasul spre necunoscut, iar un 

aport important în această reușită este adus de acea atmosferă care va asigura comunicarea, formularea de 

întrebări, consultarea, precum și conlucrarea.  

Dezvoltarea şi cultivarea creativităţii poate fi realizată la toate disciplinele de învăţământ. În acest 

sens nu este vorba de metode speciale, utilizate în acest scop, ci mai degrabă de folosirea celor cunoscute, 

dar într-o manieră care să antreneze elevii în activitatea de învăţare, în însuşi procesul „descoperirii” 

noilor cunoştinţe, precum şi, mai ales, al aplicării lor creatoare în practică. De altfel, stabilirea domeniilor 

de aplicare în practică a cunoştinţelor dobândite prin efort propriu constituie un foarte bun mijloc de 

stimulare a creativităţii.  

 

Aplicații 

1.  SCOP:  

Dezvoltarea capacității de autocunoaștere  

2. OBIECTIVE:  

- încurajarea comunicării verbale și scrise (desenul);  

- susținerea interacțiunii între membrii grupului;  

- stimularea exprimării și manifestării libere a propriilor opinii și dorințe, a trebuințelor, nevoilor și 

atitudinilor față de grupul de apartenență; 

- înțelegerea, aprobarea sau dezaprobarea opiniilor prezentate de membrii grupului;  

- cultivarea respectului față de colegii din grup;  

- spargerea blocajelor emoționale.  

3. GRUPUL ȚINTĂ:  

  Jocurile de terapie creativă vizează dezvoltarea capacității de autocunoaștere, încurajarea 

subiecților ei spre comunicare și interrelaționare precum și spargerea blocajelor emoționale.  

Grupul țintă, poate fi format din copii cu vârsta cuprinsă intre 6-10 ani și să cuprindă un număr de 5-7 

persoane, în cazul nostru copii.  

Conducătorul ședinței este un profesor, cadru didactic, psiholog.  
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4. LOCAȚIA:  

Activitățile se vor desfășura în sala de clasă sau un loc interior/exterior liniștit, cunoscut și 

familiar copiilor.  

 

5. DURATA:  

             Având în vedere vârsta copiilor, activitaățile vor avea o durată de 35-45 minute 

 

Jocuri aplicabile în cadrul  activitatilor școlare: 

 

*Adaptare după programul de formare continuă de tip „blended learning” pentru cadrele didactice din 

învățământul primar- „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea 

competențelor cheie la școlarii mici”  

 

1. Hai, să ne cunoaștem - Joc de comunicare, autocunoaștere și intercunoaștere  

Metoda: conversația, joc de rol  

Tehnica: desenul  

 Instrumente: creioane colorate, stegulețe din hârtie  

Descriere:  

Acest exercițiu îi va ajuta pe copii să se exprime liber, prezentându-se cu ajutorul desenelor 

realizate de ei. Fiecare copil va primi un coif pe care va avea de desenat: un obiect care începe cu inițiala 

prenumelui, culoarea preferată, fructul preferat, animalul care nu-i place . Copiii se vor așeza în cerc 

și se vor prezenta pe rând, spunându-și numele, vârsta și explicând ceea ce au desenat. Este un joc potrivit 

pentru inițierea unor noi prietenii prin descoperirea preferințelor comune dintre membrii grupului.  

  

2. Află despre mine - joc de comunicare și intercunoaștere  

 Metoda: conversația, descoperirea dirijată 

 Instrumente: creioane colorate, bilețele cu comunicări lacunare  

Descriere: 

 În cadrul acestei ședințe, fiecare copil va extrage câte un bilețel dintr-o cutiuță pe care va fi scrisă 

câte o comunicare lacunară, pe care va putea să o completeze pentru a fi adevarată. Acesta este un joc de 

evidențiere a calităților membrilor grupului. Exemple de comunicări lacunare:  

Eu pot să.....  

Jocul meu preferat este....  

Sunt emoționat atunci când.....  

Sunt mândru de mine atunci când....  

Mi-ar place să știu... 

 

 Sugestii: Vor fi mai multe bilețele cu aceleași comunicări, după ce răspund la provocarea de pe bilețel, 

copiii au posibilitatea de a extrage un alt bilețel. Ei pot alege dacă răspund sau nu la provocare, dar 

trebuie să dea un răspuns adevărat.  
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3.Cântec și voie bună - joc de amuzament și energizare  

 Metoda: audiție muzicală, joc de rol  

 Tehnica: mișcarea creativă, modelaj  

 Instrumente: melodii pentru copii, plastilina  

 

Descriere: 

 Copiii audiază cântecelul „Dacă vesel se trăiește...”, iar în acest timp vor mima prin gesturi 

mesajul transmis de vesurile auzite. Ei vor avea ocazia să modeleze din plastilină un chip vesel. Fiecare 

subiect, va prezenta lucrarea realizată într-un cadru inedit (pe o scenă improvizată, un podium sau 

interviu).  

 

4.Timpul meu liber! - joc de comunicare, autocunoaștere și intercunoaștere  

 Metoda: conversația, învațarea interactiv-creativă  

 Tehnica: colajul  

 Instrumente: reviste ilustrate, lipici, coli de hârtie  

 

Descriere:  

Se poartă discuții libere despre modul în care-și petrece fiecare timpul, având ocazia să-și 

adreseze întrebări, după care vor realiza pe echipe câte un colaj cu tema –Ce-mi place să fac, prin 

alegerea, decuparea și lipirea unor imagini adecvate din diverse reviste. Fiecare echipă își prezintă colajul 

care în final va fi expus în sală.  

Este o activitate antrenantă, care-i îndeamnă pe copii la colaborare, discuții sau negocieri.  

 

5.Sarcinile mele în familie - joc de comunicare, interrelaționare și autocunoaștere  

 Metoda: învațarea interactiv-creativă, joc de rol  

 Tehnica: teatrul  

Instrumente: coli de hârtie, creioane colorate  

Descriere:  

Copiii stau așezați în cerc și se gândesc câteva minute la ce îndatoriri sau sarcini au ei de 

indeplinit în familie. Cei care doresc, au ocazia de a mima prin gesturi o astfel de îndatorire sau sarcină, în 

timp ce colegii din grup trebuie să încerce să ghicească ce li se mimează. Pentru destinderea atmosferei și 

conducătorul grupului poate participa la joc, mimând acțiuni ce nu reprezintă o îndatorire față de familie. 

Prin acest exercițiu, copiii au ocazia de a conștientiza aportul lor la viața familiei, de a observa cât de mult 

reușesc sau nu să dea o mână de ajutor parinților sau cât de responsabili și descurcăreți sunt.  

 

6.Poezia buclucașă - joc de energizare și amuzament  

 Metoda: improvizația, joc de rol  
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Tehnica: teatrul  

Instrumente:  textul unei poezii, plastilina, obiecte vestimentare de diverse culori, bilețele 

Descriere:  

Copiii ascultă o poezie citită de învățător, după care, vor primi textul acesteia tipărit pe o foaie de 

hârtie. Fiecare copil va extrage un bilețel, pe care va avea scrisă o emoție de bază (tristețe, bucurie, frică, 

curaj), el se va îmbrăca cu un obiect vestimentar care să sugereze prin culoarea sa, starea scrisă pe bilețel 

(pentru frică, tristețe –culori închise, pentru bucurie, curaj –culori deschise), după care, va citi poezia cu 

intonația specifică bilețelului extras: cu frică, cu bucurie, cu curaj, cu tristețe.  

Se discută cu copiii cum s-au simțit atunci când au purtat haine de culoare închisă și au citit poezia cu 

tonalitate tristă și cum s-au simțit atunci când totul era vesel și insufla curaj. 

Cu ajutorul acestor tipuri de exerciții-joc, subiecții au posibilitatea exprimării propriilor 

sentimente și pot împărtăși mult mai ușor ceea ce simt. Ei au posibilitatea de a găsi mai repede și mai 

simplu răspuns la întrebările pe care le au despre propria persoană și propriile capacități.  

 

 

 

 

 

 

 

BIBILIOGRAFIE:  

www.unicef.org/romania/ro/Ghid_Bune_practici.pdf  

Program de formare continuă de tip „blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar - 

„Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii 

mici”- suport de curs 2012 

http://www.unicef.org/romania/ro/Ghid_Bune_practici.pdf
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PROIECTAREA PE BAZA TEORIEI INTELIGENȚELOR MULTIPLE 

APLICÂND  METODE  INOVATIVE – INTERACTIVE 
 

 CHERNICIUC RAMONA CRISTINA  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI  

  

 
Pentru valorizarea cât mai eficientă a potențialului  creator al fiecărui copil, fiecare cadru didactic 

ar trebui să descopere acele direcții de talente pe care Gardner le numește ”inteligențe”. Fiecare dintre noi 

beneficiem din cele 8 tipuri de inteligențe  (verbal/lingvistică,  logico-matematică,  vizual/spațială,  

ritmică/muzicală,  corporală/kinestezică, interpersonală, intrapersonală, naturală) într-o anumită măsură. 

Fiindcă elevii sunt diferiți,  fiecare dintre ei prezintă câte un pachet de inteligențe care așteaptă să fie 

descoperite, apoi dezvoltate. Pentru aceasta, instituțiile de învățământ au posibilitatea să creeze experiențe 

care să valorifice potențialul intelectual al fiecăruia. 

Teoria inteligenţelor multiple   a dezvoltat o altenativă a muncii diferenţiate strategie modernă de 

instruire inovativă, interactivă care poate contribui la îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Un element 

esenţial în aplicarea Teoriei Inteligenţelor Multiple pentru alegerea strategiilor didactice la clasă este 

cunoaşterea profilului de inteligenţă a elevilor, aflarea punctelor „tari“ şi „slabe“ ale acestora. 

Sarcinile de lucru individualizate stimulează dezvoltarea inteligențelor multiple ale  elevilor, 

oferind șansa fiecăruia să se evidențieze, inclusiv elevilor  cu CES, ajungându-se astfel la satisfacția 

propriei reușite. Ca formă predominantă de activitate este munca în echipă, ceea ce  facilitează învățarea 

prin cooperare, elevii cu profil de inteligență asemănător fiind stimulați să interacționeze, să se asocieze, 

să -și exprime propriile păreri, să colaboreze cu colegii de echipă în realizarea cerințelor de învățare, dar 

mai ales să se simtă parte integrantă într-un spațiu care le pune în valoare talentul/inteligența.  

În anul școlar 2019-2020,  clasa a II-a,  la disciplina Matematică și explorarea mediului, am 

folosit Teoria Inteligenţelor Multiple, în diverse situaţii de învăţare. Una dintre acestea a fost în 

consolidarea operațiilor de adunare și scădere în concentrul 0-100 integrat cu tema Medii de Viață. Am 

abordat această temă în semestrul I, pe parcursul  primelor trei luni, având ca finalitate lecția 

demonstrativă din cadrul Comisiei Metodice a Învățătorilor din școala noastră. Am constatat că o astfel 

de abordare a unei lecţii de matematică a avut beneficii importante la nivelul clasei pe care o conduc. Am 

observat o îmbunătăţire şi un interes deosebit din partea elevilor. 

GRUP ŢINTĂ: elevii din clasa a II-a  A 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă  

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

1. Familiarizarea cu teoria inteligențelor multiple; 

2. Diversificarea conţinuturilor procesului educaţional; 
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3.Valorificarea optimă a potenţialului fiecărui elev şi a disponibilităţilor lui psihofizice în   

   scopul atingerii parametrilor de calitate în strânsă legătură cu cerinţele societăţii; 

4.Introducerea tipurilor de inteligență multiplă în procesul instructiv-educativ. 

RESURSE MATERIALE: 

➢ Fișe de lucru diferențiate; 

➢ Resurse audio-vizuale; 

➢ Prezentări Power-Point; 

➢ Carton, coli colorate, foarfecă, lipici; 

RESURSE UMANE: 

▪ 34 elevi; 

▪ Profesor învăţământ primar; 

▪ Părinţi 

STRATEGIA PROIECTULUI: 

Cunoaşterea felului în care învaţă fiecare elev va permite învățătorului să ia decizii corecte asupra 

modului de evaluare a progreselor copiilor. 

Teoria inteligenţelor multiple oferă un număr mare de instrumente didactice a căror utilizare 

asigură centrarea demersului didactic pe elev. Tehnicile şi materialele utilizate în procesul instructive-

educativ pot fi grupate în funcţie de tipul de inteligenţă predominant. 

Inteligenţa lingvistică poate fi valorificată prin dezbateri în grupuri mici sau cu întreaga clasă, 

fişe de lucru, lectura unor cărţi, activităţi de scriere, jocuri de cuvinte, povestiri, jurnale etc. 

Inteligenţa logico-matematică poate fi stimulată prin rezolvarea de probleme, demonstraţii 

ştiinţifice, clasificări şi categorisiri, crearea de coduri, jocuri matematice, cuantificări şi calcule, prezentări 

logico-secvenţiale ale unei teme etc. 

Inteligenţa naturalistă se manifestă prin capacitatea de a înţelege lumea prin intermediul 

mediului în care se formeză şi se dezvoltă. Această formă de inteligenţă este stimulată prin antrenarea 

elevilor în activităţi de cunoaştere a mediului, activităţi ecologice, activităţi de cunoaştere şi îngrijire a 

plantelor, animalelor, etc. 

Inteligenţa spaţială se manifestă prin descifrarea şi elaborarea de hărţi, grafice, diagrame, 

fotografii, filme, povestiri după imagini, pictură, colaje, arte vizuale etc. 

Inteligenţa kinestezică se manifestă în mişcarea creativă, mimă, dramatizare, exerciţii fizice, 

abilităţi practice, utilizarea limbajului corporal, exerciţii de relaxare fizică etc. 

Inteligenţa muzicală se manifestă în cântat, murmurat, fluierat, ascultarea muzicii, folosirea 

instrumentelor muzicale, analiza muzicii, bateri de ritm, legarea melodiilor cu concepte, crearea de noi 

melodii, ascultarea imaginilor muzicale interne etc. 
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Inteligenţa interpersonală se manifestă prin cooperarea în grup, medierea conflictelor, 

implicarea în viaţa comunităţii etc. 

Inteligenţa intrapersonală este evidentă în studiul independent, învăţarea în ritm propriu, centre 

de interes, opţiuni la tema de acasă etc. Acest tip de inteligenţă determină o gândire şi înţelegere de sine, a 

fi conştient de punctele tari şi slabe, a planifica eficient atingerea obiectivelor personale, monitorizarea şi 

controlul eficient al gândurilor şi emoţiilor, abilitatea de a se monitoriza în relaţiile cu alţii. 

În contextual actual al şcolii noastre iată câteva posibilităţi de aplicare a teoriei inteligenţelor 

multiple: 

- la începutul lecţiilor obişnuite se poate folosi o activitate care stimulează inteligenţele multiple, în 

scopul de a creşte motivaţia elevilor ( folosirea inteligenţelor multiple ca ,, punct de plecare “ al 

lecţiei); 

- în cadrul unei teme interdisciplinare realizate într-un grup constituit din elevi, reprezentând 

diverse inteligenţe ,, tari “, care vor colabora în realizarea sarcinii prin coduri de simboluri şi 

perspective diferite; 

- în cadrul unui proiect individual prin care fiecare elev îşi realizează tema din perspective 

inteligenţei / inteligenţelor ,,tari”; 

- exploatarea unei teme la nivelul unei discipline prin diferite coduri de reprezentare. 

Pornind de la aserţiunea fundamentală a acestei teorii, că cele opt tipuri de inteligenţă sunt necesare 

pentru o funcţionare optimă a intelectului uman, educatorii trebuie să le acorde aceeaşi importanţă în actul 

didactic. Aceasta contravine însă sistemelor tradiţionale de educaţie care sunt axate pe dezvoltarea şi 

folosirea inteligenţei verbale (lingvistice) şi matematice. Astfel, teoria inteligenţelor multiple impune ca 

educatorii să recunoască şi să educe o gamă largă de talente şi abilităţi. Ei trebuie să structureze 

prezentarea materialului într-un stil care să angajeze majoritatea tipurilor de inteligenţă. 

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR: 

• CD cu fotografii şi albume din derularea proiectului; 

• Lecție demonstrativă – Comisie metodică a învățătorilor 

• Portofolii; 

• Expoziţii; 

• Mediatizarea activităţilor  proiectului. 
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PROIECTAREA PE BAZA TEORIEI INTELIGENȚELOR MULTIPLE, 

APLICÂND  METODE  INOVATIVE – INTERACTIVE 

 

PRIMAR CHERNICIUC RAMONA CRISTINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI 

 

 
Pentru valorizarea cât mai eficientă a potențialului  creator al fiecărui copil, fiecare cadru didactic 

ar trebui să descopere acele direcții de talente pe care Gardner le numește ”inteligențe”. Fiecare dintre noi 

beneficiem din cele 8 tipuri de inteligențe(verbal/lingvistică,  logico-matematică,  vizual/spațială,  

ritmică/muzicală,  corporală/kinestezică, interpersonală, intrapersonală, naturală) într-o anumită măsură. 

Fiindcă elevii sunt diferiți,  fiecare dintre ei prezintă câte un pachet de inteligențe care așteaptă să fie 

descoperite, apoi dezvoltate. Pentru aceasta, instituțiile de învățământ au posibilitatea să creeze experiențe 

care să valorifice potențialul intelectual al fiecăruia. 

Teoria inteligenţelor multiple   a dezvoltat o altenativă a muncii diferenţiate strategie modernă de 

instruire inovativă, interactivă care poate contribui la îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Un element 

esenţial în aplicarea Teoriei Inteligenţelor Multiple pentru alegerea strategiilor didactice la clasă este 

cunoaşterea profilului de inteligenţă a elevilor, aflarea punctelor „tari“ şi „slabe“ ale acestora. 

Sarcinile de lucru individualizate stimulează dezvoltarea inteligențelor multiple ale  elevilor, 

oferind șansa fiecăruia să se evidențieze, inclusiv elevilor  cu CES, ajungându-se astfel la satisfacția propriei 

reușite. Ca formă predominantă de activitate este munca în echipă, ceea ce  facilitează învățarea prin 

cooperare, elevii cu profil de inteligență asemănător fiind stimulați să interacționeze, să se asocieze, să -și 

exprime propriile păreri, să colaboreze cu colegii de echipă în realizarea cerințelor de învățare, dar mai ales 

să se simtă parte integrantă într-un spațiu care le pune în valoare talentul/inteligența.  

În anul școlar 2019-2020,  clasa a II-a,  la disciplina Matematică și explorarea mediului, am folosit 

Teoria Inteligenţelor Multiple, în diverse situaţii de învăţare. Una dintre acestea a fost în consolidarea 

operațiilor de adunare și scădere în concentrul 0-100 integrat cu tema Medii de Viață. Am abordat această 

temă în semestrul I, pe parcursul  primelor trei luni, având ca finalitate lecția demonstrativă din cadrul 

Comisiei Metodice a Învățătorilor din școala noastră. Am constatat că o astfel de abordare a unei lecţii de 

matematică a avut beneficii importante la nivelul clasei pe care o conduc. Am observat o îmbunătăţire şi 

un interes deosebit din partea elevilor. 

 

GRUP ŢINTĂ: elevii din clasa a II-a  A 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă  

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

1. Familiarizarea cu teoria inteligențelor multiple; 
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2. Diversificarea conţinuturilor procesului educaţional; 

3.Valorificarea optimă a potenţialului fiecărui elev şi a disponibilităţilor lui psihofizice în   

   scopul atingerii parametrilor de calitate în strânsă legătură cu cerinţele societăţii; 

4.Introducerea tipurilor de inteligență multiplă în procesul instructiv-educativ. 

 

RESURSE MATERIALE: 

➢ Fișe de lucru diferențiate; 

➢ Resurse audio-vizuale; 

➢ Prezentări Power-Point; 

➢ Carton, coli colorate, foarfecă, lipici; 

RESURSE UMANE: 

▪ 34 elevi; 

▪ Profesor învăţământ primar; 

▪ Părinţi 

STRATEGIA PROIECTULUI: 

Cunoaşterea felului în care învaţă fiecare elev va permite învățătorului să ia decizii corecte asupra 

modului de evaluare a progreselor copiilor. 

Teoria inteligenţelor multiple oferă un număr mare de instrumente didactice a căror utilizare asigură 

centrarea demersului didactic pe elev. Tehnicile şi materialele utilizate în procesul instructive-educativ pot 

fi grupate în funcţie de tipul de inteligenţă predominant. 

Inteligenţa lingvistică poate fi valorificată prin dezbateri în grupuri mici sau cu întreaga clasă, fişe 

de lucru, lectura unor cărţi, activităţi de scriere, jocuri de cuvinte, povestiri, jurnale etc. 

Inteligenţa logico-matematică poate fi stimulată prin rezolvarea de probleme, demonstraţii 

ştiinţifice, clasificări şi categorisiri, crearea de coduri, jocuri matematice, cuantificări şi calcule, prezentări 

logico-secvenţiale ale unei teme etc. 

Inteligenţa naturalistă se manifestă prin capacitatea de a înţelege lumea prin intermediul mediului 

în care se formeză şi se dezvoltă. Această formă de inteligenţă este stimulată prin antrenarea elevilor în 

activităţi de cunoaştere a mediului, activităţi ecologice, activităţi de cunoaştere şi îngrijire a plantelor, 

animalelor, etc. 

Inteligenţa spaţială se manifestă prin descifrarea şi elaborarea de hărţi, grafice, diagrame, 

fotografii, filme, povestiri după imagini, pictură, colaje, arte vizuale etc. 

Inteligenţa kinestezică se manifestă în mişcarea creativă, mimă, dramatizare, exerciţii fizice, 

abilităţi practice, utilizarea limbajului corporal, exerciţii de relaxare fizică etc. 
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Inteligenţa muzicală se manifestă în cântat, murmurat, fluierat, ascultarea muzicii, folosirea 

instrumentelor muzicale, analiza muzicii, bateri de ritm, legarea melodiilor cu concepte, crearea de noi 

melodii, ascultarea imaginilor muzicale interne etc. 

Inteligenţa interpersonală se manifestă prin cooperarea în grup, medierea conflictelor, implicarea 

în viaţa comunităţii etc. 

Inteligenţa intrapersonală este evidentă în studiul independent, învăţarea în ritm propriu, centre 

de interes, opţiuni la tema de acasă etc. Acest tip de inteligenţă determină o gândire şi înţelegere de sine, a 

fi conştient de punctele tari şi slabe, a planifica eficient atingerea obiectivelor personale, monitorizarea şi 

controlul eficient al gândurilor şi emoţiilor, abilitatea de a se monitoriza în relaţiile cu alţii. 

În contextual actual al şcolii noastre iată câteva posibilităţi de aplicare a teoriei inteligenţelor multiple: 

- la începutul lecţiilor obişnuite se poate folosi o activitate care stimulează inteligenţele multiple, în 

scopul de a creşte motivaţia elevilor ( folosirea inteligenţelor multiple ca ,, punct de plecare “ al 

lecţiei); 

- în cadrul unei teme interdisciplinare realizate într-un grup constituit din elevi, reprezentând diverse 

inteligenţe ,, tari “, care vor colabora în realizarea sarcinii prin coduri de simboluri şi perspective 

diferite; 

- în cadrul unui proiect individual prin care fiecare elev îşi realizează tema din perspective 

inteligenţei / inteligenţelor ,,tari”; 

- exploatarea unei teme la nivelul unei discipline prin diferite coduri de reprezentare. 

Pornind de la aserţiunea fundamentală a acestei teorii, că cele opt tipuri de inteligenţă sunt necesare 

pentru o funcţionare optimă a intelectului uman, educatorii trebuie să le acorde aceeaşi importanţă în actul 

didactic. Aceasta contravine însă sistemelor tradiţionale de educaţie care sunt axate pe dezvoltarea şi 

folosirea inteligenţei verbale (lingvistice) şi matematice. Astfel, teoria inteligenţelor multiple impune ca 

educatorii să recunoască şi să educe o gamă largă de talente şi abilităţi. Ei trebuie să structureze prezentarea 

materialului într-un stil care să angajeze majoritatea tipurilor de inteligenţă. 

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR: 

• CD cu fotografii şi albume din derularea proiectului; 

• Lecție demonstrativă – Comisie metodică a învățătorilor 

• Portofolii; 

• Expoziţii; 

• Mediatizarea activităţilor  proiectului. 
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PROIECT DIDACTIC 

Abaza Irina Marinela 

Şcoala Gimnazială Nr 1,Onești                                                                                                                                               

Clasa: I/a II-a 

Disciplina: Educaţie financiară 

Subiectul lecţiei: Trocul 

Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi  
Lecţia este însoţită de o serie de animaţii, materiale interactive, teste, şi imagini precum şi câteva 

momente de aplicaţii la final. 

Prin interactiunea la fiecare moment al lecţiei, dintre elev şi propria-i învăţare, se pune un mare 

accent pe: 

•  acoperirea dificultăţilor de învăţare precise care apar atunci când materia este predată în mod 

tradiţional 

•  facilitarea întelegerii sensurilor şi terminologiilor 

•  cunoaşterea şi utilizarea conceptelor în relaţie cu dezvoltarea capacitaţilor de explorare, 

investigare si rezolvare de probleme 

•  favorizarea relaţiei nemijlocite a elevului cu obiectele cunoaşterii şi învăţarea prin efort 

propriu dirijat 

•  suscitarea şi mentinerea interesul elevilor 

     Elevul descoperă prin interactiune toate cunoştintele necesare operării cu conceptele specifice 

măsurării timpului în cadrul problemelor de evaluare. 

  Modul de elaborare modularizat al materialului permite atingerea scopului general, prin 

asamblarea şi folosirea în mai multe moduri a obiectelor de conţinut în lecţie. 

 Scopul: Însușirea cunoştinţelor despre troc 

Competenţe  specifice: 

 https://appe.ro/wp-content/uploads/2017/01/Ordin-privind-aprobarea-programelor-scolare.pdf 

1.1.identificarea unor termeni specifici domeniului financiar - bancar în contexte practice 

accesibile elevilor; 

2.2. identificarea situaţiilor în care se realizează un schimb în natură (troc) sau o operaţiune 

bancară; 

2.3. utilizarea operaţiilor aritmetice pentru  înțelegerea unor tranzacții simple; 

 

Obiective operaţionale: 

             Pe parcursul lectiei, elevii vor deveni capabili să: 

 

• COGNITIV 

         OC1. explice sensul cuvântului troc;  
   OC2.  identifice situaţii în care se poate practica trocul 

   OC3.  utilizeze concepte economice în comunicare ; 

 

• AFECTIV-ATITUDINALE: 

OA1. manifeste interes şi o atitudine degajată în comunicarea orală, 

OA2.  intervină în actul comunicării; 

OA3. manifeste iniţiativă şi plăcere pentru rezolvarea sarcinilor lecţiei; 

OA4. participe activ şi cu plăcere la lecţie. 

• MOTRICE 

OM1. adopte o poziţie corectă şi comodă în bancă; 

https://appe.ro/wp-content/uploads/2017/01/Ordin-privind-aprobarea-programelor-scolare.pdf
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OM2. utilizez corect manualele, caietele, calculatorul, etc 

- OM3. realizeze, prin joc, schimburi de diferite obiecte; 

I. Metodologice 

            Strategii didactice 

Strategia didactică: mixtă 

• metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul; 

• mijloace de învăţământ: laptop, manual, jetoane, mingi de tenis, fișe,caiet auxiliar, 

o creioane colorate; 
 

• forme de organizare: frontală, individuală. 

Resurse: 

• spaţiale: camera de lucru 

• temporale: 45 de minute 

• umane: 28 elevi din clasa a Il-a 

• bibliografice: 
o Utilizarea manualului digital 
 o Programa şcolară în vigoare – Educație financiară 

 

Forme de organizare: Activitate frontală, în grup şi individuală 

II. Forme şi tehnici de evaluare: observaţia, aprecierea verbală, autoevaluarea 

III. Bibliografice: Georgescu - Goloşoiu, Ligia -Educaţia financiară prin joc - Auxiliar 

curricular pentru clasa pregătitoare,  
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Etapele 

lecţiei 

 

 

Conţinut informativ 

Strategii didactice Evaluare  

Metode Mijloace Forme de 

organi 

zare 

1.Moment 

organizatoric 

Organizarea colectivului; 

Pregătirea materialelor necesare; 

https://www.youtube.com/watch?v=vzUtmHPVffc 

conversaţia  frontală observaţia 

 

2. Captarea 

atenției 

1. Pe masă vor fi materialele pregătite (mingi de tenis, creioane 

colorate, timbre, jetoane). 

2. Predicții: Ce vom face cu materialele în această oră? 

 3. Elevii vor completa un careu şi vor afla titlul lecţiei. (Anexa 1) 

 

conversaţia 

explicaţia 

mingi de 

tenis, 

creioane 

colorate, 

timbre,  

frontală aprecierea 

verbală 

3. Anunțarea 

subiectului 

lecţiei noi si a 

obiective 

lor urmărite 

 

Se anunţă titlul şi obiectivele. 

conversaţia  frontală  

 

4.Dirijarea 

învăţării 

 

1.  Introducere în lumea poveştii. Prezentarea personajului  

din filmul ,,Dănilă Prepeleac”; 

2.  Vizionarea secvenţei de film (minutele 10:26- 18:25) 

https://www.youtube.com/watch?v=JJqKvbS8niw 

3.  Discuţii pe baza secvenţei de film vizionată 

* Vor fi explicate cuvintele iarmaroc, târg. 

4. Se defineşte termenului troc.  

https://appe.ro/educatie-financiara/dascali/invatamant-primar/ 

5. Se citeşte poezia Trocul din caietul auxiliar. 

6. Discuţii pe baza textului poeziei. 

conversaţia 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

jocul  

calculator 

 

videoproiec

tor 

 

https://appe.

ro/md-

educatie-

financiara-

prin-joc/ 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecierea 

verbală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vzUtmHPVffc
https://www.youtube.com/watch?v=JJqKvbS8niw
https://appe.ro/educatie-financiara/dascali/invatamant-primar/
https://appe.ro/md-educatie-financiara-prin-joc/
https://appe.ro/md-educatie-financiara-prin-joc/
https://appe.ro/md-educatie-financiara-prin-joc/
https://appe.ro/md-educatie-financiara-prin-joc/
https://appe.ro/md-educatie-financiara-prin-joc/
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7. Discuţii despre importanţa trocului şi necesitatea apariţiei 

banilor. 

8. Joc 

Folosind materialele pe care le au, elevii vor face troc,  

astfel încât  fiecare să fie câștigător (produsele să aibă aceeaşi valoare), 

lucrând în perechi. 

        *Se demonstrează jocul. 

        *Desfăşurarea jocului.  

        * Câteva perechi vor explica trocul realizat.   

     9. M.E.M. Exerciţii şi probleme  

Exemplu: Dacă am dat 2 timbre cu păsări pentru 4 timbre cu animale 

sălbatice, cate timbre cu păsări trebuie să dau pentru a avea 8 timbre cu 

animale sălbatice. 

 

 

diferite 

obiecte  

 

 

Auxiliar, 

pag. 7 

 

 

 

 

în perechi  

observarea 

5. Obţinerea 

performanţei 

 

 

1. Discuţii despre rolul trocului şi necesitatea apariţiei banilor. 

2. A.V.A.P. Fişă: Colorează obiectele pe care le pot folosi pentru  

troc  oamenii preistorici. 

Intuirea fişei; 

Explicarea sarcinii; 

Realizarea sarcinii. 

3. Aprecieri şi concluzii. 

 

 Auxiliar, 

pag.  

8-9 

 

 aprecierea 

verbală 

 

                                                                            clasa I-clasa aII-a, Ed. Explorator, 2015;                                                                            

                           Georgescu – Goloşoiu, Ligia - Educaţia financiară – Banii pe înţelesul copiilor”, Ed. Explorator,2013; 

                           Georgescu – Goloşoiu, Ligia - Educaţia financiară – Banii pe înţelesul copiilor” – Caietul elevului, Ed.  

                                                                           Explorator,2013; 

                          Georgescu – Goloşoiu,  Ligia (coordonator), Mohorea, Corina, Olteanu, Stela – Educaţie financiară; Banii pe înţelesul 

copiilor,  

                                                                       Gidul învăţătorului, Ed. Explorator,2013; 
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SCENARIU DIDACTIC 

      Anexa 1: Careu 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/3963899  

https://wordart.com/ggkvjibdk0no/word-art 

https://wordwall.net/ro/resource/3964074 

         Anexa 2: Poezia Trocul 

 

Un căţel şi un ursuleţ 

Foarte ageri şi isteţi. 

Şi-au ales un loc de joc 

 Şi-au dorit să facă troc 

Hai , albinelor, vă rog! 

Vreau să fac cu voi un troc. 

Eu vreau fagure cu miere 

Şi vă duc la floricele 

Mierea a dat-o ursuleţului 

Şi el a primit un os 

Haideţi, încercați şi voi! 

 Faceţi troc la fel ca noi! 

Zice ursuleţul:  

- Dau un os 

Pe-un borcan de miere 

gros. 

-Miere n-am, dar hai cu 

mine! 

 Că fac rost de la albine. 

 

Cu polen mult încărcate 

Să luaţi pe săturate. 

 Albinele s-au învoit,  

Căţelul miere-a primit. 

 

 

Unul dă ce-i prisoseşte 

Şi-altul ia ce-i folosește. 

Căci aşa se proceda, 

Când bănuţul nu era. 

 

 

. 

 

 

 

T R A C T O R  

 

 

 

 

R A T A   

 

 

  

 

 

O C H E L A 

 

 

R I 

 

 

C A S A   
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FOLCLORUL-PERPETUA PROVOCARE A LUMII MODERNE 

Corici Simona 

Colegiul Național ”Tudor Arghezi”Tg. - Cărbunești, Gorj 

 

 

   În lumea agitată a începutului de secol, când tehnologia a devenit cea mai interesantă preocupare 

a omului modern, tradițiile încep să se piardă, deși ele reprezintă cel mai puternic reper al identității 

noastre naționale. Aruncat de istorie într-un spațiu ostil ,”într-o mare slavă”, neamul românesc a înglobat 

în matricea sa spirituală atât elemente creștine, cât și elemente păgâne într-un amalgam seducător prin 

dulceața rostirii. Versul colindelor românești alină și incită spre descifrarea sensurilor ascunse, povestește 

despre evenimente sacre și confirmă că minunile există. 

  Toate momentele importante ale existenței noastre omenești se leagă intrinsec de evenimente 

magice petrecute cândva la începutul timpurilor, așa cum spunea Mircea Eliade. Odată cu trecerea 

mileniilor, aceste experiențe primordiale s-au uitat, s-au modificat sau au fost reinventate. Omul modern 

nu face altceva decât să repete la nesfârșit acele experiențe inițiatice a căror amintire mocnește latent în 

subconștientul umanității. În toate manifestările din preajma sărbătorilor, se păstrează credința în magie și 

în minunea înfăptuită de divinitate în folosul oamenilor. Deoarece în creștinism Hristos a devenit fiu de 

om, minunile se fac sub chipul oamenilor: ”Dumnezeu nu se mai lasă cunoscut numai pe calea experienței 

mistice, ci și prin contemplație, obsesie, extaz (…). Nu mai este o cunoaștere propriu-zisă, ci o 

recunoaștere”.  (Mircea Eliade)  

 Este o divinitate apropiată de creația sa – omul - , lipsită de egoism, care nu cere decât jertfa 

bunătății. De aceea, cel mai important moment al lumii creștine îl reprezintă Crăciunul. Este sărbătorit cu 

un festivism inocent și cu o fervoare pe care numai credința o poate insufla.  

 În comunitățile arhaice, s-au păstrat nealterate obiceiuri și tradiții străvechi. In zona Gorjului, 

cele mai interesante sunt: Colindeții, Vicleiul, Capra și Steaua. Prin acestea, se reiterează credințe 

străvechi în divinitatea cu chip de om. Colindeții sau Pițărăii reprezintă un obicei arhaic cu rădăcini 

creștine. Se desfășoară în ziua de 24 decembrie, zi de post din perioada magică de la Sfântul Nicolae la 

Bobotează, când se deschid cerurile și dorințele oamenilor sunt auzite. În lucrarea ”Mituri, vise,  mistere”, 

Eliade afirmă că, în epoca începuturilor, între Cer și Pământ există o comunicare permanentă. Oamenii 

treceau dintr-o parte în cealaltă fără nicio piedică. Cu timpul, oamenii au uitat calea, iar amintirea acelor 

timpuri de aur, primordiale, nu mai poate fi recuperată decât în vis sau în extaz.  

Poate că Ajunul reprezintă momentul în care cei duși din lumea aceasta simt afecțiunea celor 

rămași în urmă. Este momentul generozității colective, când întregul sat dă de pomană în amintirea 

strămoșilor. Chemarea care plutește peste sat în zorii Ajunului, ”Hai în colindeți, măi…” este însoțită de 

clinchetele vesele ale zurgălăilor de la gleznele băieților. Colindătorii au toiege din alun încrustate cu 

motive populare străvechi care au semnificații mistice. Motivul șarpelui protector, cel al soarelui și cel al 

copacului sunt nelipsite și reprezintă o subtilă îngemănare între elementele păgâne și cele creștin-

ortodoxe. Se pleacă la colindat pe întuneric, astfel încât să se treacă pe la toate casele din sat. La fiecare 

poartă, este gospodarul care împarte din coșul împletit din nuiele: nuci, biscuiți, mere, felii de pâine sau, 

mai nou, portocale, mandarine și prăjituri de post. Chiar și la casele nelocuite în timpul anului, este cineva 

din familie, care se întoarce de sărbători ca să împartă pomana în amintirea celor dragi. Neîmplinirea 

acestor ritualuri atrage răul, iar colindătorii le urează gazdelor belșug și sănătate, tocmai pentru a alunga 

spiritele rele. Din timp în timp, ca o reminescență pre-creştină, se aude amenințător imprecația:” Cine nu 

dă colindete / Să îi moară mâța-n bete’’, rostită astăzi într-o notă umoristică. 
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Vicleiul este, de asemenea , un obicei ancestral , care face referire la nașterea Mântuitorului. 

Textul își păstrează caracterul original, cu trimiteri spre evenimentul sacru, dar modalitatea de prezentare 

a îmbrăcat o formă comercială. Colindătorii spun povestea în versuri: 

În orașul Viflaim / Veniți oameni să primim / Căci astăzi ni s-a născut / Domnul fără de-nceput / Căci 

astăzi ni s-a aflat / De-o naștere de împărat / Din fecioara Maria / Se naște Mesia / Din sămânța lui David 

// Trei crai de la răsărit / Daruri sfinte aducând / Și către Hristos zicând / „Culca-te Împărat Ceresc”/ În 

Sălaş dobitocesc / Craii te vor lăuda / Si mărire iți vor da / Mărire în cel de sus / Jos, pace până la apus  / 

Și nașterea lui Hristos / Să vă fie de folos / Și Sfântul Botez ce vine / Să-l ajungeţi cu mult bine// !    

           In același timp , cei  şase colindători - patru cântăreţi, un fluieraş şi un păpuşar -  poartă o cutie în 

care se află doua figurine care înfățișează o prințesă si, respectiv, o cerșetoare. Este un autentic teatru în 

miniatură, cu o scenă pe care se joacă cele două păpuşi şi cu un gemuleţ prin care se pot vedea cele două 

figurine. Sunt puse în scenă diferite situaţii comice sau tragice, în timp ce cântăreţii omagiază naşterea 

Mântuitorului. Această inserție a perioadei moderne are diferite conotații, în funcție de zona în care se 

colindă cu Vicleiul. Se practică mai ales în zonele submontane, la Novaci, Polovragi sau Runcu. 

          In Capra si Steaua, deja se observă o exacerbare a noului. Dacă în vechime se colinda cu 

douăsprezece cântece, astăzi se rostesc doar câteva versuri care preamăresc apariția stelei care vestește 

nașterea unui împărat , a lui Mesia . Costumația îmbină modernitatea cu tradiția, dar din păcate, grotescul 

este evident . Colindătorii au  măști si poartă o stea din hârtie colorată pe care sunt desenate scene biblice. 

         Arhetipurile sunt păstrate în esența lucrurilor. Dincolo de timp și de moarte, se regăsesc modelele 

unice repetate la nesfârșit de fiecare generație care se succedă pe acest pământ. În anumite momente 

magice ale anului, sacrul revine in cotidian, iar omul simplu sau modern se înscrie firesc în tiparul 

ancestral pe care l-a preluat de la străbunii săi și îl va duce indubitabil mai departe, prin fiii  săi. De aceea,  

Crăciunul nu-și va pierde pitorescul și magia, pentru că omul, uituc prin natura firii sale, păstrează în 

adâncul sufletului său, poate fără să știe, amintirea clipei când a înțeles ce înseamnă VIAȚA ȘI 

FERICIREA. Aceste se retrăiesc profund în cele trei zile ale Crăciunului când se sărbătorește iar și iar și 

iar… minunea Nașterii Domnului.  

 

 

 

Bibliografie 

1.Eliade Mircea, 1991, Oceanografie, Humanitas 

2. Eliade Mircea, 2013, Tratat de istorie a religiilor, Humanitas 
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GESTIONAREA FURIEI ÎN RELAȚIA CU COPILUL  

ȘI ÎN ALTE SITUAȚII DIN VIAȚĂ 

Neluța OPREA 

Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu 

Structură -  Grădinița cu P.P. Nr 7 Focșani 

 

 

 

          Furia, la fel ca restul emoțiilor, ar trebui sa ne ajute sa ne adaptam mai bine situațiilor în care ne 

aflăm. Furia ne ajută să identificăm și să luăm măsuri împotriva nedreptății sau ne semnalează ce nevoi 

importante personale nu sunt împlinite în anumite contexte. Pentru că este o emoție care ne crește 

semnificativ nivelul de energie, furia este problematică  pentru mulți părinți, deoarece aceasta activare se 

traduce prin comportament agresiv verbal sau fizic față de copil. 

          Ryan Martin, profesor de psihologie în cadrul Universității din Wisconsin, SUA, studiază furia și 

gândurile care o însoțesc, în încercarea de a găsi modalități eficiente de gestionare a acestei emoții. Unul 

dintre obiectivele cercetărilor sale este de afla care sunt gândurile care ne ajută să ne diminuam furia (si 

astfel să o putem gestiona mai bine) și care sunt gândurile care ne fac să ne pierdem controlul atunci când 

ne enervam. A rezultat astfel un chestionar dedicat tipurilor de gânduri pe care le avem atunci când ne 

aflam în situații în care tindem să ne enervăm. Iată cele cinci categorii de gânduri care nu ne ajuta sa 

gestionam furia: 

          Atribuirea de intenții negative (suntem convinși ca cealaltă persoană a avut comportamentul 

deranjat cu intenția de a ne face rău, de a ne împiedica sau de a ne face viața mai grea): A făcut 

intenționat. 

          În realitate, nu avem cum să știm exact care au fost intențiile unei persoane. În relația cu copilul, 

părinții au deseori aceasta reacție la comportamentele agresive sau necooperante ale copilului („Vrea să 

mă enerveze.” sau „Nu mă respecta!”), care apar deseori ca urmare a stresului resimțit de copil și a 

capacității sale reduse de a-și gestiona propriile emoții. 

Aceste reacții pot să apară ți când părinții au  griji excesive legate de siguranța copilului sau când părinții 

se află sub un nivel ridicat de stres și simt că nu mai pot rezolva probleme care sunt în realitate simple. 

Generalizarea: L –am scăpat de sub control / Nu-i pasă de mine/ Nu mă mai înțeleg cu copilul meu 

/Niciodată nu face ce-i spun / Nimeni nu mă aude  în casa asta. Generalizarea crește nivelul de furie 

pentru că ne confirmă faptul că nu avem niciun control asupra situației în care ne aflăm, care se îndreaptă 

în direcția opusă celei dorite de noi. Gândirea în termeni absoluți (Nimeni, toți, niciodată etc.) ne crește 

nivelul de frustrare și ne descurajează. În realitate, niciun părinte nu se înțelege tot timpul cu copilul lui, 

niciun copil nu ascultă tot timpul ce ii spun părinții, iar acest lucru este normal, este firesc. 

     

Mulți părinți se așteaptă de la copii să aibă abilități care sunt, din punct de vedere neurofiziologic, 

deocamdată  imposibile. De exemplu, un preșcolar nu va anticipa întotdeauna  

acțiunile părinților și nici nu va avea tendința de a lua în considerare nevoile acestora, pentru simplu 

motiv că gradul de  dezvoltare a acestuia  nu îi permite aceste lucruri încă. 

          Etichetarea negativă: Este un copil obraznic, rău, neascultător, agresiv, violent, neprietenos 

nepoliticos. Aceasta este gândirea care dăunează cel mai mult relației părinte-copil, deoarece ne împiedică 

să mai apreciem întreaga persoana a copilului și ne justifică  acțiuni agresive (disciplina dura sau chiar 

violenta). „Ai grijă ce semeni, că la sfârșit vei culege”. Studiile arată că frecvența acestor tipuri de gânduri 

https://www.suntparinte.ro/rolul-emotiilor
https://www.suntparinte.ro/anxietatea-parintilor-si-dezvoltarea-copiilor
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este asociată cu un nivel mai ridicat de furie în viața de zi cu zi, cu mai multa agresivitate și cu mai multe 

comportamente riscante. Etichetarea negativă este în mod special asociată cu furia: oamenii care 

etichetează negativ în mod frecvent alte persoane tind să se enerveze mai des decât oamenii care nu au 

acest obicei. Soluția este dezvoltarea empatiei. Empatia ne ajuta sa găsim posibile explicații pozitive sau 

neutre pentru comportamentele dificile ale altor persoane, inclusiv ale copiilor. 

          Cum te pot ajuta aceste informatii? Data viitoare când ești furios, acordă atenție gândurilor care îți 

trec prin minte sau replicilor pe care le spui. În ce categorie dintre cele șase menționate mai sus se 

încadrează? Primul pas este să ne dăm seama care sunt gândurile care nu ne ajuta sa avem o reacție 

constructivă. Concentrează-te asupra faptelor și asupra soluțiilor pe care ar trebui să le aplici. Care vor fi  

urmările reale ale acțiunilor copilului tău? Care sunt posibilele soluții pentru ele? Deseori, furia ne face sa 

vedem lucrurile mai grave decât sunt. Un castron de ciorbă vărsat pe covor înseamnă doar ca trebuie sa 

curățăm covorul, iar un copil care țipă și plânge este doar un copil trist, stresat, care are nevoie de 

sprijinul și ajutorul nostru 

          Fă-ți timp pentru a găsi mai multe explicații pentru a avea un comportament mai bun și mai adecvat 

față  de micuțul tău. Este foarte probabil să-ți demonstrezi mai târziu că a fost un experiment interesant 

pentru tine dar în primul rând te poate ajuta să-l înțelegi mai bine pe copilul tău. 

Bibliografie:  

Hoffman, K., Copper, Powell (2009), Circle of Security-Early Intervention Program for Parents & 

Children. 

Siegel, D., Bryson, P.T. (2014).Creierul copilului tău.Bucureşti, ed. For You. 

https://www.suntparinte.ro/ce-este-empatia
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Calitățile unui antreprenor de succes 

Prof. înv. primar, Poenaru Nicoleta 

Șc. Gimn. „Valeriu D. Cotea”Com. Vidra, Jud. Vrancea 

          Un antreprenor este în primul rând un om cu o serie de atribute și calități dar și cu  posibilitatea de 

dezvoltare personală continuă. Calitățile și atributele despre care voi vorbi în continuarenu reprezintă o 

garanție a succesului antreprenorial, dar pot crea premisele acestea, influențând pozitiv viteza de reacție și 

calitatea deciziilor în momente cheie ale dezvoltării afacerii sale. Multe, dacă nu chiar toate calitățile pe 

care eu le consider importante pot fi formate sau educate, nefiind însușiri predeterminate genetic sau în alt 

mod. 

          Antreprenorul de succes are forță interioară care îl ajută să reușească. Să aruncăm o privire asupra 

calităților unui antreprenor de succes: 

          Viziune: Prima și poate cea mai importantă calitate a unui antreprenor este aceea de a fi vizionar. 

Este important de precizat că un antreprenor vizionar nu este însă un magician cu un glob de cristal ca să 

aibă „viziuni” despre orice: în general, viziunea lui este focalizată pe planul său de afacerii și pe activitatea 

pe care o desfășoară. În antreprenoriat viziunea este mai de graba capacitatea de a vedea lucrurile puțin 

înainte celorlalți. 

           Inteligență și creativitate: Eu personal cred că un antreprenor de mare succes este cel care nu este 

neapărat inteligent în înțelegerea standard a cuvantului, și nici cel care a avut cele mai bune note la școală, 

ci acela care are un nivel ridicat de inteligență emoțională, pentru că acela va fi cel mai potrivit lider, deci 

va putea conduce mai bine echipa sa către succesu de business. 

          Cunoașterea domeniului de activitate: Nu îți deschide o afacere în domeniul prelucrării 

diamantelor daacă nu știi cum arată un diamant. Să începi o afacere într-un domeniu pe care nu îl cunoști 

deloc ar fi un adevărat paradox (de fapt, ar fi chiar o prostie!). Încearcă să alegi un domeniu în care să ai o 

minimă experiență dobândită fie prin activitatea profesională desfășurată până în prezent, printr-un job part-

time, fie măcar printr-un internship sau activități voluntare. 

           Perseverența și determinarea: În special la început de drum, atunci când obstacolele sunt mai mari, 

greșelile sunt mai frecvente (din cauza lipsei de experiență), iar tentația de a renunța este uneori uriașă (mai 

ales că nici miza nu pare foarte importantă, dacă este vorba de un start-up tipic, care se dezvoltă organic). 

Nu renunțați decât atunci când puteți spune, cu maximă sinceritate, că ați făcut „tot ce se putea face”. 

           Evident, determinarea nu înseamnă însă că nu trebuie sa ascultați nimic din ceea ce va spun ceilalți, 

colaboratorii, consultanții sau investitorii. Determinare înseamnă să mergeți mai departe către îndeplinirea 

obiectivelor companiei folosind cele mai potrivite metode. 

          Charisma și persuasiunea: Un antreprenor carismatic este acela care te captivează atunci când îți 

vorbește despre afacerea lui, pentru că pune pasiune, pentru că știe despre ce vorbește, pentru că are viziune. 

În ceea ce privește persuasiunea, aici lucrurile sunt mai simple: antreprenorii cei mai buni reușesc să îi 

convingă pe cei in jur (angajați, parteneri), prin forța persuasiunii, ca afacerea lor este o afacere de succes 

și că merită eforturile și suportul lor. 
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          Responsabilitate: Antreprenori sunt oameni care trebuie să dea dovadă de foarte multă 

responsabilitate. Spre deosebire de cei care nu sunt antreprenori, aceștia sunt răspunzători nu doar față de 

propria lor persoană și de familia lor, ci și față de toți cei implicați, direct sau indirect, în afacere pe care un 

antreprenor o dezvoltă. 

           Decision-maker (să fie o persoană care ia decizii rapid și eficient): Poate cel mai important lucru pe 

care îl face un antreprenor zi de zi este să ia rapid deciziile cele mai potrivite. Sunt oameni care așteaptă 

aceste decizii, atât cei de la vânzări, cât și cei de la achiziții, de la financiar, de la producție... Iar aici, în 

opinia mea, apare marea „artă” a unui antreprenor valoros: mai bine iei o decizie greșită acum, decât să iei 

o decizie mai bună mai târziu. Uneori, întârzierea unei decizii înseamnă pierderea unei oportunități sau 

chiar pierderi financiare reale. 

           Problem-solver: Una dintre definițiile antreprenorului este „acea persoană care se uită la o problemă 

și o vede ca pe o oportunitate, iar apoi acționează asupra sa”. Niciodată, un antreprenor nu vine să prezinte 

probleme, ci soluții. El nu folosește expresia „avem o problemă”, ci mai întotdeauna spune „cred că putem 

găsii o soluție” sau ”avem o soluți” sau chiar „iată o oportunitate”. 

           Gut-feeling (fler antreprenorial): Eu personal sunt dintre cei care în gut-felling, deoarece am văzut, 

în ultimii ani, prea mulți antreprenori care aveau acest fler, în mod indiscutabil, fler care i-a ajutat să 

construiască multe proiecte de busisness de succes. 

            Gândire pozitivă: În activitatea antreprenorială chiar nu au ce căuta pesimist, negativist, nihiliștii 

sau orice asemenea specii umane care au o gândire negativă. Dacă nu poți gândi pozitiv, nu poți fi un bun 

antreprenor. Este o regulă de bază, ia dacă un om cu o personalitate negativistă sau pesimistă este interesant 

să devină antreprenor, este bine „să lase la ușă”, aceste caracteristicii și să îmbrățișeze de la bun început 

una dintre cele mai importante calități antreprenoriale, aceea a unei gândiri pozitive. 

            Pasiune pentru propria afacere: Orice antreprenor valoros este PASIONAT de ceea ce face în 

activitatea s zilnică! De fapt, acesta este un autotest pe fiecare antreprenor ar trebui să îl facă: sunteți cu 

adevărat pasionați de activitatea pe care o desfășurați ca antreprenori? Daca raspunsul este „nu” sau chiar 

„nu știu” și sunteți în faza de start-up a unei afaceri antreprenoriale, cred că ar trebui să vă gândiți de două 

ori înainte de a continua, pentru ca o dezvoltare antreprenorială inițială care nu este bazată pe pasiune, are 

foarte puține șanse de reușită. 

           Etică personală: Un antreprenor valoros nu încalcă niciodată principiile etice în afaceri sau în viața 

personală. Sau, cum ar spune un teoretician al eticii în afacerile, „winners never cheat”. Într-un fel, imediat 

ce ai început să înșeli, să minți, să joci incorect, chiar dacă în aprență afcerea ar putea să meargă foarte bine 

în continuare, în realitate ești deja pe o pantă descendentă, pentru că așa cum minciuna are picioare scurte, 

nici lipsa de etică nu poate merge mult mai departe. În esență chiar dacă îi convingi pe ceilalți, nu poți să 

te păcălești pe tine, iar tu știi că nu ești un succes, ci doar un „eșec deghizat în succes”. 

           Încredere în oameni: Nu poți realiza o construcție antreprenorială durabilă și scalabilă fără a te baza 

pe un concept foarte simplu și clar, numit „delegare”. Dacă vrei ca businessul tău să crească peste nivelul 

la care l-ai putea dezvolta tu, de unul singur, trebuie să începi să delegi tot felul de activități și decizii 

importante, cu impact în rezultatele afacerii. Iar ca să poți delega aceste decizii și prerogative, trebuie sa 

poți avea încredere în oameni. 
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          Problema cu încrederea este una general umană, cu o mică excepție atunci când e vorba de același 

sânge, deci despre copii și părinți, dar nimic mai mult. De aici apar uneori, în dezvoltările antreprenoriale, 

greșeli suplimentare, numit generic „familie”: antreprenorii cred că, angajând oameni din familie, pot 

depăși problemele de încredere care sunt generic determinate, dar rezultatul este de multe ori contrar. 
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PLANUL OPERAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A ABSENTEISMULUI ȘI 

A ABANDONULUI ȘCOLAR 

NICOLAIE ANDREEA 

 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 

comportament, pentru care au fost sancţionaţi sau nu în repetate rânduri în şcoală. 

”Statisticile Eurostat spun că 270.000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, adică 19% 

din totalul populației din această categorie de vârstă, abandonează timpuriu școala pe care o urmează sau 

nu se mai înscriu la o altă formă de școlarizare după finalizarea studiilor obligatorii. În țările Uniunii 

Europene, doar 11% dintre tinerii din această categorie de vârstă renunță la cursuri înainte de vreme, 

aceasta fiind și ținta spre care tinde și țara noastră până în 2020.”1 

Cei care abandonează şcoala nu vor avea nici calificarea profesională indispensabilă integrării 

socio-economice corespunzătoare, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 

celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, aceștia sunt viitorii şomeri şi 

reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi. 

”În iunie 2015, Guvernul a aprobat Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii, 

document programatic ce conține mecanisme și măsuri care urmează să fie implementate până în 2020, în 

scopul reducerii procentului tinerilor cu vârsta între 18-24 de ani care au finalizat cel mult clasa a opta și 

nu urmează nicio altă formă de școlarizare sau formare profesională. 

• Obiectivul Strategiei este reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii cu șase procente, de la 

17,3% în 2013 la 11,3% în 2020, atingând astfel ținta asumată de România în cadrul Strategiei Europa 

2020.”2 

       Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea 

competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea 

identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru 

prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

         În cadrul fiecărei unități de învățământ seconstituie, prin decizie Comisia de monitorizare a 

absențelor elevilor și Comisia pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar. Ambele comisii 

sunt alcătuite, de obicei, dintr-un președinte, un secretar și trei membri. Comisia pentru prevenirea 

absenteismului și abandonului școlar elaborează anual un plan de măsuri pentru reducerea absenteismului 

și prevenirea abandonului școlar la nivel de școală/clasă. Acest plan se înregistrează la secretariat și este 

aprobat de către directorul unității de învățământ. 

            În viziunea mea, planul operațional de prevenire și reducere a absenteismului și abandonului 

școlar, pentru anul școlar în curs ar trebui să cuprindă următoarele măsuri: 

 
1 https://www.libertatea.ro/stiri/absenteismul-de-la-ore-si-abandonul-scolar  

2 https://is.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/49/2018/03/CP-ISJ-martie-2018.pdf  

https://www.libertatea.ro/stiri/absenteismul-de-la-ore-si-abandonul-scolar
https://is.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/49/2018/03/CP-ISJ-martie-2018.pdf
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          -mobilități intra-europene pentru profesori și elevi (schimburi de experinență), prin intermediul 

cărora actorii educaționali implicați primesc, pe viu, exemple de bune practici educaționale; 

           -monitorizarea frecventă a absențelor și crearea unei relații de cooperare/colaborare cu părinții, 

prin implicarea directă a acestora în actul educațional; 

           -colaborarea cu toate autoritățile comunității locale: poliție, pompieri, dispensar, biserică etc  (prin 

încheierea de parteneriate de colaborare și realizarea de acțiuni comune); 

           -participarea cadrelor didactice la programe de formare continuă în domeniul îmbunătățirii 

comunicării cu familia, metode atractive de predare, comunicare eficientă; 

           - utilizarea resurselor școlii pentru organizarea de activități de timp liber, extrașcolare 

(concursuri,cercuri,activități sportive) fapt ce ar putea motiva elevii să nu mai absenteze; 

            -asigurarea egalității de șanse tuturor elevilor și menținerea în clasă a unui climat afectiv favorabil; 

           -metode și mijloace didactice de învățare atractive/moderne (utilizarea laptopului, a internetului, a 

videoproiectorului,manuale digitale, platformă AEL); 

            -implicarea în acțiuni comunitare, precum și colaborarea cu organizații guvernamentale și 

nonguvernamentale: UNICEF, CJRAE etc. 

            - stabilirea unui sistem de recompense pentru elevii cu prezență ridicată, programe de burse 

finaciare oferite de persoane fizice sau juridice. 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

1781 
 

 

Proiect de mobilitate în domeniul educaţiei adulţilor  

Erasmus+ KA1 ”Învaţă, cunoaşte şi ajută!” 

 

prof. Volocariu Doina 

Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui 

 

 

În perioada, 01.09.2018 – 31.05.2020,  Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui a derulat 

proiectul de  mobilitate în domeniul educaţiei adulţilor Erasmus+ KA1 ”Învaţă, cunoaşte şi ajută!”, 

coordonat de profesor Volocariu Doina.  

Proiectul a fost finanțat de către Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+, având numărul de 

nr. de referinţă 2018-1-RO01-KA104-047526. Pe parcursul celor 21 de luni de proiect profesorii au 

realizat 20 de mobilități, dintre care 18 au fost aprobate prin proiect și 2 mobilităţi au fost suplimentare.  

Proiectul de mobilitate în domeniul educaţiei adulţilor Erasmus+ KA1 ”Învaţă, cunoaşte şi ajută!” 

a avut ca obiectiv general - dobândirea de competențe și abilități pentru o cooperare eficientă cu părinții 

în vederea dezvoltării unei relații puternice școală-familie pentru ajutarea elevilor aflați la vârsta 

adolescenței să se dezvolte personal armonios ca să devină adulți buni și responsabili și ca obiective 

specifice -  dezvoltarea competențelor de lucru cu părinții pentru 18 profesori de la Colegiul Economic 

„Anghel Rugină” din Vaslui în perioada 1 septembrie 2018 – 31 mai 2020; îmbunătățirea capacității de 

înţelegere a rolului empatiei și sentimentelor în cazul rezolvării de probleme în comunitatea școlară unui 

număr de 18 cadre didactice de la Colegiul Economic „Anghel Rugină”  în perioada 1 septembrie 2018 – 

31 mai 2020; creșterea abilităților de comunicare și a modalităților de motivare a elevilor în rândul a 18 

profesori de la Colegiul Economic „Anghel Rugină” din Vaslui în perioada 1 septembrie 2018 – 31 mai 

2020. 

Cursul la care au participat cei 20 profesori, selectați prin proiect, a fost ”Parents and teachers: 

building bridges”. Acesta s-a derulat în Sevillia, Spania și a fost organizat de EuroMind Projetcts. 

Participarea profesorilor a fost împărţită pe trei fluxuri: fluxul 1, în perioada 18 - 22 februarie 2019, la 

care au participat 6 profesori: Niţică Mihaela, Mardare Alina-Maria, Săvescu Carmen-Anghelina, Damian 

Liliana, Dumitraşcu Irina, Cosovanu Mihaela; fluxul 2, în perioada 13 - 17 Mai 2019, la care au participat 

7 profesori: Volocariu Doina, Arhire Simona-Gianina, Garabet Diana-Monica, Tanasă Alina, Nicu 

Cristina-Nuţa, Ponea Dragoş, Litră Corina; fluxul 3, în perioada 24 - 28 februarie 2020, la care au 

participat 7 profesori: Popescu Daniela, Păcuraru Cristina-Diana, Paraschiv Mihaela, Casandra Olimpiu-

Radu, Bughiuş Gabriela, Diaconu Oana-Mariana, Muntianu Mariana.  
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Fiecare cadru didactic participant, a făcut urmatoarele activităţi: minim o activitate de informare, 

două activități de diseminare a informației, o activitate de mentorat, un atelier cu părinții, două modele de 

activități utilizând strategii și metode învățate la curs pentru a se realiza produsul final al proiectului, 

,,Ghid – Modele de activităţi”, ce a fost publicat cu ISBN. De asemenea, acest produs final se găseşte pe: 

site-ul proiectului -  https://invatacunoastesiaj.wixsite.com/cear;  blog-ul proiectului - 

https://invatacunoastesiajuta.blogspot.com; Pagina Facebook a proiectului - 

https://www.facebook.com/invatacunoastesiajuta. 

Am avut trei etape distincte în implementarea proiectului nostru: pregătire, implementare și 

follow-up. În cadrul etapei de pregătire, cadrele didactice au beneficiat, din partea școlii, de pregătire 

pedagogică, lingvistică și inteculturală, în vederea dezvoltării de competențe și abilități care să îi ajute pe 

parcursul derulării cursului de formare. 

În perioada de implementare, profesorii au dobândit noi competențe care le-a permis să-și 

îmbunătățească considerabil relațiile cu părinții în ceea ce privește: verificarea și dezvoltarea 

competențelor pedagogice și de comunicare; îmbunătățirea perspectivelor și oportunităților de dezvoltare 

ale fiecărui elev; posibilitatea de a atrage mai mulți elevi prin prezentarea subiectului într-un mod mai 

interesant și atrăgător; creșterea motivației pentru dezvoltarea profesională; cum să ajungă chiar și la cei 

mai exigenți elevi într-un mod mai ușor; gestionarea sentimentelor și a conflictelor prin concentrarea 

asupra soluțiilor; colaborarea cu profesorii, precum și cu profesorii și părinții, promovarea muncii în grup 

și a proiectelor pe termen lung pentru a provoca schimbări care să permită îndepărtarea sarcinilor inutile 

de pe umerii personalului educațional și exercitarea unui impact mai mare asupra procesului de învățare și 

o mai bună satisfacere și stimulare a climatului de coexistență în contextul școlar. 

În etapa de follow-up participanții la cusul de fomare au utilizat cunoștințele, competențele și 

abilitățile formate în vederea îmbunătățrii coperării școală-familie și realizării ghidului cu modele de 

activități pentru întărirea dialogului părinți-profesori și, în acest moment, asigură sustenabilitatea 

proiectului. 

Prin implemetarea acestui proiect am construit relații mai puternice cu școlile din alte țări ale UE 

în ceea ce privește legăturile de rețea, culturale și profesionale, creând astfel legături mai puternice la 

nivel european, am avut șansa de a împărtăși cunoștințele și resursele inovatoare cu alte școli europene și 

șansa de a primi feedback cu privire la calitatea acestor cunoștințe și resurse, am promovat imaginea 

şcolii în comunitate, am dobândit o mai buna abilitate în eficientizarea dialogului şcoală-familie, ne-am 

îmbunătăţit abilităţile de a lucra în echipă într-un mediu internaţional, am crescut gradul de implicare a 

părinților în viaţa şcolii prin întărirea dialogului şcoală-familie. 

 

 

https://invatacunoastesiaj.wixsite.com/cear
https://invatacunoastesiajuta.blogspot.com/
https://www.facebook.com/invatacunoastesiajuta
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Medierea conflictelor prin valorile promovate de textul literar-suport al orei de consiliere 

Aspecte teoretice 

Drd, profesor Grecu Iulia Magdalena 

 Liceul de Arte, Slobozia  

 

Într-o societate în care problemele individului postmodern sunt mai complexe decât în trecut, 

acesta resimte acut lipsa unui punct de sprijin. Concretizat în particularităţi ale conştiintei şi conduitei 

morale, într-o scală personală de categorii axiologice, într-un “referenţial axiologic” acest punct de sprijin 

încolţeşte şi germinează în mediul familial şi în cel şcolar. Deziderat al educaţiei formale, referenţialul 

axiologic reclamă cu necesitate o revalorizare a actului lecturii, cu atât mai mult cu cât mesajele transmise 

de mass-media şi utilizarea internetului exercită asupra preadolescenţilor şi adolescenţilor o puternică 

fascinaţie, creează relaxare şi distracţie în detrimentul petrecerii timpului în aer liber, practicării unui 

sport şi mai ales... lecturii.  

Prin frumuseţea lor artistică, prin eroii şi întâmplările prezentate, operele oferă modele de 

conduită, literatura devenind şi-un instrument educativ ce ajută elevii la vârsta preadolescenţei să-şi 

descopere propria identitate, într-o lume în care valorile sunt în derivă. Textul literar devine asfel o sursă 

de exemple /contraexemple care pot fi valorificate în scopul educaţiei morale a elevilor, efectele 

educative generate de ora de literatură devenind astfel complementare acţiunilor educative desfăşurate în 

acest sens. Faptul că „totul e social"( Pierre Bourdieu) dovedeşte tânărului care citeşte sau învaţă să 

citească (să recepteze) textul că abordarea ştiinţifică, respectiv sociologică a literaturii, este o cale de 

cunoaştere a sinelui şi a celorlalţi. 

  Profesorul consilier, Elevul şi Textul literar. O triadă care stă la baza dezvoltării societăţii. Este 

poate fi definită în termeni de „interdependenţă”, de „armonie” sau, din contră, în termeni de 

„incompatibilitate”, de „hiatus”. Dacă această  relaţie  ar fi rămas undeva, colaterală dezvoltării societăţii, 

poate această stare de lucruri nu ar fi avut relevanţă. Dar când educaţia înseamnă conştiinţa de sine a unui 

popor,  înseamnă viitorul naţiei şi înseamnă profilul unei ţări ce se vrea integrată valorilor universale (sau 

măcar europene) lucrurile trebuie tratate cu responsabilitate. Printre valorile promovate de textul literar, 

un loc fundamental îl ocupă non-violența, dorința de echilibru, armonizarea cu celălalt și cu sinele. 

Dacă la începutul secolului al XX-lea, textul literar şi, implicit lectura, fiinţa sub zodia „viziunii 

tradiţionale”, primând receptarea modelelor de limbă, ulterior, după anii ’70 a apărut modelul 

comunicativ ce-a facilitat orientarea dinspre literar spre nonliterar acordându-se o atenţie deosebită 

structurii cognitive a lectorului, actul lecturii fiind investit cu noi valenţe. Definită metaforic drept o 

întâlnire cu spiritele culturii naţionale, o „cale regală” a educaţiei morale, civice şi a formării gustului 

estetic (Pamfil, A., 2003), lectura devine în actualitate un mijloc eficient de a-i educa pe elevi în dublul 

sens pe care N.Manolescu îl atribuie acestui concept: a te instrui şi a înţelege. 
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   Aspecte metodologice 

        Programa pentru Consilere și Orientare dovedeşte preocupare pentru prevenirea conflictelor. 

Numeroasele studii de caz propuse, interesantele exerciții de lucru cu elevii, dar mai ales textele suport 

revelatoare în sensul promovării unui ideal moral bazat pe respect, echilibru, armonie cu sinele și cu cei 

din jur, toate acestea facilitează abordarea acestui aspect la clasă și soluționarea lor prin discuții sincere, 

prin curajul mărturisirii problemelor și prin rezolvarea conflictului interior/ exterior. Textele sunt 

expresive și transmit direct stările, gândurile emoţiile: povestirea unor evenimente reale, corespondenţa. 

Parcursul profesorului consilier prevede, de-a lungul unui an şcolar dezbateri pe marginea anumitor teme 

de discuție, unele dintre ele fiind semnificative pentru prevenirea conflictelor: Scene din viaţa de ieri şi de 

azi / Joc şi joacă/ Familia / Şcoala/ Confruntări etice şi civice / Personalităţi, exemple, modele. Fiecare 

temă este ilustrată prin texte literare şi nonliterare (memorialistice, epistolare, jurnalistice, juridic-

administrative, argumentative), un film (sau scenariu cinematografic). Aici se vădeşte noutatea. Pentru 

prima dată în cadrul orei de consiliere sunt observate temele şi subtemele acestora ce validează grile de 

lectură în acord cu modernizarea societăţii, cu promovarea toleranței și a respectului, cu nevoia de 

acceptare a celuilalt. Legarea disciplinei de interesele reale ale grupului-ţintă se realizează plenar, astfel 

încât ei să înţeleagă că tot ceea ce învaţă la şcoală îi ajută în dezvoltarea personală şi socială. 

                                                Studiu de caz. Aplicaţii pe text 

         O analiză mai detaliată a unui text pe care îl propun ca bază a discuției cu clasa a VI-a este 

revelatoare, ea poate identifica o constantă esențială: conflictul dintre profesor și elev, dar și cel dintre 

elevi. Fragmentul aparține lui Barbu Ștefănescu Delavrancea și are în centru o scenă în care dascălul 

mereu nemulțumit cere unui „monitor”, elev mai mare să lovească pe în școlar mai mic, cu violența unei 

linii de lemn, din cauza nepriceperii la lectură: 

“De obicei, Domnul Vucea, când intra în clasă, noi fiind toți cu ochii pironiți în carte, începea să 

cerceteze notele. Pe "binișor" îi trăgea de urechi, lui "rău" îi trăgea la palmă cu linia lată, cu nuiaua 

sau chiar cu linia în patru muchii când să făcea foc. Oh! Atunci era nespus de rău! Poruncea fără 

milă: 

– Dă-i zece tătarului, dă-i zece!... ha! tătarul!...zece!... cinci cum o fi și cinci pe dungă! De câte ori 

auzeam "jart", auzeam și "aoleo"! Inima noastră, cât puricele, dodată să umfla și ni se poticnea 

răsuflarea. Mi-aduc aminte că odată am strâns ban cu ban, din ce-mi da mama, până am făcut o 

jumătate de sfanț. Două săptămâni nu luasem decât binișor și rău. M-a zguduit de urechi, mi-a tras la 

palmă, iar în ziua când era să ajung la linia în patru muchii, la "cinci cum o fi și la cinci pe dungă", 

am dat monitorului o jumătate de sfanț. În ziua aceea mi-a dat: foarte bine, eminențe mici și eminențe 

mari. Domnul Vucea, văzând așa minune, s-a scărpinat în barbă ș-a râs, un râs necăjit. 

– Ha, tătarul, vezi, tătarul, când vrea învață tătarul, dă-i trei pe dungă că poate și nu vrea!” 

Conflictul generează violență extremă, toate consecințele unui asemenea comportament abuziv 

atât din partea profesorului, cât și din partea camaradului mai mare sunt prezente aici, evocate de un 

scriitor matur, care rememorează totul cu durere și strângere de inimă, chiar dacă anii au trecut și rănile 

sufletești ar fi trebuit să se închidă: teama de bătaie, revolta contra unei nedreptăți săvârșite în fața tuturor, 

discriminarea și impactul psihic major al loviturilor numărate cu ochii în lacrimi de elevi și cu nepăsare 

de profesor. 

Textul impune reflectarea asupra valorilor esenţiale, necesare dezvoltării sănătoase a 

adolescentului: pune bazele unei responsabilizări a tânărului care trebuie să perceapă rolul său de verigă 
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sănătoasă într-un lanţ al generaţiilor, să conştientizeze că toleranța este esenţială în înţelegerea 

prezentului, conturând devenirea şi cristalizarea unei conştiinţe – în toate componentele ei: morală, 

civică , estetică. Este imposibil ca un tânăr în formare să nu fie impresionat de tragismul condiţiei unui 

copil ce suferă umilinţe Este imposibil ca un adolescent să nu înveţe a nu mai fi indiferent, mediocru, 

umil.   

 

În loc de concluzie 

             Am ales să evoc aspecte din literatură ca modele evaluative de bune practici și de mai puțin bune 

practici…Metode de evaluare, comportamente, profesori și elevi. Dar, indiferent de epocă și de 

mentalitatea ei, dascălul trebuie să înțeleagă lumea elevilor săi, să fie blând și corect cu el însuși și cu 

ceilalți, deschis noului și mereu în căutare de soluții, pentru ca sufletul celui aflat în mâinile lui să fie 

modelat corespunzător pentru viața care îl așteaptă.  Astfel se vor media conflictele din mediul școlar, 

profesorul fiind primul care previne și se interpune în calea eșecului, al revoltei copilului de a învăța sau 

al refuzului de a mai merge la școală. Atât elevul, cât și îndrumătorul său trebuie să urmeze în îndemn al 

scritorului Dan Puric, propus ca temă de reflecție în finalul acestei analize: „Omul Frumos nu este vizibil, 

el nu are imagine, el țâșnește în aparență, într-un gest mic, iar gestul ăla, pentru tine, este izbăvitor și-ți 

persistă în suflet toată viața, ca o icoană”.  
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Frumosul și armonia în abordarea integrată a activităților în învățământ 

(interpretare psihopedagogică) 

 

                                                          Prof. psihopedagogie specială,Sălăvăstru Marina-Ionela 

                                                             Centrul Școlar de Educație Incluzivă “C tin Pufan”, Vaslui 

 

“Şcoala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului cunoştinţele generale de care, 

bineînţeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este instrucţia. Cealaltă e să pregătim copilul de azi 

pentru omul de mâine, şi aceasta este educaţia”. – Gaston Berger 

Majoritatea tinerilor acumulează foarte multe cunoştinţe, dar construiesc foarte puţine idei strălucite. 

Aceştia au pierdut plăcerea de a învăţa. Şcoala a încetat să mai fie o aventură plăcută, aşa cum era 

odinioară. Vestea tristă este că mediile de informare i-au sedus cu stimuli rapizi şi gata preparaţi şi astfel 

au devenit rapid iubitori de așa-zis fast-food emoţional. Televiziunea transportă copiii fără ca ei să mai 

facă vreun efort, în mijlocul unui stadion, în interiorul unei aeronave, în miezul unui război sau în 

mijlocul unui conflict politic. Acest bombardament de stimuli nu este inofensiv. El acţionează asupra 

subconştientului, mărind nevoia de plăceri în viaţa reală, proces asemănător administrării drogurilor. Cu 

timpul, copiii nu mai găsesc plăcere în micii stimuli ai rutinei zilnice. Ei au nevoie să facă multe lucruri 

ca să facă rost de o fărâmă de plăcere, ceea ce generează personalităţi fluctuante, instabile şi nemulţumite. 

Avem o industrie complexă de petrecere a timpului liber şi ar trebui să avem cea mai fericită generaţie de 

tineri care a călcat vreodată pe Pământ. Dar am creat o generaţie de nemulţumiţi... 

Vestea bună este că există soluţii! Astfel, atât în sala de clasă, cât și acasă se poate re-crea un spaţiu de 

dezvoltare deplină și autentică a copilului. Vă prezint, în acest sens, tehnici eficiente aplicabile atât în sala 

de clasă, cât şi acasă: 

 

1. Existenţa muzicii ambientale (muzica clasică, muzica blândă) 

Această tehnică ajută la dezaccelerarea gândirii, calmarea neliniştilor, îmbunătăţirea concentrării, 

dezvoltarea plăcerii de a învăţa , educarea emoţiei. Fără emoţie, cunoaşterea este insipidă. Rolul muzicii 

ambientale este să favorizeze educaţia emoţională şi muzicală, să genereze plăcerea de a învăţa, să 

liniştească gândirea, să îmbunătăţească concentrarea, dar și asimilarea informaţiilor. 

În sala de clasă, aceasta calmează profesorii și însufleţeşte elevii. Deşi tinerilor le place muzica agitată, 

deoarece și gândurile sau emoţiile lor sunt într- o permanentă stare de agitaţie, s-a demonstrat că, după 6 

luni de ascultat muzică blândă şi linistită, emoţia lor este stabilizată și pregătită. 

2. Așezarea sub forma de U sau în cerc 

Deşi multe săli de clasă nu permit acest lucru, fie din cauza existenţei unui mobilier învechit, fie din cauza 

dimensiunilor clasei, acest tip de organizare (măcar... uneori) dezvoltă siguranţa, asigură o educaţie 
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participativă, îmbunătăţeşte concentrarea, reduce conversaţiile dintre elevi în timpul orelor și diminuează 

conflictele. 

Faptul că, ajunşi la maturitate, indivizilor le este foarte greu să vorbească în public se datorează sistemului 

şcolar care generează inhibiţie, blochează gândirea. Aparent inofensivă, aranjarea mobilierului clasei are 

un rol extrem de important în formarea personalităţii elevilor. 

Pentru adulţii zilelor noastre este greu de suportat oboseala, anxietatea și agitaţia copiilor. Ca să nu 

explodeze de anxietate, copiii deranjează mediul înconjurător, poartă conversaţii între ei, îşi provoacă 

prietenii. S-a demonstrat, prin diverse experimente şi statistici ulterioare, că elevii zilelor noastre  nu 

rezistă mult timp stând imobili, în bănci, privind ore în şir ceafa colegului. Au nevoie de suport, au nevoie 

de liniştea și căldura conferită de “cercul” (propriu- zis) al colegilor. Ei au nevoie să îşi vadă chipurile 

unii altora. 

3. Ochii - sculptorii emoţiilor 

Sala de clasă nu este o armată inertă de oameni tăcuţi şi nici profesorul nu este singurul actor, elevii 

asigurând rolul spectatorului. Educaţia trebuie să fie participativă. 

Ar fi excelent ca programele şcolare să poată permite un timp în care elevii să poată preda în faţa clasei. 

Această metodă ar produce dezinhibarea și eliminarea fobiilor legate de comunicarea în public, ar 

dezvolta gândirea critică, iar elevul s-ar simţi parte importantă în procesul educativ. 

Elevii timizi vorbesc puţin, însă gândesc mai mult decât ceilalţi. Problema este că aceste gânduri deseori 

îi chinuie, neîndrăznind să fie destăinuite, expuse celorlalţi. Aceştia ar trebui să constituie un element de 

atenţie specială din partea dascălilor. 

Un rol foarte important în educaţie îl au ochii: educaţi privind în ochi, educaţi cu gesturile: ele spun tot 

atât sau mai mult uneori decât simplele cuvinte. 

Lăsându-i să experimenteze arta, creștem copii fericiți. Pornind de aici, vor deveni creativi abordând 

oricare altă materie. Vor investi pasiune în orice vor face și vor fi întăriți de încrederea care crește în ei de 

mici atunci când le permitem să-și fructifice autonomia și ideile. Simțim pace în gândul că așa formăm 

oameni liberi. Și că aceștia vor izbândi. 
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ROLUL EDUCAŢIEI ÎN FORMAREA DE VALORI ŞI PRINCIPII  

MORAL – CIVICE 

 

DAN DANIELA 

GRĂDINIȚA P.P. 36 TIMIȘOARA 

 

 

             Despre educaţia morală, istoria pedagogiei consemnează o diversitate de definiţii, începând cu 

filosofia şi inserţiile pedagogice din acest domeniu şi cu primii filosofi cum ar fi Socrate, Platon, 

Aristotel, din cadrul filosofiei antice. Pentru Socrate, respectiv pentru Platon, educaţia morală este un fel 

de terapie, îndeplinind deci o funcţie terapeutică, acordând unele circumstanţe unor greşeli şi fapte 

reprobabile săvârşite de om. Pornind de la ideea că oamenii greşesc din ignoranţă, că necunoaşterea 

binelui este cauza pentru care se fac greşeli, aceşti mari filosofi considerau că este suficient să explicăm 

ce este binele, pentru ca oamenii să-l şi înfăptuiască, deşi tot din antichitate s-a cristalizat şi dictonul: “văd 

binele, îl aprob, dar urmez răul”. Socrate si Platon rămân întemeietorii primei mari metode de educaţie 

morală - metoda însuşirii morale - prin care ei socoteau că se pot planta sau cultiva virtuţile în spiritele 

oamenilor. 

În epoca modernă, psihologul francez Th. Ribot considera că educaţia morală înseamnă sau are ca 

scop dezvoltarea sentimentelor morale sau nobile, prin care omul poate ajunge la idealul de umanitate. 

Amintim, de asemenea, opinia lui I. Grigoraş (1995), care ne sugerează printr-o formulă succintă, legătura 

dintre morală, moralitate şi educaţia morală, adică, educaţia morală are calitatea de „factor al trecerii de la 

morală la moralitate”. 

Existenţa umană este practic imposibilă în afara civicităţii. Prezenţa cadrelor 

didactice, implicarea lor în crearea, menţinerea şi permanentizarea preocupărilor civice ţin de conţinutul, 

formele activităţii şi metodologia implicată, deci stilul fiecăruia. 

Între componentele educaţiei, cea morală ocupă un loc deosebit datorită rolului pe care-l joacă în 

afirmarea şi integrarea în societate a copilului. Educaţia morală este un proces continuu, toate disciplinele 

de învăţământ cu situaţiile educative specifice având o contribuţie în sfera morală. 

Dimensiunea morală a educaţiei reprezintă o componentă esenţială atât a procesului instructiv-

educativ cât şi a acţiunii exercitate de familie, mediul social, colectivul de copii, având ca scop formarea 

conştiinţei şi conduitei civilizate a preşcolarului în conformitate cu normele sociale şi cu particularităţile 

de vârstă. Toate activităţile din şcoală au influenţă şi în direcţia educării morale, dar acest aspect este 

urmărit cu preponderenţă în activităţile din domeniul educaţiei pentru societate. 

Formarea unui comportament moral pretinde o metodologie şi o strategie complexă, variată, 

dinamică şi adecvată numeroaselor componente care trebuie formate şi dezvoltate. Nu atât numărul 

metodelor şi procedeelor utilizate în acest proces reprezintă o dificultate, cât integrarea lor într-un sistem, 

articularea lor într-o metodologie flexibilă, adaptabile diverselor situaţii în care se găseşte dascălul şi 

elevul. Există, pe lângă metodele şi situaţiile generale de predare-învăţare, metode specifice de educaţie 

morală, ele fiind utilizate pentru formarea conştiinţei morale (mai ales metodele expozitive) sau pentru 

formarea comportamentului moral al copiilor (metode acţionale). Principalele metode care stau la 

dispoziţia oricărui cadru didactic sunt: povestirea, explicaţia morală, prelegerea morală, convorbirea 

morală, dezbaterile morale, problematizarea, studiul de caz, exemplul, exerciţiul moral, aprecierea şi 

sancţionarea sau aprobarea şi dezaprobarea. Abilitatea şi măiestria educatorului îl vor ajuta să adapteze 

fiecare procedeu sau metodă la specificul situaţiei pe care o are de rezolvat. Metodele verbale se îmbină 
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cu cele practice. Aprobarea şi dezaprobarea se pot succeda uşor, după cum metoda explicaţiei poate urma 

un exerciţiu sau un exemplu, sau analiza unui caz. Numeroase sunt şi jocurile didactice utilizate, cu 

substrat moral-civic. Acestea imprimă activităţii un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi o 

stare de bună dispoziţie, de veselie, de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei,oboselii. 

Domeniul educaţiei morale este delicat şi de aceea cere competenţă şi artă pentru a soluţiona numeroasele 

probleme pe care le ridică formarea profilului moral al unui copil. Aceasta înseamnă că un cadru didactic 

trebuie să ştie să aleagă şi să folosească cu măiestrie metodele care-i pot oferi şansele cele mai mari de 

succes. De asemenea, nu trebuie să  uite nici un moment că această bogată metodologie va trebui să fie 

permanent însoţită de exemplul său personal, de atitudinea ireproşabilă din punct de vedere moral în toate 

împrejurările. 

Interesante şi apreciate de elevi sunt lecţiile care au ca temă prietenia, furtul, minciuna, cinstea, 

hărnicia, lenea etc., unde se poate folosi o gamă variată de metode şi mijloace didactice (povestirea 

morală, convorbirea, exemplul, studiul de caz, chestionare, concursuri etc.) realizarea unor compuneri 

literare a unor compoziţii plastice, a unor dramatizări stârnesc întotdeauna interesul şi plăcerea elevilor 

pentru acest gen de activităţi. Trebuie avut în vedere că accentul să cadă nu numai pe însuşirea unor 

conţinuturi, ci şi pe exersarea acestora în diverse situaţii şi mai ales pe trezirea interesului pentru 

cunoaşterea propriului eu. 

Prin activităţi cu titluri sugestive (Prietenul la nevoie se cunoaşte; Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i 

face; Fapte pe măsura vorbelor etc.) se poate defini şi conştientiza rolul prieteniei, se pot cultiva simţul 

răspunderii şi al muncii, autonomia, declinarea identităţii. Se poate apela la analizarea unor fapte din 

viaţă, la lecturarea unor texte literare cu ţintă educativă directă, la vizite, excursii, jocuri didactice. 

Concursurile de desene, dramatizările, filmele didactice ş.a., sunt doar câteva mijloace didactice care 

contribuie la îmbogăţirea bagajului de reprezentări morale, determinându-i pe copii să emită judecăţi 

morale corecte (prin elaborarea unor criterii de apreciere a conduitei celorlalţi) care vor fi aplicate şi în 

autoevaluarea propriului comportament. 

Profilul moral al copiilor se construieşte treptat şi cere o multitudine de aspecte şi caracteristici, 

unele de profunzime (idealuri ce se apără cu pasiune, aspiraţii, caracteristici de onestitate, 

responsabilitate, preţuire a muncii şi opiniilor altora, a adevărului, libertăţii de opinii şi a dreptăţii), 

trăsături de suprafaţă alimentate de cele de profunzime (politeţea, loialitatea etc.) şi trăsături morale 

operaţionale de tensiuni diferite (hărnicia, punctualitatea, spiritul de ordine etc.). 

Orele de educaţie civică se desfăşoară sub semnul interacţiunii şi comunicării cu scopul găsirii 

unor soluţii constructive acolo unde se impune. Educaţia civică în şcoală este sinonimă cu educaţia pentru 

viaţă. 

Privite în ansamblu, toate metodele educaţiei morale pot avea un aport important la formarea 

conştiinţei şi conduitei morale a copiilor. Îmbinarea lor armonioasă asigură concordanţa între trebuinţe, 

tendinţe şi cerinţe morale cât şi între libertate şi constrângere. Măiestria didactică se va concretiza în acele 

strategii care vor da copilului impresia libertăţii chiar în acţiunile şi cerinţele care îi sunt impuse. 

Bibliografie: 

Ambrus, Z., Programe educaţionale: Activităţi şi metode de grup pentru formarea moralităţii şi 

civismului elevilor, Presa Universitară Clujeană, 2004. 

Cristea, S., Pedagogie generală. Managementul educaţiei. Editura Didactică şi Pedagogică, 
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MANAGEMENTUL ON-LINE – provocarea momentului 

Anton Traian - Școala Gimnazială nr.1 Răucești, Răucești 

Anton Marinela – Școala Gimnazială Domnească, Târgu Neamț 

 

 În perioada aceasta, cuvântul de ordine în sistemul educațional este „on-lineˮ și 

„învățământ de acasăˮ. Bineînțeles că toți actorii implicați în procesul instructiv educativ au fost 

obligați să-și însușească competențe TIC, iar managerii de unități școlare nu au făcut excepție, ba 

mai mult au fost un exemplu pentru colegii lor. Aspectul interesant al acestor vremuri este că nu 

ne-am mai confruntat cu COVIT19, adică cu o situație de genul acesta, pe care noi o teoretizam 

destul de bine, dar la nivelul practicii ne-am cam împotmolit. 

 Directorul care conduce o echipă școlară (elevi, părinți, cadre didactice) trebuie să 

găsescă soluții ferme și demne de a continua să lucreze eficient, respectând autoizolarea 

domestică și regulile distanțării sociale. Fără îndoială că în echipa școlară enumerată mai sus 

există persoane cu competențe IT ridicate și persoane fără astfel de competențe; învățământul de 

stat românesc este unul de masă, se adresează tuturor beneficiarilor, de aceea nimeni nu trebuie 

lăsat în urmă, ci trebuie împins de la spate să meargă împreună cu toată lumea. Managerul 

trebuie să găsească soluții pentru ca nici un membru al echipei să nu rămână în urmă. 

 Trebuie făcute câteva precizări clare: nu sunt diferențe mari între mediul rural și mediul 

urban, legat de interesul elevilor și a cadrelor didactice pentru participarea la învățarea on-line; 

dacă cei din mediul urban câștigă ceva prin dotarea cu dispozitive, pierd la nivelul interesului 

pentru învățătură, deoarece clasele sunt numeroase și greu controlabile. În mediul rural sunt mai 

puține dispozitive pentru internet, dar legăturile umane sunt mai strânse și elevii se ajută mai 

mult între ei (rude, vecini, prieteni).  

 Cel mai important merit al unui manager școlar în aceste vremuri este acela de a oferi 

școlii ÎNCREDERE, de a oferi o viziune clară și optimistă, de a propune noi metode on-line, 

implementate gradual – de la grupuri pe wattsapp, la messanger și classroom-uri – în care să se 

implice toate cadrele didactice și câți mai mulți elevi. Trebuie încurajate sesiunile de 

videoconferințe/meetinguri, îndeosebi la clasele primare, unde elevii simt lipsa doamnei 

învătătoare, prezența ei fizică, vocea și indicațiile ei. 

 Trebuie să aibă o cooperare constructivă cu comunitatea locală pentru a sprijini și elevii 

care nu au posibilitatea de a se conecta on-line, aceștia fiind deseori elevii mai slabi ai clasei, cu 

probleme socio-economice, din grupuri vulnerabile. Ei sunt mulți, ei nu fac o majoritate, ci o 

minoritate, de aceea trebuie discutați individual și sprijiniți, cu toate resursele pentru a se integra 

în majoritate. Nu trebuie ratată șansa de a educa și părinții – educația adulților – care se văd 

nevoiți să învețe alături de copii lor tehnici noi de comunicare și de folosire a tehnologiilor. 
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 Managerul vremurilor acestea, în care școala e pe internet, are nevoie de competențe IT, 

dar nu numai, trebuie să dezvolte competențele de comunicare, relaționare și negociere, să fie 

flexibil, diplomat pentru a rezolva situațiile conflictuale și de a punere în practică a principiilor 

profesionale  pentru care colegii săi l-au sprijinit în această funcție. 
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                                         Despre educația timpurie, la superlativ 

                                                               Dinu Mădălina 

 Liceul de Arte, Slobozia  

 

            ,,Relaţiile –de orice fel – sunt ca nisipul pe care-l ţii în mână. Dacă îl ţii uşor în căuşul deschis, el 

rămâne acolo unde este. Dar în momentul în care strângi mâna ca să nu-l laşi să-ţi scape, nisipul ţi se 

strecoară printre degete. S-ar putea să mai rămână ceva, dar cea mai mare parte din el se risipeşte. Aşa 

este şi o relaţie. Dacă o ţii uşor, o respecţi şi îi oferi libertate celeilalte persoane, este probabil să 

rămână aşa cum este. Dar dacă o ţii prea strâns, eşti prea posesiv, relaţia îţi scapă printre degete şi este 

pierdută”. ( vol „SUPĂ DE PUI PENTRU SUFLET. GÂNDEȘTE POZITIV”, autor J. CANFIELD; M. 

HANSEN; A. NEWMARK, vol 4, pag. 17).  

            Pentru o mamă cele mai frumoase relaţii sunt cele stabilite cu fiii săi. E dificil, dar e frumos. 

Dificil pentru că diferenţa de vârstă, de mentalitate face uneori aproape imposibilă comunicarea. Frumos, 

pentru că în copii orice părinte îşi retrăieşte propria devenire. Este în puterea lui să şi-i apropie 

determinându-i să se deschidă, să-şi dorească să vorbească despre sine. 

 

                       “Întâiul drum” … prin zăpada vieții, text de Ion Agârbiceanu 

 

           Ce propune acest text? O semnificativă pildă de viață, într-un cadru rural autentic, în care tradițiile 

sunt esențiale. O mamă singură, în toiul iernii. „Mamă-sa iasă şi vine şi iar iasă. Are treabă în tindă, în 

cămară, prin curte după lemne. A făcut foc în camera dinainte şi aici fierbe şi mâncarea pe vatră. Rar 

priveşte şi ea prin geam: ninge rar şi acum.” Imaginea este tipică: focul în camera în care țăranii români 

mâncau și stăteau înconjurați de copiii care se jucau pe lângă foc. Spațiu al familiei reunite, al căldurii 

sufletești. Interesant este faptul că imaginea tatălui, cel care în Amintiri din copilărie venea ostenit, seara 

târziu și primea zâmbetul amar al soției dărâmată de problemele casnice, dogoarea focului și bucuria 

nestăvilită a copiilor ce i se aruncau în brațe, aici, în textul lui Agârbiceanu, este absent. Mama rămâne 

cea care asigură bunăstarea copiilor. Chipul mamei este cel desăvârșit. Apare dimensiunea maternă, 

sublimă, evocată în imagini platice: „Lelea Anuţa e necajită tare. Copilul cel mic, sugaciul, orăcăie ca o 

broască în leagăn. I-a dat să sugă, dar n-a vrut. Îl ridică iar din leagan şi-i dă sânul plin şi alb, dar 

broscoiul se învineţeşte la obraz, şi zbiară din rasputeri. Aşa o fierbe de azi-dimineaţă. 

– Ce te doare, puiule, ce te doare? Of, Doamne! De ce or mai avea dureri şi copiii?” 

            Și, ceea ce constituie esența textului, băiatul cel mare, Ioniță, are prima fulgerare de personalitate, 

la vârstă fragedă: devine stâlpul familiei. „Îl pune iar în leagan şi Ioniţa, fraţiorul cel mare, se şi repede 

sa-l legene în locul mamei sale, cuprinsă de trebi, cât nu mai ştie unde-i este capul. Ioniţa mormăie şi 

mai tare şi cât poate el de gros, să acopere plânsul sugaciului, să-şi poată vedea mamă-sa de lucru.” 

Rămasă fără sare, mama are de luat o decizie majoră: îi încredințează fiului misiunea de a pleca pe o 

vreme viscoloasă la magazinul din centrul satului, pentru a îi aduce alimentul de care are nevoie. Și 

secvețele narative care urmează sunt ilustrative pentru caracterul tradițional la comunității rurale evocate 

de Agârbiceanu. Copilul se îmbracă gros, cu cojocel și opincuțe, cu căciulă de miel și cu toiag pentru 

alungarea cânilor. Trăistuța specifică este bine fixată după gât, iar curajul sălășluiește în suflet.”Copilul se 

repezi sa se îmbrace. Mamă-sa deschise lada şi adună din ladiţa ei, cu mare silă, douăzeci de bani de 

aramă. Caută o traistă mică şi i le dădu lui Ioniţă. Îmbrăcat, cu căciula în cap, părea mai mare de cinci 

ani trecuţi câţi avea. Banii de aramă îi legă mamă-sa în colţul naframuţii lui cu rândunele şi i-o puse în 

buzunarul clicinului. Porni pe uliţă la vale, spre vatra satului, unde era prăvălia, iar mamă-sa se grăbi în 

casă la cel din leagan. Nu mai era aşa de îngrijorată” 
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      Ioniță reușește să ajungă la prăvălie și își îndeplinește misiunea, e drept, cu ajutorul unui consătean 

milos. Întors acasă victorios, el validează o altă latură specfică copilului român: a fost isteț, a numărat 

vânzătorului de la prăvălie toți banii corect și a primit o recompensă: o acadea. Chinul lui a fost 

recompensat. Și ca un frate bun are dorința de a împărți cu fratele cel mic bucuria succesului.  

 

                                       Lupta cu îngerul a copilului, text de Vasile Voiculescu 

 

                Cine vorbește copilului despre non-violență, despre toleranță? Mama, bunica, profesorul de 

religie, preotul, literatura. Literatura prin sine transmite un mesaj moralizator: Spune NU violenței. Un 

text revelator prin semnificația lui este Lupta cu îngerul  de Vasile Voiculescu: o luptă, dar ce luptă…. Ea 

nu are nimic dureros sau dramatic, nu presupune sânge și moarte, nu jertfă absurdă. Este o luptă cu 

îngerul, cu sinele. Este o luptă albă, din care copilul iese învingător. „Lupta” presupune: adversari (doi 

sau mai mulţi), conflict, persoane aflate de o parte şi alta a baricadei. Aici sintagma „cu îngerul” este 

sinonimă expresiei ”contra îngerului ”. Acesta este orizontul de aşteptare al cititorului în legătură cu 

textul, aceasta este prima impresie furnizată de titlu: “Părea o arătare de călător de pe alt tărâm”, „ ce 

vrei ? răcni ciobanul”/ „ luptă” răspunse celălalt ca şi cum ar fi spus bună-seara”/ „Iacob s-a luptat cu 

îngerul, nu împotriva lui”/„luptau luptă dreaptă”/„ fiecare din noi, măcar odată în vreme, trebuie să ne 

măsurăm cu trimisul Domnului la un popas , sub sicomor, lângă o fântână de răscruci”/ „ copilul 

alăturat de înger sugea fluid sfânt, care trecea în el ca în legea vaselor comunicante”. 

               Titlul este dezvăluit întru totul de fraza ”Iacob s-a luptat cu îngerul, nu împotriva lui”, 

prepoziţia „cu” în acest  context devenind elementul surpriză; ea semnifică, de fapt, o luptă „alături de”, 

„împreună cu”. Alte simboluri dezvăluite: ”măsurarea noastră cu îngerul”-momentul delicat, dificil din 

viaţă; „necunoscutul îi căzuse drag”- ne iubim îngerul, căci el ne este ajutor .„ciobanul răcneşte, îngerul 

vorbeşte parcă ar fi spus bună- seara” -omul este exagerat, îngerul este ponderat; „îngerul este virtute şi 

har, alcătuit din şapte stihii mai mult” –îngerul este de sus, este putere divină; „el nu era Mesia, menit să 

săvârşească  deplin transfuzia divină”-îngerul este trimis de Dumnezeu, dar nu  Creatorul însuşi. 

            Astfel s- a conturat  o nouă interpretare a textului, aceea de parabolă, de lecţie de dragoste a 

Divinului faţă de Om. Parabola lui Voiculescu are ca punct de plecare textul biblic, dar dincolo de timp, 

ea pune în lumină un mesaj non-violent. Tinerii trebuie să se lupte, dar cu blândețea vârstei, trebuie să se 

războiască, dar cu viața, cu provocările, nu cu ceilalți. Experiența acumulată prin depășirea problemelor 

este calea spre o viață model, în care toleranța si onoarea, cinstea și cumpătarea vor prima. Iar acest 

model îl furnizează familia, prin cei șapte ani de acasă, apoi biserica, școala, calea spre sine, așa cum o 

numea Steinhardt „Prin alții, spre sine”. 
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JOCURILE DIDACTICE PENTRU EDUCAREA LIMBAJULUI 

Merlușcă Claudia 

       Școala Gimnazială Palanca/G.P.N POPOIU, Jud.Bacău 
 

Jocurile didactice pentru educarea limbajului sunt primordiale în dezvoltarea limbajului preşcolarilor 

şi prezintă anumite elemente specifice cum ar fi: 

❖ facilitarea  formării  deprinderilor de construire a enunţurilor din punct de vedere al formei 

mesajului; 

❖ influenţarea pozitivă a cunoaşterii  laturii formale a limbii; 

❖ nuanţarea exprimării prin folosirea propoziţiilor exclamative, interogative, afirmative, negative; 

Jocuri didactice pentru dezvoltarea vorbirii sunt descrise detaliat de Maria Taiban în lucrarea 

Jocurile didactice pentru grădiniţa de copii. Pentru a demonstra valenţele formative ale jocurilor pentru 

educarea limbajului şi respectarea elementelor specifice ale acestora vom lua ca exemplu jocul Focul şi 

vântul, de la pagina 34. 

     Scopul: formarea deprinderii de a pronunţa corect diferitele sunete ale limbii materne şi în mod 

deosebit a consoanelor labio-dentale: f, v, ş, j, dezvoltarea atenţiei şi a promptitudinii în acţiune. 

Sarcina didactică: redarea corectă a unor sunete izolate şi a sunetelor din componenţa unor 

cuvinte.  

Regulile jocului: copiii reproduc prin mişcari şi onomatopee fenomenele despre care se relatează 

în povestirea educatoarei, respectând sensul acesteia. 

Material didactic: ilustraţii reprezentând un foc într-un cămin sau cuptor şi vântul redat prin 

mişcarea crengilor şi căderea frunzelor unor pomi, livadă sau pădure etc. 

Variante 

1) Copiii sunt aşezaţi în cerc şi merg unul după altul. La semnalul educatoarei bate vântul, copiii 

ridică braţele, le leagănă şi reproduc zgomotul acetuia. În continuare, educatoarea introduce în 

timpul mersului acţiunea de încălzire la foc. Copiii se opresc şi suflă în dreptul palmelor, imitând 

zgomotul produs de foc. 

2) La ridicarea imaginii, copiii reproduc onomatopeele corespunzătoare fenomenului redat. La 

cererea educatoarei formulează în cor propoziţia: focul arde, vântul bate. 

La repetarea jocului se pot introduce şi alte fenomene: ploaia (pic, pic), tunelul (bum, bum) etc. 

Jocul pentru educarea limbajului exprimă experienţa socială a copilului sub forma comunicării cu 

oamenii cunoscuţi de acesta. În învăţământul preprimar se poate apela la o largă gamă de jocuri legate de 

educarea limbajului: 

a)  Jocuri didactice pentru formarea deprinderii de a pronunţa corect sunetele (exemplu: cu ce 

sunet începe cuvântul pitic?). 

În cadrul acestora se pot introduce cuvinte ce definesc nume de personaje din diferite poveşti 

sau obiecte cunoscute din poveşti (coşul, oala, oglinda) 
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b) Jocuri didactice pentru formarea deprinderii de a efectua analize fonetice (exemplu: jocul 

silabelor – grupa pregătitoare pentru şcoală şi clasa I). 

c)  Jocuri didactice pentru folosirea corectă a adjectivului (exemplu: răspunde repede şi bine – 

Cum este Cenuşăreasa?) – răspunsurile se bazează pe reamintirea caracterizării din povestea 

Cenuşăreasa. 

d) Jocurile-exerciţiu pentru analiza fonetică. 

Jocul Poc are ca scop inspiraţia pe nas, oprirea inspiraţiei, apoi expiraţia prelungită pe gură 

însoţită de onomatopeea POC (exemplu: pentru a auzi ce zgomot a făcut oala când s-a spart – 

căsuţa din oală).  

e) Dramatizările sunt variante ale jocurilor de creaţie; sunt jocuri de o construcţie aparte. Limbajul 

dramatic dispune de o întreagă serie de procedee ce apar în vorbirea personajelor, producând 

efecte comice.  

Alte jocuri didactice pentru educarea limbajului se pot referi la: convorbiri telefonice (prin 

telefoane-jucărie), la doctor, la magazin; importante sunt şi jocurile de cântec şi de mişcare: Ce pot face 

copiii?, La pădure. 

În ceea ce priveşte transmiterea cunoştinţelor preşcolarilor se poate organiza audierea unor 

poveşti (Capra cu trei iezi, Fata babei şi fata moşului) sau vizionarea unor spectacole de teatru de păpuşi ( 

Scufiţa rosie, Degeţica), urmate de convorbiri sau de organizarea unor concursuri Ce poveşti a scris Ion 

Creangă, Ce desene animate inspirate de poveşti cunoscute aţi urmărit la televizor?. 

Pentru înţelegerea structurii compoziţionale a unei povestiri  de către preşcolari se pot desfăşura 

activităţi de genul: Cum începe (se încheie) povestea Punguţa cu doi bani?; repovestirea pe bază de 

imagini a principalelor momente din: Ursul păcălit de vulpe, Ridichea uriaşă. Tipologia personajelor 

(pozitive⁄ negative sau pentru cei mici bune⁄ rele) poate fi evidenţiată prin convorbiri sau jocuri cum ar fi: 

Cum se comportă iedul din poveste?, Spune care dintre personaje (Albă ca Zăpada, Baba Cloanţa, 

Vrăjitoarea, Zmeul, Făt-Frumos) îţi plac şi de ce?. 

Pentru dezvoltarea capacității de pronunțare corectă a sunetelor ,educatoarea iniţiază o  serie de 

activităţi care vizează: păstrarea coerenţei logice în propoziţie, antrenată prin activităţi precum:  Să 

formulăm propoziţii după imagini ( La săniuş,  În parcul de distracţii), Completează, propoziţia începută 

de mine; exprimarea corectă din punct de vedere gramatical prin folosirea jocurilor didactice:  Am spus 

bine, n-am spus bine, Eu spun una, tu spui multe, Cine face, cum face?( jocuri didactice care se pot realiza 

după desfăşurarea unor activităţi de povestire); crearea unor construcţii verbale pe o anumită temă cu 

ajutorul conversaţiilor şi povestirilor: Cum ţi-ai petrecut vacanţa?,  Povesteşte o întâmplare hazlie!, Cine 

povesteşte mai departe?; formularea de propoziţii simple şi dezvoltate cu expresii şi cuvinte din poveşti şi 

povestiri; interpretarea unor roluri în cadrul unor dramatizări. 

În  învăţământulul preşcolar formele de activitate ludică pentru educarea limbajului  sunt în 

strânsă legătură cu  modul de dezvoltare al copilului și cu spiritul său creativ..  

Copilul învață prin joc să: 

-să decidă singurasupra jocurilor și jucăriilor; 

-să fie responsabil pentru decizia luată; 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

1796 
 

-să aibă încredere și curaj; 

-să devină independent în luarea deciziilor,organizarea jocului,alegerea și stabilirea relațiilor cu 

egalii și educatoarea; 

-să cerceteze și experimenteze singur; 

-să se cunoască; 

Prin jocurile pentru diferenţierea  perceptiv-fonetică şi pronunţarea sunetelor, copilul: 

 desfăşoară o activitate specifică în sensul identităţii personale, urmează cerinţele şi determinările 

de bază ale copilului; 

 realizează mişcări de motricitate grosieră şi fină, de coordonare oculo-motorie; 

 comunică, îşi îmbogăţesc şi exersează vocabularul, îşi dezvoltă limbajul; 

 rezolvă probleme de viaţă din mediul lor fizic şi social; 

 experimentează posibilităţi de adaptare, rezolvă probleme, creează soluţii; 

 comunică cu sine, cu ceilalţi, îşi exprimă sentimente, reacţionează afectiv, recepţionează şi învaţă 

să recunoască sentimentele celorlalţi; 

 folosesc obiectele din jurul lor în scopuri în care au fost create, dar şi în alte scopuri (îşi dezvoltă 

creativitatea), îşi dezvoltă atenţia, motivaţia, interesul. 

Exemple de conţinuturi şi modalităţi de dezvoltare a limbajului 

Vorbire pe rând. E o modalitate prin care educatoarea reacţionează verbal la propriul limbaj al 

copilului. De exemplu, copilul spune ceva în limba lui, iar educatoarea confirmă: Vrei ursuleţul acesta? 

Copilul se bucură, iar educatoarea spune: Îţi place ursuleţul acesta ?etc. 

Vorbire paralelă şi numirea obiectelor. Copilul trebuie să coreleze cu propria activitate 

cuvintele educatoarei: Învârte-te, roticică, învîrte-te. Copilului care se caţără pe scăunel educatoarea 

poate să-i spună: Alecu vrea să se aşeze pe scaun. 

Extinderea şi dezvoltarea gândului. Atunci când copilul spune lampa, educatoarea poate să 

adauge fraza Da, aceasta e lampă, după care poate urma: Da, aceasta e o lampă mare. 

Explicaţii. Copiilor trebuie să li se vorbească cât mai mult. Acum mergem să ne spălăm 

mânuţele. Copiii încep să înţeleagă şi să memoreze ce trebuie să facă. 

Întrebări şi răspunsuri deschise. Întrebările şi răspunsurile deschise dezvoltă la copil 

deprinderea de a vorbi. Când copilul constată ceva educatoarea, prin întrebări deschise, susţine 

convorbirea şi îi oferă copilului posibilitatea să răspundă. Graţie întrebărilor deschise copilul este 

încurajat să se perceapă ca persoană. De exemplu, întrebând Cine rîde?, educatoarea îl ajută pe copil să 

realizeze ceea ce face. Atunci când copilul o întreabă pe educatoare Ce-i asta?, educatoarea, la rândul său, 

îl întreabă: Iar tu ce crezi?, dându-i copilului posibilitatea să vorbească despre frunze, păsărelele din 

copac sau alte lucruri. Spre deosebire de întrebările care solicită răspunsul da sau nu, întrebările deschise 

au mai multe răspunsuri, ele stimulează dezvoltarea limbajului şi cea cognitivă.  
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Educatoarea stimulează activismul copilului implicându-l într-un joc preferat, de exemplu 

Păpuşele, păpuşele. Ea se joacă cu copilul, iar când acesta scapă câte un cuvânt, i-l spune. Sau ea se poate 

opri la ultimul vers, lăsându-l pe copil să-l spună. 

Educatoarea reprezintă pentru copii un agent motivator, care declanşează şi menţine atenţia, 

interesul, fondul emoţional al copilului, fiind un observator sensibil al preşcolarilor, îndrumător persuasiv 

şi sfătuitor al acestora în activităţile ludice.  
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Parcul memoriei Naționale – RoMândria 

 
            Simion Mihaela Nicoleta 

 Școala Gimnazială Tâmboești,Județul Vrancea 

 

Uriaşa acţiune de plantare a unei păduri de stejari la Mărăşeşti, județul Vrancea, tocmai în 

locurile udate cu sângele a sute de mii de soldaţi români în anul 1917, în timpul primului război mondial a 

debutat în anul 2017 și a continuat doi ani la rând. Pe frontul de la Mărăşeşti, unde ideea călăuzitoare ”Pe 

aici nu se trece!” a devenit istorie, a prins rădăcini un proiect de mare însemnătate pentru memoria și 

conștiința colectivă românească: Parcul Memoriei Naționale ”Stejarii României – 100 de ani de istorie și 

demnitate” RoMândria. Acest proiect de voluntariat a continuat și în Anul Centenarului Marii Uniri, cu a 

doua campanie de plantare,  sâmbătă, 21 aprilie 2018, pe fostul front de luptă din Primul Război Mondial 

de la Mărășești.  

  Din dorinţa de a onora memoria ostaşilor căzuţi pe câmpurile de luptă din Primul Război 

Mondial, s-a născut ideea plantării unei păduri de stejari pe o suprafaţă de 75 ha, sub forma unui parc 

deschis publicului, în apropierea Mausoleului Mărăşeşti. În total, în cadrul acestui proiect au fost plantati, 

în jur de 335.000 de stejari, câte unul pentru fiecare ostas căzut în timpul Primului Razboi Mondial. 

Fiecare erou căzut în Primul Război Mondial, care şi-a jertfit viaţa pentru realizarea Marii Uniri 

de la 1918, va fi reprezentat în mod simbolic de un stejar în ”Parcul Memoriei Naţionale”. Proiectul a fost 

realizat în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale, Romsilva și Consiliul Județean Vrancea. Numărul 

puietilor a fost ales astfel încât fiecare erou cazut în Primul Razboi Mondial, care și-a jertfit viața pentru 

realizarea Marii Uniri de la 1918, va avea câte un stejar în Parcul Memoriei Nationale. 

            La prima campanie de plantare, care a avut loc pe 18 noiembrie 2017, au participat aproximativ 

8.000 de voluntari, care au plantat în doar trei ore 50.000 de puieţi de stejari, pe o suprafaţă de 10 hectare, 

dând dovadă de o mobilizare extraordinară, fapt care a depăşit cu mult aşteptările organizatorilor, dintre 

care 1457 au fost elevi și cadre didactice din unitățile de învățământ din județul Vrancea. 

 Primul stejar al viitoarei păduri a fost plantat în memoria eroinei Ecaterina Teodoroiu, cu ocazia 

amplelor manifestări care au avut loc la Mărăsesti, în data de 6 august 2017. 

            A doua campanie de plantare din cadrul Parcului Memoriei Naţionale ”Stejarii României – 100 de 

ani de istorie şi demnitate” RoMândria a avut loc sâmbătă, 21 aprilie 2018. 

50.000 de stejari au fost plantați la Mărășești, în cadrul proiectului „Parcul Memoriei Naționale - 

RoMândria”, iniţiat de Antena 3. Alături de alți voluntari din țară și din județul Vrancea , au participat la 

această acțiune amplă , 1321 de elevi și cadre didactice din școlile vrâncene.   

Numeroase ONG-uri, institutii publice si sponsori din mediul privat si-au manifestat intenția de a 

participa si de a sustine acest eveniment de amploare. De asemenea, la Mărășești a fost prezent și un grup 
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de 100 de copii, care au venit din Ucraina si din Republica Moldova, pentru a-și aduce contribuția la 

realizarea acestui memorial, de a contribui la momentele de aducere aminte a jertfei eroilor romani care 

și-au sacrificat viețile în speranța dobândirii libertății neamului și creării unei Românii Unite. 

Ideea excepțională de a crea un monument viu în "orasul erou" Mărășești, pe o suprafata de 75 

ha, sub forma unui parc deschis publicului, s-a născut în contextul celebrării Centenarului Marii Uniri și 

din dorința de a onora memoria ostașilor căzuți pe câmpurile de lupta din timpul Primului Razboi 

Mondial.  

Puieții de stejar au fost  donați de Romsilva, iar pentru realizarea acestui obiectiv, ofertantul 

declarat câștigător al procedurii de atribuire a realizat următoarele categorii de activităţi: organizarea de 

şantier; transportul puieţilor la şantier şi săparea şanţurilor pentru depozitarea acestora; executarea 

gropilor pentru plantarea puieţilor mecanizat sau manual; pregătirea terenului, tratarea manuală a puieţilor 

în vederea combaterii dăunătorilor de rădăcină; plantarea puieţilor. De asemenea, au fost efectuate 

serviciile de întreţinere permanentă, până la atingerea stării de masiv (cinci ani de la plantare), precum: 

amplasare borne amenajistice pentru delimitarea perimetrului plantat; amplasare borne de control anual 

pentru determinarea reuşitei plantaţiei; receparea puieţilor: retezarea tulpinii puietului după plantare, la 1-

2 cm deasupra nivelului solului, perpendicular pe tulpină; revizuirea plantaţiilor; mobilizarea solului: s-a 

executat mecanizat, între rânduri şi manual, pe rândul de puieţi (în jurul puieţilor, prin praşilă) având 

drept scop distrugerea buruienilor şi aerisirea, afânarea solului; descopleşirea – degajarea culturilor: 

îndepărtarea vegetaţiei ierboase (a buruienilor) din jurul puieţilor şi îndepărtarea vegetaţiei lemnoase 

nefolositoare; depresajul: modalitate de reglare a desimii, constând în rărirea puieţilor proveniţi din 

semănături directe; completări: operaţii prin care se înlocuiesc pierderile din cultură – sunt prevăzute 

completări în proporţie de 20%, respectiv 10% în anii II şi III de la plantare cu puieţi de tei, jugastru, ulm; 

combaterea chimică a dăunătorilor. 

La sfârșitul lunii iulie 2018, în cadrul Școlii de vară, 16 studenți din cadrul Facultății de Urbanism 

a Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București, coordonați de profesorul 

universitar Cerasella Crăciun, au participat la susținerea unor proiecte având ca scop realizarea unui parc 

tematic pentru comemorarea eroilor români căzuţi pe câmpurile de luptă de la Mărășești, Mărăști, Oituz, 

din Primul Război Mondial. Ideea câștigătoare reunește elemente definitorii de natură istorică și culturală 

ale județului Vrancea, ce vor constitui un spațiu de recreere și un punct de importantă atracție turistică.  

Proiectul include trei zone majore: Zona 1- zona comemorativă, reprezentată printr-un amfiteatru și un 

spațiu de tip scenă mobilă, folosit pentru omagierea eroilor; Zona 2 – zona culturală cuprinde activități 

diverse de tip mini-zoo, ateliere mestesugărești, spații de joaca pentru copii, case vechi cu arhitectură 

tradițională, spații de alimentație unde se pot servi produse tradiționale. De asemenea, zona cuprinde și un 

mic traseu virtual pentru a înțelege mai bine ideea războiului; Zona 3 – zona de sport și agrement, formată 
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dintr-o gradină tematică, un parc de tip Aventura și o zonă de Airsoft. Unele dintre traseele pietonale sunt 

dublate de o pistă velo, iar în anumite puncte sunt amplasate monumente ale personalităților marcante din 

timpul războiului: Mareșalul Averescu, Regina Maria, Ecaterina Teodoroiu.  

În Primul Război Mondial, în luptele de la 1917, 335.000 de români au murit pentru ca noi să 

avem România de astăzi. Prin urmare, în numele lor, pentru eternitatea lor și pentru ca ei să fie o pildă 

permanentă, pentru noi și pentru generațiile viitoare, a fost inițiat acest proiect. Așadar, Parcul Memoriei 

Naţionale va avea 335.000 de stejari, câte unul pentru fiecare erou căzut în Primul Război Mondial, al 

cărui sacrificiu a dus la realizarea Marii Uniri de la 1918. 

Numele tuturor voluntarilor se va regăsi într-o capsulă a timpului, care va fi îngropată în zona 

centrală a acestui loc închinat memoriei eroilor români căzuți în Primul Război Mondial
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Metoda   PĂLĂRIILOR  GÂNDITOARE ( „Thinking   hats”) 

 
 Popa-Bondrea Florina 

                                                                             L.T. ”Samuil Micu”, Sărmașu, Mureș 

 

 
Aceată   metodă   stimularea  creativităţii  participanţilor  care  se  bazează  pe  interpretarea  de  roluri  în 

funcţie  de  pălăria  aleasă.  Sunt  6  pălării  gânditoare,  fiecare având  câte  o  culoare: alb,  roşu, galben,  

verdealbastru  şi  negru. Membrii   grupului  îşi  aleg   pălăriile  şi  vor  interpreta  astfel   rolul  precis, aşa  

cum  consideră  mai  bine.  Rolurile  se  pot  inversa, participanţii  sunt  liberi  să  spună  ce  gândesc , dar  

să  fie  în  acord  cu  rolul  pe  care  îl  joacă. 

Culoarea  pălăriei  este  cea  care  defineşte  rolul. 

 

Pălăria  albă: 

• Oferă  o   privire  obiectivă  asupra  informaţiilor. 

• Este  neutră. 

• Este  concentrată  pe  fapte  obiective  şi  imagini  clare. 

• Stă  sub  semnul  gândirii   obiective. 

 

Pălărie   roşie: 

• Dă   frâu   liber  imaginaţiei  şi  sentimentelor. 

• Oferă  o  perspectivă  emoţională  asupra  evenimentelor. 

• Roşu   poate  însemna   şi  supărarea   sau   furia. 

• Descătuşează   stările  afective. 

 

Pălăria  neagră: 

• Exprimă  prudenţa, grija, avertismentul,  judecata. 

• Oferă  o  perspectivă   întunecoasă, tristă, sumbră   asupra   situaţiei  în  discuţie. 

• Este  perspectiva   gândirii   negative,  pesimiste. 

 

Pălăria  galbenă: 

• Oferă  o  perspectivă  pozitivă   şi  constructivă   asupra  situaţiei. 

• Culoarea   galbenă  simbolizează   lumina  soarelui,  strălucirea,  optimismul. 

• Este  gândirea  optimistă, constructivă   pe  un  fundament   logic. 

 

Pălăria   verde: 

• Exprimă  ideile  noi,  stimulând   gândirea   creativă. 

• Este  verdele   proaspăt   al  ierbii,  al  vegetaţiei,  al  abundenţei. 

• Este  simbolul   fertilităţii,  al  producţiei  de  idei  noi,  inovatoare. 

 

Pălăria   albastră: 

• Exprimă    controlul   procesului  de  gândire . 

• Albastru  e  rece – este  culoarea  cerului  care  este  deasupra  tuturor,  atotvăzător   şi  

atotcunoscător. 
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• Supraveghează   şi  dirijează  bunul  mers   al  activităţii. 

• Este  preocuparea  de  a  controla  şi  de  a  organiza. 

 

Participanţii   trebuie  să  cunoască  foarte  bine  semnificaţia  fiecărei  culori  şi  să-şi  reprezinte   fiecare   

pălărie,  gândind  din  perspectiva  ei. Nu  pălăria  în  sine  contează, ci ceea  ce  semnifică  ea, ceea  ce  

induce  culoarea  fiecăreia. 

 

Cele  6  pălării   gânditoare   pot  fi  privite  în  perechi: 

Pălăria  albă – pălăria  roşie 

Pălăria  neagră – pălăria  galbenă 

Pălăria  verde – pălăria  albastră. 

 

 

CUM  SE  FOLOSEŞTE   ACEASTĂ  METODĂ? 

Se  împart  cele  6  pălării  gânditoare  elevilor  şi  se  oferă  cazul  supus  discuţiei  pentru  ca  fiecare  să-

şi   pregătească  ideile. Pălăria   poate  fi  purtată  individual – şi  atunci  elevul   respectiv  îi  îndeplineşte  

rolul- sau   mai  mulţi  elevi  pot  răspunde  sub  aceeaşi  pălărie.În  acest  caz, elevii  grupului   care  

interpretează    rolul  unei  pălării  gânditoare  cooperează  în  asigurarea  celei  mai  bune  interpretări. Ei  

pot  purta  fiecare  câte o  pălărie  de  aceeaşi  culoare,  fiind  conştienţi  de faptul  că: 

 

pălăria  albastră – CLARIFICĂ 

pălăria  albă -  INFORMEAZĂ 

pălăria  verde – GENEREAZĂ  IDEILE  NOI 

pălăria  galbenă -  ADUCE  BENEFICII 

pălăria  neagră – IDENTIFICĂ  GREŞELILE 

pălăria  roşie – SPUNE  CE  SIMTE  DESPRE ... 
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FORMAREA DEPRINDERILOR DE COMPORTARE  

CIVILIZATĂ LA PREȘCOLARI 

 Anca Enache 

Maria Enache 

Grădiniţa cu P. P. „Alba ca Zapada”/  

 Scoala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, loc. Dorohoi jud. Botoșani 
 

Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească 

independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a vieţii lor. – Albert 

Einstein 

 

Educaţia este o acţiune socială care vizează scopuri cultural-umane, urmărind dezvoltarea armonioasă 

a personalităţii prin asimilarea valorilor culturale, precum şi scopuri ce vizează calificarea forţei de muncă în 

vederea integrării sale în structurile sociale. Ritmul rapid de schimbare a lumii contemporane generat de 

evoluţia ştiinţei şi tehnicii duce la o mare cantitate de idei şi descoperiri. Rezultatul acestor transformări duce 

la informatizarea societăţii, restructurarea şi reînnoirea informaţiilor. 

Omul se integrează în acest mediu mai mult sau mai puţin, de la caz la caz. Acest lucru este îndeplinit 

însă prin intermediul noilor educaţii: educaţia pentru drepturile omului, educaţia pentru democraţie şi 

participare, educaţia pentru pace şi cooperare etc. Ele au rolul de a rezolva problemele actuale cu care se 

confruntă societatea prin pregătirea forţei de muncă în diverse domenii de activitate, prin producerea de noi 

informaţii, prin educarea preşcolarilor şi şcolarilor în spiritul toleranţei, al păcii şi cooperării, al solidarităţii şi 

ocrotirii mediului înconjurător. 

 Obiectivele educaţiei pentru o societate democratică vizează înţelegerea între membrii statelor lumii, 

respectarea drepturilor oamenilor şi promovarea valorilor morale şi culturale ale societăţii democratice. 

Dezvăluirea sensului acestor norme şi reguli, incluse în sistemul moral al societăţii contemporane, se face 

treptat, în funcţie de complexitatea lor şi de capacitatea de înţelegere a copilului. 

La vârsta preşcolarităţii aproape totul este impus din afară şi mai puţin rezultatul unor mobiluri şi 

tendinţe ale copilului. Imitaţia joacă un rol important în acceptarea cerinţelor şi regulilor şi adoptarea unei 

conduite corespunzătoare. Controlul respectării lor conduce la formarea deprinderilor de comportare, având în 

vedere că la acest nivel deprinderile morale apar ca raspuns la cerinţele externe sau ca urmare a imitării 

comportamentului altora.  

Educatoarea îşi exercită influenţa asupra dezvoltării unor sentimente, atitudini şi înşuşiri morale 

pozitive ale preşcolarilor în cadrul vieţii de colectiv. La grupele mici, educatoarea îi sprijină pe copii în 

stabilirea relaţiilor de prietenie, iar la grupele mari este important ca să dea libertatea copilului să-şi manifeste 

preferinţele şi să-l orienteze în menţinerea acestor simpatii şi interese. 

 De multe ori, în cadrul jocurilor copiilor apar conflicte care duc la atitudini brutale, ceartă şi plânsete. 

Este importantă prevenirea conflictelor sau atunci când au izbucnit rezolvarea lor. De aceea, educatoarea 

trebuie să-i obişnuiască pe copii să se împace singuri între ei şi, să apeleze la ea doar în cazurile deosebite. Sub 

aspectul prevenirii conflictelor, educatoarea trebuie să cunoască fiecare copil în parte şi să acorde atenţie 

deosebită celor impulsivi, mai agresivi sau nou veniţi. 

 Prin intermediul jocurilor desfăşurate cu preşcolarii atât în cadrul activităţilor libere, creative, cât şi 

în cadrul activităţilor comune de la fiecare grupă, se formează numeroase relaţii între copii şi se încheagă 

colectivul. În cadrul situaţiile create, copilul trebuie să accepte colegul de joc şi să-şi coreleze propriile acţiuni 

cu cele ale altui copil, situaţie dificilă ce determină  apariţia unei contradicţii între nevoia copilului de a intra 

în contact cu alţi copii, pe de o parte şi între egocentrismul caracteristic vârstelor mici, pe de altă parte. 
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Prin contactul nemijlocit cu realitatea, preşcolarii încep să cunoască opiniile celor din jur referitoare 

la faptele şi acţiunile morale, adică ceea ce au voie sau nu să facă. 

Rolurile, pe care le au în joc, reprezintă acţiuni ale adulţilor în diferitele lor ipostaze : de muncă, de 

familie, de activitate recreativă. În rolul adulţilor, preşcolarii îşi însuşesc o dată cu interpretarea rolului şi 

relaţiile acestora cu alţi oameni într-o situaţie dată. 

Jocul de rol, reuşeşte să rezolve în mare măsură contradicţiile preşcolarilor, dacă este îndrumat cu tact 

şi măiestrie pedagogică de către educatoare. Având în vedere particularităţile de vârstă care apar de la o grupă 

de copii la alta, fiecare educatoare trebuie să îmbine metode şi procedee variate în derularea actului didactic. 

Întrebuinţarea în cadrul jocurilor a unor materiale, de exemplu jucării care nu pot fi folosite individual obligă 

pe copii să-şi caute parteneri de joc. 

Preşcolarii mici întâmpină greutăţi la împărţirea şi folosirea jucăriilor. De aceea, educatoarea trebuie 

să introducă reguli : jucăria nu se smulge din mâna colegului, ea se cere frumos, copiii trebuie să aştepte 

până ce termină jocul cel care o utilizează, dacă el nu vrea s-o cedeze la cerere. 

Având în vedere aspectele menţionate, se poate spune că preşcolaritatea constituie etapa formării 

deprinderilor elementare de comportare, care mai târziu vor deveni trăsături ale personalităţii morale a 

copilului. Educatoarea trebuie să valorifice experienţa cu caracter pozitiv a copiilor, să marcheze tot ce ar putea 

să-i influenţeze într-o direcţie bună.  

În cadrul activităţilor instructiv-educative din grădiniţă se pot dezvolta relaţii de prietenie pe parcursul 

jocurilor copiilor, dacă activitatea se desfăşoară în bune condiţii, printr-un material adecvat, iar educatoarea 

ţine seama de complexitatea de cauze care generează conflicte între copii şi intervine pentru a le înlătura. 

Educaţia, prin finalităţile sale, îi ajută pe oameni să se integreze în viaţa socială, să devină productivi 

şi să devină oameni, aşa cum afirma marele pedagog J. A. Comenius : omul, ca să devină om, trebuie educat. 

Pentru a sublinia totuşi aportul educaţiei asupra indivizilor, indiferent de vârstă, am putea reaminti opinia 

pedagogului  englez J. Locke : Educaţia este aceea care determină diferenţa dintre oameni. 
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PROIECTAREA PE BAZA TEORIEI INTELIGENȚELOR MULTIPLE, 

APLICÂND  METODE  INOVATIVE – INTERACTIVE 

 

PRIMAR CHERNICIUC RAMONA CRISTINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI 

 

 
Pentru valorizarea cât mai eficientă a potențialului  creator al fiecărui copil, fiecare cadru didactic ar 

trebui să descopere acele direcții de talente pe care Gardner le numește ”inteligențe”. Fiecare dintre noi 

beneficiem din cele 8 tipuri de inteligențe(verbal/lingvistică,  logico-matematică,  vizual/spațială,  

ritmică/muzicală,  corporală/kinestezică, interpersonală, intrapersonală, naturală) într-o anumită măsură. 

Fiindcă elevii sunt diferiți,  fiecare dintre ei prezintă câte un pachet de inteligențe care așteaptă să fie 

descoperite, apoi dezvoltate. Pentru aceasta, instituțiile de învățământ au posibilitatea să creeze experiențe care 

să valorifice potențialul intelectual al fiecăruia. 

Teoria inteligenţelor multiple   a dezvoltat o altenativă a muncii diferenţiate strategie modernă de 

instruire inovativă, interactivă care poate contribui la îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Un element 

esenţial în aplicarea Teoriei Inteligenţelor Multiple pentru alegerea strategiilor didactice la clasă este 

cunoaşterea profilului de inteligenţă a elevilor, aflarea punctelor „tari“ şi „slabe“ ale acestora. 

Sarcinile de lucru individualizate stimulează dezvoltarea inteligențelor multiple ale  elevilor, oferind 

șansa fiecăruia să se evidențieze, inclusiv elevilor  cu CES, ajungându-se astfel la satisfacția propriei reușite. 

Ca formă predominantă de activitate este munca în echipă, ceea ce  facilitează învățarea prin cooperare, elevii 

cu profil de inteligență asemănător fiind stimulați să interacționeze, să se asocieze, să -și exprime propriile 

păreri, să colaboreze cu colegii de echipă în realizarea cerințelor de învățare, dar mai ales să se simtă parte 

integrantă într-un spațiu care le pune în valoare talentul/inteligența.  

În anul școlar 2019-2020,  clasa a II-a,  la disciplina Matematică și explorarea mediului, am folosit 

Teoria Inteligenţelor Multiple, în diverse situaţii de învăţare. Una dintre acestea a fost în consolidarea 

operațiilor de adunare și scădere în concentrul 0-100 integrat cu tema Medii de Viață. Am abordat această temă 

în semestrul I, pe parcursul  primelor trei luni, având ca finalitate lecția demonstrativă din cadrul Comisiei 

Metodice a Învățătorilor din școala noastră. Am constatat că o astfel de abordare a unei lecţii de matematică 

a avut beneficii importante la nivelul clasei pe care o conduc. Am observat o îmbunătăţire şi un interes deosebit 

din partea elevilor. 

 

GRUP ŢINTĂ: elevii din clasa a II-a  A 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă  

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

1. Familiarizarea cu teoria inteligențelor multiple; 

2. Diversificarea conţinuturilor procesului educaţional; 

3.Valorificarea optimă a potenţialului fiecărui elev şi a disponibilităţilor lui psihofizice în   
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   scopul atingerii parametrilor de calitate în strânsă legătură cu cerinţele societăţii; 

4.Introducerea tipurilor de inteligență multiplă în procesul instructiv-educativ. 

 

RESURSE MATERIALE: 

➢ Fișe de lucru diferențiate; 

➢ Resurse audio-vizuale; 

➢ Prezentări Power-Point; 

➢ Carton, coli colorate, foarfecă, lipici; 

RESURSE UMANE: 

▪ 34 elevi; 

▪ Profesor învăţământ primar; 

▪ Părinţi 

STRATEGIA PROIECTULUI: 

Cunoaşterea felului în care învaţă fiecare elev va permite învățătorului să ia decizii corecte asupra 

modului de evaluare a progreselor copiilor. 

Teoria inteligenţelor multiple oferă un număr mare de instrumente didactice a căror utilizare asigură 

centrarea demersului didactic pe elev. Tehnicile şi materialele utilizate în procesul instructive-educativ pot fi 

grupate în funcţie de tipul de inteligenţă predominant. 

Inteligenţa lingvistică poate fi valorificată prin dezbateri în grupuri mici sau cu întreaga clasă, fişe de 

lucru, lectura unor cărţi, activităţi de scriere, jocuri de cuvinte, povestiri, jurnale etc. 

Inteligenţa logico-matematică poate fi stimulată prin rezolvarea de probleme, demonstraţii ştiinţifice, 

clasificări şi categorisiri, crearea de coduri, jocuri matematice, cuantificări şi calcule, prezentări logico-

secvenţiale ale unei teme etc. 

Inteligenţa naturalistă se manifestă prin capacitatea de a înţelege lumea prin intermediul mediului în 

care se formeză şi se dezvoltă. Această formă de inteligenţă este stimulată prin antrenarea elevilor în activităţi 

de cunoaştere a mediului, activităţi ecologice, activităţi de cunoaştere şi îngrijire a plantelor, animalelor, etc. 

Inteligenţa spaţială se manifestă prin descifrarea şi elaborarea de hărţi, grafice, diagrame, fotografii, 

filme, povestiri după imagini, pictură, colaje, arte vizuale etc. 

Inteligenţa kinestezică se manifestă în mişcarea creativă, mimă, dramatizare, exerciţii fizice, abilităţi 

practice, utilizarea limbajului corporal, exerciţii de relaxare fizică etc. 

Inteligenţa muzicală se manifestă în cântat, murmurat, fluierat, ascultarea muzicii, folosirea 

instrumentelor muzicale, analiza muzicii, bateri de ritm, legarea melodiilor cu concepte, crearea de noi melodii, 

ascultarea imaginilor muzicale interne etc. 

Inteligenţa interpersonală se manifestă prin cooperarea în grup, medierea conflictelor, implicarea în 

viaţa comunităţii etc. 

Inteligenţa intrapersonală este evidentă în studiul independent, învăţarea în ritm propriu, centre de 

interes, opţiuni la tema de acasă etc. Acest tip de inteligenţă determină o gândire şi înţelegere de sine, a fi 
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conştient de punctele tari şi slabe, a planifica eficient atingerea obiectivelor personale, monitorizarea şi 

controlul eficient al gândurilor şi emoţiilor, abilitatea de a se monitoriza în relaţiile cu alţii. 

În contextual actual al şcolii noastre iată câteva posibilităţi de aplicare a teoriei inteligenţelor multiple: 

- la începutul lecţiilor obişnuite se poate folosi o activitate care stimulează inteligenţele multiple, în 

scopul de a creşte motivaţia elevilor ( folosirea inteligenţelor multiple ca ,, punct de plecare “ al lecţiei); 

- în cadrul unei teme interdisciplinare realizate într-un grup constituit din elevi, reprezentând diverse 

inteligenţe ,, tari “, care vor colabora în realizarea sarcinii prin coduri de simboluri şi perspective 

diferite; 

- în cadrul unui proiect individual prin care fiecare elev îşi realizează tema din perspective inteligenţei 

/ inteligenţelor ,,tari”; 

- exploatarea unei teme la nivelul unei discipline prin diferite coduri de reprezentare. 

Pornind de la aserţiunea fundamentală a acestei teorii, că cele opt tipuri de inteligenţă sunt necesare pentru 

o funcţionare optimă a intelectului uman, educatorii trebuie să le acorde aceeaşi importanţă în actul didactic. 

Aceasta contravine însă sistemelor tradiţionale de educaţie care sunt axate pe dezvoltarea şi folosirea 

inteligenţei verbale (lingvistice) şi matematice. Astfel, teoria inteligenţelor multiple impune ca educatorii să 

recunoască şi să educe o gamă largă de talente şi abilităţi. Ei trebuie să structureze prezentarea materialului 

într-un stil care să angajeze majoritatea tipurilor de inteligenţă. 

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR: 

• CD cu fotografii şi albume din derularea proiectului; 

• Lecție demonstrativă – Comisie metodică a învățătorilor 

• Portofolii; 

• Expoziţii; 

• Mediatizarea activităţilor  proiectului. 
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INTEGRAREA ÎN GRĂDINIȚĂ   A COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE   SPECIALE  

Dragomir Simona-Carmen 

                                                                                        Grădinița P.N. Gornea, Jud. Caraș-Severin   

 

              Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-educativ al 

copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învãţãmântului special. Activitatea de 

incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publicã trebuie fãcutã cu mult simt de 

rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele structurale. 

         Principiile care stau la baza educatiei speciale: 

• Toti copiii trebuie sa invete impreuna indiferent de dificultatile pe care le intampina 

acestia sau diferentele dintre ele; 

• Societatea si scoala trebuie sa le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie pentru 

a-si realiza educatia in scoala publica; 

• Formarea si dezvoltarea scolilor incluzive atat in mediu urban cat si in cel rural prin 

asigurarea resurselor umane cat si a celor materiale; 

• Educatia egala se realizeaza prin acordarea sprijinului necsar pentru fiecare 

                           copil cu deficiențe in functie de cerinta individuala. 

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii, să li se recunoască dreptul  la educație, să se asigure 

integrarea lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor integra mai 

repede în diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor cu diverși indivizi. 

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă în 

stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, care trebuie 

să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele folosite pentru restul 

clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse  sunt stabilite, de comun 

acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: profesor de 

sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinti.  

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului 

educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria pregătire și 

dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă a copiilor cu CES 

și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu părinții reprezintă un factor 

,,cheie,,, deoarece aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea cadrului didactic, neavând 

doar calitatea de observatori. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite față 

de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă   parte se introduc activități 

suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de deficiență. De exemplu, în 

cazul  elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, numărul 

disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul  activităților 

suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în scopul recuperării acestuia.Fiecare 

elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. 

Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, adaptându-

se după fiecare  

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea stresului pe 

care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. Părinții 

trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau cadru didactic nu-și poate 

permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul lor. Programele de intervenție  ar 
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trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului 

în contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă acces total la toate informațiile educaționale și 

la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar 

al copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care 

abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin 

sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, 

contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor 

existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  

Aspecte importante ale procesului de integrare a copiilor cu c.e.s. 

1. Depistarea copiilor cu c.e.s 

Exemple de caracteristici generale ale copiilor cu c.e.s.: 

- hiperactivitate; 

- slabă capacitate de a fi atent; 

- orientare confuză în spațiu și timp; 

- incapacitatea de a urmări instrucțiuni orale; 

- poftă necontrolată de dulce/hipoglicemie; 

- este ambidextru (după vârsta de 8 ani); 

- inversează literele sau cuvintele; 

- face frecvent greșeli de ortografie; 

- prinde greu o minge și o lovește greu cu piciorul; 

- nu poate sări coarda; 

- dificultăți la încheierea nasturilor, la legarea șireturilor; 

- mod defectuos de a ține creionul în mână; 

- caligrafie mediocră; 

- incapacitate de a sări; 

- stângăcie; 

- ezitări la coborârea scărilor; 

- dificultăți de sta într-un picior. 

2. Documente necesare 

• Certificatul de expertiză şi orientare şcolară şi profesională 

Familia trebuie să depună la Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului o cerere 

prin care solicită evaluarea copilului în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă de către Comisia de 

Protecţie a Copilului. Aici i se vor solicita familiei unele investigaţii medicale având drept subiect copilul. 

Dovezile investigaţiilor medicale vor face parte din dosarul pe care familia îl va întocmi pentru Comisia de 

Evaluare care le va lua în considerare în demersul de diagnosticare şi orientare a copilului. 

 Acest document este absolut necesar pentru a se putea solicita serviciile unui profesor de sprijin 

pentru copilul în cauză. 

• Planul de servicii personalizate (PSP) 

PSP conţine informaţii biografice, tipuri de servicii (educaţionale, sociale, medicale, 

psihologice etc.) de care va beneficia copilul, competenţe, niveluri şi dificultăţi de realizare, scopuri şi 

obiective ale învăţării, aspecte de parteneriat cu părinţii copilului, alţi specialişti, comunitatea locală etc. 

• Planul de intervenţie personalizat (PIP) 

În PIP se prevăd conţinuturile, metodologiile de lucru, criteriile minimale de apreciere a 

progresului, a modalităţilor şi instrumentelor de evaluare. 

• Derularea planului de intervenţie 

Se precizează domeniul şi scopul programului de intervenţie, parametrul urmărit/ tema/ 
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unitatea de învăţare, obiectivele, secvenţele educative/ activităţile de învăţare, perioada de timp, metode şi 

mijloace didactice, metode şi instrumente de evaluare. 

• Programul de înregistrare al copiilor cu CES, prin realizarea unei baze de date specifice la 

nivelul şcolii 

 

În cazul în care familia nu cooperează în vederea evaluării copilului cu c.e.s., şcoala poate cere o 

evaluare a Comisiei Interne de Evaluare Continuă din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă. 

Această comisie face o evaluare doar la nivel educaţional şi nu eliberează Certificate de expertiză şi orientare 

şcolară / profesională. În baza acestei evaluări şcoala poate întocmi şi aplica un plan de intervenţie 

personalizată în cazul copilului evaluat. 

3. Proiectarea curriculară în cazul copiilor cu c.e.s. 

Există 6 principii ale proiectării curriculare în cazul copiilor cu c.e.s.: 

1) accent pe ideile fundamentale; 

2) utilizarea unor strategii didactice de bază; 

3) asigurarea de suport intermediar în realizarea oricăror acţiuni; 

4) integrarea strategică a cunoştinţelor; 

5) recapitularea obiectivă a acestora; 

6) asigurarea unui fond primar de cunoştinţe. 

Această proiectare se face de către profesorul de sprijin în colaborare cu celelalte cadre didactice 

care predau la clasă, urmărindu-se formarea competenţelor de bază de citit, scris, socotit, prin: recapitulare, 

conversaţie, lucru în grup şi utilizarea de material intuitiv. 

 În cazul în care numărul copiilor cu c.e.s. reprezintă 10-15% din numărul elevilor clasei, atunci 

predarea se va realiza în parteneriat: învăţător/profesor de specialitate şi profesor de sprijin. 

 Profesorul de sprijin poate desfăşura şi activităţi individuale cu elevul în afara clasei de elevi de 2-3 

ori pe săptămână sau în afara orelor de curs. Ultimele două modalităţi sunt mai des utilizate, în detrimentul 

primei care este, de fapt, cea mai eficientă. Celelalte presupun excluderea copilului cu c.e.s. din grupul clasei 

şi astfel principalul obiectiv al recuperării şi ameliorării acestor copii, acela de a socializa, este eliminat. 

Ceea ce se urmăreşte nu este neapărat progresul intelectual al copilului cu c.e.s., cât progresul la nivel social 

şi aptitudinal al acestuia. 

 În cazul în care într-o clasă există un copil cu c.e.s., în funcţie de nivelul deficienţelor diagnosticate, 

se va diminua efectivul maxim al clasei cu 1-2 elevi. 

4. Îndatoririle părinţilor copilului cu c.e.s.: 

• să faciliteze evaluarea şi diagnosticarea precoce a copiilor în vederea intervenţiei timpurii; 

• să colaboreze cu şcoala în vederea integrării cu success a copiilor în activitatea şcolară: 

- schimb permanent de informaţii între şcoală şi familie; 

- sprijin reciproc în elaborarea PSP şi PIP; 

- participarea la activităţi de consiliere a părinţilor; 

- implicarea în organizarea unor activităţi extracurriculare; 

• să acorde ajutor copiilor în pregătirea temelor; 

• să se implice în organizarea timpului liber al copiilor, implicându-I în activităţi în aer liber, activităţi 

sportive etc. 
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                                        EDUCAȚIA  INTERCULTURALĂ 

 

                                                                                                                     Prof. Nicoară Liliana 

                                                                                                         Grădinița; P.N. Nr. 7, Lugoj/Timiș 

 

A scrie despre învățarea interculturală este o experiență 

interculturală ea însăși. Diferitele idei ce se află în spatele unuia și aceluiași termen, “ învățarea 

interculturală”, relevă multe lucruri despre istoria persoanelor care le-au descoperit.  

Astăzi în lumea contemporană, în condițiile creșterii contactelor, a interacțiunilor, indivizii și 

societatea, în general, acordă o atenție tot mai mare dimensiunii culturale a existenței. 

Problematica acestei lumi include numeroase discriminări (rasism, apartheid, sexism), dorința 

popoarelor de autodeterminare și întelegere, sărăcia și foametea, terorismul internațional, intoleranța 

religioasă, fundamentalismul, noi forme de rasism si de epurare etnică, poluarea mediului, dezarmarea. 

Ce este culturalitatea? Este vorba, în primul rând, de propiretatea unui mod de existență cultural. 

Atunci când această proprietate atinge un anumit grad de extensie, atunci când nu mai vorbim de individ, ci 

de grup (popor, națiune, etnie), atunci când vorbim de diversitate, complexitate, de simbolism, ne aflăm în 

fața unei realitați antropologice pe care o desemnăm prin termenul de Cultură. În acest sens vorbim, de 

exemplu, de cultură orientală și cultură occidentală, de cultură europeană și de cultură africană, de cultură 

germană, română și portugheză. 

Interculturalitatea este expresia următorului tip de raport: culturile intră în contact, dialoghează, 

interacționează, se influențează mutual. Totuși, această dinamică interculturală nu este decât forma exterioară 

a dinamicii culturale umane. 

Ce este educația? Educația este ceva legat de ființa omenească și de ființa unică. Persoana este, fără 

îndoială, conceptul cel mai semnificativ de care dispunem pentru a face referință la subiectul educației. 

Persoana reprezintă sinteza dialectică a universalității omului, a cetățeanului sau a muncitorului, 

singularitatea individului. Educația semnifică educația persoanei: educația consistă în perfecționarea 

persoanei. 

Educația nu se poate confunda cu formarea. Aceasta consistă doar în învățarea unor cunoștințe sau 

comportamente morale. Învățarea este legată de a avea, iar educația de a fi. 

Nu putem, cu atât mai mult să confundăm educația cu învățamântul. Educația este procesul de 

formare integrală a ființei umane. Învățământul este procesul de transmitere a cunoștințelor. De altfel, 

învățământul privilegiază clar rolul cadrului didactic, care este actorul principal, în raport cu rolul elevului. 

Iar elevul trebuie să fie subiect și nu obiect. 

În ceea ce privește relația esențială între cultură și educație, ea are o identitate ontologică sau 

substanțială, dar și o diferență funcțională. 

Abordarea interculturală presupune două dimensiuni: un nivel al realitații, al descrierii obiective și 

științifice, privind dinamica tuturor contactelor între culturi diverse, și un alt nivel fiind cel al proiectelor 

educaționale și societate, privind toate interacțiunile care concură la formarea unui mediu solidar, comunitar, 

cu interacțiuni normale, fără raporturi de forță. 

Obiectivele educației interculturale 

Educația interculturală permite structurarea unei identități culturale deschise, având ca scop: 

-Îndrumarea tinerilor pentru a asimila o cultură  în perspectiva antropologică; 

-Înțelegerea punctului de vedere al altuia prin poziționarea relativistă; 

-Legitimarea identității culturale, împiedicând sacralizarea; 

-Asigurarea respectului diferențelor, dar în cadrul unor sisteme de atitudini reciproce; 
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              Obiectivul general al educației interculturale este aceea de a facilita deprinderea acestor abilități de 

conviețuire în societatea plurală a zilelor noastre. Mai specific, obiectivele educației interculturale privesc 

câteva axe și anume: 

-Dobândirea cunoașterii în domeniul  culturii în general și a culturii proprii în particular, inclusiv în ceea ce 

privește impactul acesteia asupra comportamentelor indivizilor și grupurilor. Reflecția asupra propriei culturi 

precede reflecția asupra culturii alterității; 

-Conștientizarea cauzelor și rădăcinilor propriilor determinări culturale, a stereotipurilor, a prejudecăților 

proprii, precum și identificarea acestora la ceilalți. Odată cu această conștientizare, se urmărește deprinderea 

capacității de a relativiza perspectivele și punctele de vedere, precum și de a dezvolta abilitați de comunicare 

cu ceilalți; 

-Formarea unor atitudini pozitive care să fie aplicate în cadrul unei societați plurale: respectul pentru 

diversitate, pentru identitatea celor percepuți ca fiind diferiți, și implicit, respingerea atitudinilor intolerante 

și discriminatorii față de aceștia; 

-Stimularea unei participări active în sensul aplicării principiilor pluraliste și a combaterii rasismului, 

xenofobiei, si a discriminării din orice punct de vedere. 

                 Se poate observa din obiectivele enumerate mai sus că acestea se află într-o ordine crescătoare a 

complexității deprinderilor necesare pentru îndeplinirea lor. Astfel, la primele stadii este vorba în general de 

deprinderi  legate de operații cognitive: reflecție, identificarea unor aspecte culturale, conștientizarea 

anumitor procese. Ultimele două obiective necesită însă asumarea unui rol activ de către individ: respectul 

pentru diversitate și respingerea atitudinilor discriminatorii se află pe axa acțiunii, mult mai mult decât pe 

axa de reflecție cognitivă a primelor obiective. Iar ultimul obiectiv este prin excelență unul al acțiunii 

concrete, al implicării civice active în combaterea atitudinilor contrare principiilor educației interculturale. 

Această trecere de la pasiv la activ se desfășoară în paralel cu internalizarea principiilor educației 

interculturale de către individul expus intervenției în acest domeniu. Fără internalizarea valorilor descoperite 

la primele două obiective, individul nu poate trece la acțiunea concretă pe care o țintesc ultimele două 

obiective ale educației interculturale, iar aceasta nu-și îndeplinește în totalitate obiectivele propuse. De aceea, 

parcursul trebuie să fie complet, progresia să meargă până la capăt, și intervenția să atingă nivelul de 

profunzime la care valorile sunt internalizate de către individ. 

 Responsabilii educației din diferite țări se plasează pe două poziții diferite.De pe poziția celor 

șceptici școala este văzută în declin, sistemele educative nemaifiind capabile să pregătească lumea de mâine. 

De pe poziția specialiștilor optimisti școala dispune de resursele necesare pentru constituirea viitorului, fiind 

însă nevoie să își adapteze serviciile educaționale la exigențele dezvoltării lumii contemporane. 

              În condițiile sporirii contactelor, ale interacțiunilor posibile, se pot enumera două mari seturi de 

obiective ale școlii interculturale: 

 

           Păstrarea și apărarea diversității culturale a populației școlare. Școala, ca instanță de transmitere a 

valorilor se va centra pe pluralitatea culturilor pe care mediul multicultural îl presupune. Trebuie evitat să se 

instituie primatul unei culturi asupra alteia. Acest obiectiv presupune două aspecte: pe de o parte, ea vizează 

adaptarea educatului la mediul propriu, al regiunii, orașului, culturii sale particulare, cu toate trăsăturile, iar 

pe de altă parte, acest tip de școală î-și propune să asigure adaptarea educatului la mediu ca în calitate de 

coexistență a mai multor grupuri culturale. Se cer a fi vizate atât culturile familiale cât și cele înconjuratoare, 

ambientale. Trebuie vegheat ca școala să nu devalorizeze o cultură sau alta în numele unor relativisme 

explicite; 

           Prezervarea unității școlii. Specificitatea școlii interculturale, cu privire la atitudinile multiculturaliste, 

constă în aceea că ea refuză de a se lăsa închisă în false alternative, promulgând varianta culturii conjugate, a 

interacțiunii culturale. Ca instrument de transmitere a moștenirii culturale, acest tip de școală își propune să 

privilegieze toate culturile ambientale, de a le evidenția pe toate în diferențele specifice, cu bogățiile 
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indispensabile. Civilizația construită de școală nu se prezintă ca o entitate fixă, cu o structură definitivă. 

Cultura prezentă sau transmisă de scoală se cere a fi înteleasă într-o perspectivă dinamică, neâncheiată. 

Forme de realizare a educației interculturale 

Formele de realizare a educației interculturale sunt aceleași cu cele ale oricărui tip de educație: 

educație formală, activități nonformale, influențe informale exercitate în afara perimetrului școlar. 

Metodologia educației interculturale este cea a unei pedagogii active și participative care să solicite 

interesul și creativitatea elevilor și care să le permită să se exprime, să comunice și să colaboreze cât mai 

bine. La acestea se pot adăuga și alte tipuri de activități: realizarea de proiecte, anchete prin interviuri, 

jurnale de clasă, jocuri de rol, povestiri, recitări de poezii, studii de caz, dezbateri asupra unor probleme, 

exerciții de reflecție critică și constructivă etc. 

În cadrul unui curriculum intercultural, activitățile s-ar putea realiza în următoarele variante: 

-La nivel extracurricular, educația interculturală presupune organizarea unor activități care să implice 

comunitatea mai largă, activități în care elevii și părinții au oportunitatea de a se cunoaște mai bine, de a 

coopera, de a trăi împreună diferite evenimente: serbări interculturale, lectorate cu părinții, drumeții, 

excursii, întâlniri, sarbatorirea zilelor de naștere ale copiilor, cercuri și șezători în care sunt aduse în atenția 

celorlalți obiceiurile și tradițiile diferitelor grupuri socio-culturale. Activitățile extracurriculare au avantajul 

de a-i ajuta pe elevi să experimenteze situații din viața cotidiană a altor culturi, să cunoască obiceiuri și 

tradiții diferite de- ale lor, să coopereze în realitatea activităților comune, să înțeleagă că diversitatea 

culturală este o sursă și nu o barieră, să se antreneze în activitățile de interes comunitar, să cunoască 

mecanismele funcționare ale comunității în care trăiesc și elemente de istorie ale acestei comunități: 

 

 

1.  Bibliografie: Cincă Maria Marinela, ,,Abordarea  în spirit interdisciplinar a activităților, Revista 

Învățământului Preșcolar nr.3-4 București, 1994. 

D. Hainaut L.Interdisciplinaritatea și integrarea, Vol. Programe de învățământ și educație permanentă, 

București, Editura Didactică Și Pedagogică 1981. 
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PARTICULARITĂŢILE BIOMOTRICE AL ELEVILOR DIN CLASELE V –VI 

IANCU ȘTEFAN FLORIN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ORBEASCA DE SUS 

 

               Creşterea şi dezvoltarea elevilor reprezintă o problemă biologică de mare importanţă teoretică şi 

practică. Literatura de specialitate ne prezintă numeroase date, printre cele importante fiind  cele  legate  

de  fenomenul  de  accelerare  a  creşterii,  de fondul ereditar, de rolul condiţiilor  de mediu, sociale, în 

dezvoltarea elevilor. O problemă care nu poate fi neglijată de profesorul de educaţie fizică este  caracterul 

particular al biologiei vârstei de creştere. Din datele existente în momentul defaţă putem trage următoarea 

concluzie:  

 dezvoltarea şi creşterea elevilor nu se face uniform, ci pe  parcursul dezvoltării apar perioade de 

accelerare şi de  încetinire a creşterii datorate fie condiţiilor de viaţă, fie particularităţilor 

individuale. 

La sfârşitul perioadei de creştere, elevul ajunge la o maturizare somato-vegetativă şi psihică. 

Datorită dezvoltării neuniforme a elevilor,  perioada de creştere o împărţim în mai multe etape, fiecare 

etapă având elementele ei definitorii. 

Datorită faptului că perioadele vârstei fiziologice nu corespund celei  cronologice şi nici etapelor 

de şcolarizare, vom prezenta periodizarea biologică şi vom menţiona în secundar etapele de şcolarizare şi 

vârstele cronologice. 

Aceste perioade sunt: 

a.  Etapa antepubertară (10-12 ani, clasele V-VI); 

b.  Etapa pubertară (13-14 ani, clasele VII-VIII); 

c.  Etapa postpubertară (14-18 ani, clasele VIII-IX). 

Trebuie subliniat faptul că studierea sau cunoaşterea particularităţilor pe grupe de vârsta este o 

îndatorire obligatorie a profesorilor  de  educaţie  fizică,  deoarece  numai  în  acest  fel instruirea îşi poate 

atinge scopul final propus. Necunoaşterea sau ignorarea acestor particularităţi conduce la instruirea 

elevilor după schemele de pregătire folosite la fotbaliştii adulţi, ceea ce aduce un 

mare prejudiciu în privinţa sănătăţii elevilor. S-a  afirmat  de  nenumărate  ori  şi  repetăm şi  noi  cu  

această ocazie: „elevul nu este un adult în miniatură.” El are o serie de particularităţi morfologice şi 

funcţionale, datorită organismului în creştere şi dezvoltare, lucru de care trebuie să se ţină seama. Unii

 autori identifică noţiunea de „pubertate” cu cea de adolescenţă (Luttke,  Gilbert,  Hutinel  şi  

Lesne).  După  părerea altor autori există o deosebire netă între pubertat şi adolescenţă.  

 Spre deosebire de adolescenţă, care este o fază de liniştire şi stabilitate, determinând şi 

desăvârşind opera pubertăţii, pubertatea este o fază de zbucium şi schimbări. Este stadiul cu cele mai 

intense transformări şi modificări, perioada caracterizată printr-o „accelerare a creşterii fiziologice şi 

somatice” (J. Piaget, B. Inhelder, 1970). Este, de  fapt,  ultima  „acceleraţie”  a  creşterii  biologice  ce  se 

manifestă  cu  pregnanţă. Acest  fapt  poate  modifica  sau  chiar răsturna proporţiile corpului. Acum se 

produce începerea maturizării glandelor sexuale. Toate acestea îşi vor pune amprenta asupra întregii 
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dezvoltări anatomo-fiziologice şi psihice ale puberilor. Nu rezistă la efort îndelungat, obosesc repede, 

sunt predispuşi tot timpul surmenajului fizic.  

Particularităţi anatomo-fiziologice ale puberului 

a) Particularităţi somatice 

La 10-14 ani, perioada la care ne referim, se observă o creştere mai accentuată a membrelor 

inferioare, apoi a celor superioare, care de multe ori creează dizarmonii. În această perioadă majoritatea 

specialiştilor vorbesc despre o fază  caricaturală,  dacă  o  putem numi  aşa,  caracterizată  prin forma 

alungită a oaselor şi a muşchilor. Oasele se dezvoltă în lungime şi devin mai rezistente la acţiunea 

mecanică şi presiune. Articulaţiile  nu  sunt  dezvoltate  iar  ligamentele  nu  asigură,  în suficientă 

măsură, rezistenţa la tracţiune, răsucire. Muşchii se  dezvoltă  mai  ales  prin  alungirea  fibrelor  şi  nu  în 

grosime, din aceasta cauză suprafaţa lor de secţiune fiziologică este mică în consecinţă, şi forţa 

musculara este mică. Lungimea fibrelor  musculare  permite  creşterea  valorii  lucrului mecanic, cu 

condiţia să nu existe îngreuiere peste forţa globală a muşchiului.  Trunchiul   este  lung,  toracele  îngust,  

abdomenul scurt,  iar  organele  interne  din   cutia  toracică  nedefinitivate referitor la dezvoltare. 

b) Particularităţile funcţionale 

În  concordanţă  cu  particularităţile  morfologice  se  observă  o trăsătură  funcţională  

caracterizată  prin  capacitatea  redusă  de adaptare şi rezistenţă funcţională a aparatului cardio-vascular şi 

respirator la eforturile fizice. La 12 ani capacitatea vitală este de 2000 cmc datorita plămânilor slab 

dezvoltaţi şi ajunge la 3000 cmc în jurul vârstei de 15 ani, când plămânii nu sunt rezistenţi. Cordul 

depune eforturi pentru irigarea organelor şi sistemelor, lucru  datorat îngustimii  lumenului  vaselor  de 

sânge,  ceea  ce generează  de  multe  ori  instalarea  fenomenului  de  oboseală, ameţeli, tulburări ale 

ritmului cardiac. Cordul depune eforturi pentru irigarea organelor şi sistemelor, lucru  datorat îngustimii  

lumenului  vaselor  de sânge,  ceea  ce generează  de  multe  ori  instalarea  fenomenului  de  oboseală, 

ameţeli, tulburări ale ritmului cardiac. Sistemul nervos prezintă o creştere redusă a volumului creierului dar  

se   adâncesc  circumvoluţiunile,  se  înmulţesc  fibrele  de asociaţie care sporesc conexiunile dintre zone. 

Celulele corticale se perfecţionează şi se diferenţiază crescând baza funcţională a activităţii de prelucrare a 

informaţiei. Tot în această perioadă se realizează diferenţierea dintre sexe prin maturizarea caracteristicilor 

sexuale. 

Dezvoltarea psihică şi motrică a puberului 

a) Particularităţile determinate de activitatea nervoasă, neurodinamică-cerebrală şi sistemul 

nervos vegetative 

Aspectele legate de activitatea  sistemului nervos  central  şi a celui  vegetativ  le  vom  trata  

separat  deoarece  în  acest  fel, apreciem noi, le putem asigura o deplină înţelegere Logic,  nu se  poate 

discuta  despre  un  organ sau sistem  fără a ţine seama  de  legătura lui  directă cu  activitatea  

nervoasă superioară. Numai  astfel organismul  poate fi privit ca un tot unitar şi se poate stabili 

independenţa cu mediul înconjurător. Activitatea  nervoasă  superioară  şi  psihică  se  dezvoltă  rapid 

atingând  nivele superioare şi, ca urmare a procesului gândirii, analiza, sinteza, abstractizarea se 

perfecţionează, ceea ce face posibilă rezolvarea unor situaţii problematice. Dezvoltarea psihică la această 

vârstă este bine sintetizată de J. Piaget: „La 11-12 ani apare o a patra şi ultima perioadă al cărei palier 

de  echilibru se situează la nivelul adolescenţei. Caracterul ei general constă în cucerirea unui mod de a 

raţiona care nu se referă numai la obiecte sau relaţii, ci şi  la  ipotezele  din  care  pot  fi  trase   

consecinţele necesare  fără  ca  subiectul  să  se  pronunţe  asupra veridicităţii  sau  falsităţii  lor  

înainte  de  a  examina rezultatul acestor implicaţii” Ţinând cont de cele prezentate mai sus 

profesorul, trebuie să pună problemele cauzal, problematizat pentru a realiza participarea conştientă 

din partea elevilor Din cauza unor  schimbări ce se manifestă pe plan comportamental, unii psihologi 

consideră că avem de-a face cu o „criză juvenilă” ce se caracterizează prin reacţii contrare celor de până  

la   această  vârstă,  unele  chiar  paradoxale,  cum  ar  fi negativismul, individualismul, tendinţa spre  

izolare, spre singurătate, spre interiorizare prin refugiu în lumea propriilor trăiri sau prin izbucniri 
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violente, nesupunere, neascultare, etc.. Toate modificările, transformările şi restructurările ce se produc 

în această perioadă sunt mai intense şi de mai lungă durată. Cu  toate  acestea,  nu  pot  fi  considerate  

prin  ele  însele  ca manifestări ale unei „crize” inevitabile şi absolute, ele pot favoriza apariţia  unor  

dereglări  pe  plan  comportamental.  Declanşarea acestora  depinde  însă,  şi  de   împrejurările  în  care  

trăieşte elevul, care pot accentua sau anihila astfel de manifestări. Un lucru incontestabil este  că  

aceşti  elevi  ridică  serioase probleme din punct de vedere educativ. De comun acord cu toţi specialiştii 

studiaţi, putem să afirmăm că: 

 Preadolescentul ne oferă întotdeauna imaginea unui tânăr  vioi, gălăgios, plin de viaţă, 

doritor de a şti cât mai multe  lucruri, de a fi activ participând la cât mai multe acţiuni, cu  

interese multiple pentru tot ce este nou.  

Pubertatea este considerată ca fiind o etapă de tranziţie, întrucât saltul de la operaţiile concrete la 

cele formale nu se înfăptuieşte brusc  ci,  în  mod   treptat,  abia  la  sfârşitul  ei  antrenând  la 

generalizarea  operaţiilor   propoziţionale,  pentru  ca  în  studiul următor, cel al adolescenţei, să 

funcţioneze în deplinătatea lor. Din punct de vedere afectiv, preadolescentul se caracterizează printr-o 

mare sensibilitate, prin treceri succesive de la o stare la alta, prin fluctuaţii  în dispoziţii, etc. Tocmai de 

aceea întâmpină unele  dificultăţi  în  reglarea  actului  voluntar,  deliberarea  sau luarea  hotărârii  se  

face  adesea  sub   influenţa  unor  factori emoţionali. 

 „Adolescenţa pubertară”, cum o numeşte  M. Debesse este „vârsta  neliniştilor”,  caracterizată  

prin  instabilitate  emotivă, alternanţă în contraste, hipersensibilitate.  

În constelaţia psihologică a acestui stadiu sentimentul este dominanta funcţională  care  îşi  

pune  amprenta  asupra  întregului  tablou comportamental.  Alternanţa  în  contraste  se  manifestă  

prin îmbinarea unor trăsături contrare. Înclinaţia spre bravură şi fapte ieşite din comun se asociază cu 

timiditatea şi supunerea. Prima se  manifestă  cu  predilecţie   în   cadrul  grupului,  unde  este stimulată 

şi aprobată  

 

de membrii săi; în relaţiile directe cu adulţii trec în extrema cealaltă adoptând o atitudine corectă pe un 

fond de timiditate evidentă. Se constată  totodată  lipsa  unei  concordanţe  între  nivelul  de aspiraţie şi  

dorinţele sale pe de o parte, şi capacităţile de care dispune în vederea realizării lor pe de alta parte. Un 

fapt  relevant  din  punct  de  vedere  afectiv  se  exprimă  în dorinţa   elevului  de  a-şi  arata  afecţiunea  

faţă  de  anumite persoane din preajma să Dacă până la  această vârstă, ei se afla doar în ipostaza de 

obiect al  afecţiunii altora, de acum înainte devine şi subiect al afecţiunii pentru ceilalţi. Ne aflăm deci 

în prezenţa unei afecţiuni reciproce de o intensitate relativ egală. Aşa se explică intensitatea unor relaţii 

psihosociale de simpatie sau antipatie faţă de colegii de echipă şi chiar faţă de profesor, întemeiate   pe  

coincidenţa  unor  interese  şi  aspiraţii,  ce  se încheagă la această vârstă. Sentimentul prieteniei 

reprezintă un argument  concludent  în  acest  sens.  Tot  acum se  produce  o schimbare radicală în 

sistemul de referinţe.  

Dacă până în acest moment părinţii constituiau „modele” în jurul cărora se  organiza 

comportamentul, de acum înainte valori de referinţă oferă membrii grupului, ai echipei din care fac 

parte. Ca  atare,  o  mare  parte   din  atitudinile  comportamentale  se formează prin imitaţie şi contagiune 

în interiorul grupului. Caracteristica vieţii sociale a preadolescentului impune profesorului 

necesitatea unor preocupări atât pentru cunoaşterea valorii   educative  a  „anturajului”,  cât  şi  pentru  
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iniţierea  unor strategii  educaţionale adecvate atât sub raport individual, cât şi psihosocial.  

Deoarece dimensiunea „interiorităţii” se adânceşte, preadolescentul simte nevoia de a nu mai fi 

considerat copil. De aceea,  apelul  la  demnitatea  să  va  fi  mai  folositor  decât interdicţiile  excesiv de 

severe. Este valabil şi la această vârstă adevărul  că  fiinţa  umană  este  „mai  degrabă  flexibilă  decât 

docilă”. Pe aceeaşi linie se  înscrie şi preocuparea mai intensă faţă de propria persoană, ca entitate 

individuală, fapt constatabil în apariţia primelor manifestări de meditaţie filosofică privitoare la viitorul şi 

destinul său, cu tot caracterul lui  încă naiv. La  această  vârstă se  dezvoltă,  după  cum  am  mai  spus, 

adevăratele sentimente de prietenie şi dragoste,  care se bazează pe devotament şi înţelegere reciprocă. 

Acum apar mai evidente diferenţele dintre generaţii. Am insistat poate excesiv asupra dezvoltării psihice a 

puberului, dar trebuie  subliniat faptul că în momentul de faţă nu se prea pune  accent,  şi  acolo  unde  se  

pune  nu  este  de  ajuns,  pe studierea particularităţilor psihice ale elevului de 10-14 ani şi de aceea am 

considerat că este necesar să facem acest lucru. 

b) Particularităţile motrice  

Organismul elevului reprezintă o dezvoltare pe mai multe planuri, se măreşte plasticitatea

 scoarţei cerebrale, mobilitatea proceselor nervoase, excitaţia şi inhibiţia şi se sporesc 

posibilităţile de dezvoltare a calităţilor motrice, în mod deosebit viteza;  până  la  15  ani  organismul  

prezintă  posibilităţi  pentru dezvoltarea vitezei sub formele ei simple de manifestare. Concomitent cu viteza 

progresează şi îndemânarea, pubertatea fiind denumită „vârsta îndemânării”. 

Disproporţia dintre diferitele segmente ale corpului face ca în executarea diferitelor mişcăr să se 

remarce o oarecare stângăcie, dar sunt posibilităţi pentru mărirea îndemânării atunci când  această  

calitate  se  dezvoltă  simultan  cu  orientarea  în spaţiu. Îmbunătăţirea calităţilor muşchilor şi mai ales a 

laturii funcţionale care condiţionează viteza, sporeşte capacitatea de forţă în regim de viteză sub forma 

detentei, a vitezei în  regim de  rezistenţă şi capacitatea de efort static moderat.  

Capacitatea de rezistenţă este mai redusă mai ales rezistenţa cardio-vasculară,  fapt  ce  impune  

acţionarea  sistematică  cu mijloace  bine alese şi dozate pentru dezvoltarea ei. Trebuie să se  antreneze  

grupe musculare mari care să permită activitatea nestingherită a aparatului  cardio-respirator datorită şi 

acţionării asupra rezistenţei în regim de forţă  sau viteză, fără a neglija viteza în regim de rezistenţă. 

Rezistenţa este mai mică comparativ cu alte vârste; se impun măsuri metodice, atente în procesul 

dezvoltării pentru a se putea obţine indici superiori în dezvoltarea ei. La această vârstă elevii au înclinaţii 

pentru exerciţiile de forţă, de învingere, cu orientare precisă dar executate de multe ori cu repezeală. 

Alergarea, deprinderea cel mai larg aplicată, se desfăşoară în mod neorganizat; cea organizată 

solicită un efort mult mai mare. Cu  înaintarea  în  vârstă  se  observă  o  tendinţă  de  scădere  a volumului  

alergării,  lucru  ce  trebuie  remediat  prin  intervenţia profesorului.  Se observă  în  multe  cazuri greşeli  

transmise  de  la  vârsta primară cum ar fi: alergarea pe călcâie, pe toată talpa, oscilaţii ale trunchiului în 

plan lateral, insuficienţa fazei de zbor, alergare îngenunchiată, lipsa lucrului de braţe, etc., care trebuie 

corectate folosindu-se exerciţii speciale coordonate de profesor. Acum se manifestă disponibilităţi pentru 

însuşirea unor procedee şi elemente tehnice cu şi fără minge. 
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Stimularea creativității 

IANCU LIANA IRINA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ION CRENAGĂ” ALEXANDRIA 

„Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească în timp ce 

descurajarea o înăbuşă, aceasta chiar înainte ca ea să poată fi transformată în floare”.                                                                

(A. Osborne) 

Termenul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin „creare”, care înseamnă „a  

zămisli”, “a făuri”, “a naşte”. Însăşi etimologia cuvântului ne demonstrează că termenul de  

creativitate defineşte un act dinamic, un proces care se dezvoltă, se desăvârşeşte şi îşi  

cuprinde atât originea cât şi scopul.  Psihologii susţin în general, că „a fi creativ” înseamnă „a crea ceva nou, 

original şi adecvat realităţii”. A crea înseamnă a face să existe, a aduce la viaţă, a cauza, a genera, a produce. 

Creativ este cel care se caracterizează prin originalitate, expresivitate şi este imaginativ, deschizător de 

drumuri, inventiv, inovativ.  

După Paul Popescu Neveanu, creativitatea „presupune predispoziţia generală a pesonalităţii spre 

nou, o anumită organizare a proceselor psihice în sistemul de personalitate “  

Ca formaţiune psihică, creativitatea se caracterizează printr-o multitudine de sensuri: productivitate, 

utilitate, eficienţă, valoare, ingeniozitate, noutate, originalitate.    

  Printr-o definiţie mai generală, creativitatea poate fi văzută drept un proces prin care se focalizează 

într-o sinergie de factori (biologici, psihologici, sociali ) întreaga personalitate a individului şi care are drept 

rezultat o idee sau un proces nou, original. 

Dicționarul enciclopedic (1993) creativitatea este definită ca "trăsătură complexă a personalității 

umane, constând în capacitatea de a realiza ceva nou, original". 

Dicționarul Webster (1996)  oferă trei semnificații ale creativității: 

• starea sau calitatea de a fi creativ; 

• abilitatea de a transcende ideile, regulile, modelele, relațiile tradiționale și de a crea noi și 

semnificative idei, forme, metode, interpretări etc.; originalitate sau imaginație; 

• procesul prin care se utilizează abilitatea creativă. 

   Enciclopedia Britanica  prezintă o definiție concentrată pe obiectivele activității creative: 

creativitatea este "abilitatea de a face, de a produce ceva nou, fie o nouă soluție a unei probleme, fie o nouă 

metodă sau un dispozitiv nou sau un nou obiect artistic ori o nouă formă artistică". Tendinţa generală este 

aceea de a asocia creativitatea cu spaţiul estetic – muzică, poezie, dans, teatru, arte vizuale. Creativitatea este 

însă ancorată şi în realitate, ţine şi de pragmatism, şi de soluţii de criză, şi de substitut pentru sincope 

financiare, creativitatea deci nu aparţine doar teritoriului muzelor.  

           Creativitatea este legată de expresii şi creaţii artistice, de invenţii tehnologice sau descoperiri 

ştiinţifice, de comunicarea interumană, de educaţie, de comportamente personale şi de mişcările sociale. Ea 

semnifică: adaptare, imaginaţie, construcţie, originalitate, evoluţie, libertate interioară, talent literar, 

distanţare faţă de lucrurile deja existente. Receptivitatea şi curiozitatea copilului, bogăţia imaginaţiei, 

tendinţa sa spontană către nou, pasiunea pentru fabulaţie, dorinţa lui de a realiza ceva constructiv creativ pot 

fi alimentate şi împlinite efectiv, pot fi puse adecvat în valoare prin solicitări şi antrenamente 

corespunzătoare care astfel pot oferi multiple elemente pozitive în stimularea şi cultivarea potenţialului 

creativ propriu vârstei preşcolare. Atunci când vorbim de creativitate şi de stimularea ei la copiii de vârstă 

preşcolară, nu putem face abstracţie de influeţele mediului socioeducaţional. Fără un mediu socio-

educaţional adecvat, potenţialul creativ al copilului nu se va concretiza niciodată. Ca strategie generală de 

acţiune în stimularea creativităţii în învăţământul preşcolar, este utilă valorificarea în sistemul activităţilor 

instructiv-educative a condiţiilor şi principiilor învăţării de tip creativ.  

 Învăţarea de tip creativ presupune o serie de condiţii privind stimularea creativităţii cum ar fi:  

o antrenarea capacităţii de elaborare verbal expresivă a unor povestiri libere sau cu început dat, după un şir 

de ilustraţii, dupa o jucărie după un plan sau după o temă, punând la dispoziţie copiilor planşe, machete, 

siluete, jucării;  

o interpretarea independentă a unor imagini prin solicitarea de a le conferi cât mai multe titluri posibile;  
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o elaborarea independentă a unor istorioare ce se pot concepe plecând de la diverse modalităţi de ordonare 

logică posibil a unui număr mare de imagini;  

o desene libere în care să se elaboreze nu numai o idee tematică, dar şi unele modele posibile pentru 

decorarea anumitor spaţii sau anumitor materiale. 

Jocul şi învăţarea oferă copilului nenumărate prilejuri de a combina şi recombina reprezentările pe 

care le dispune propriile sale imagini, ascultând poveşti, basme, poezii, reconstruieşte mental principalele 

momente ale naraţiuni, le inversează, le omite, le amplifica şi inventează altele noi. 

După gradul de originalitate, Irving Taylor a identificat următoarele niveluri de creativitate: 

➢ Creaţia expresivă. Este aceea care se manifesta la toti oamnii si indeosebi la copil. O defineste astfel: 

"Este o expresie independent in care indemanarea, originalitatea si calitatea produsului nu sunt 

importante".  

➢ Creaţia productivă. Produsele nu sunt diferite de cele ale altor oameni, dar pentru persoana respectiva 

inseamna o noutate. Se spune ca este nivelul mediu, obisnuit al creativitatii. 

➢ Creaţia inventivă. Creatorul a descoperit sau elaborat ceva nou. Aceasta implica "perceperea unor relatii 

noi si neobisnuite intre parti care inainte erau separate". 

➢ Creaţia inovatoare. Produsul aduce o schimbare semnificativa a ideilor si principiilor in domeniul 

respective. 

➢ Creaţia emergentă. Este nivelul cel mai inalt al creativitatii. Este nivelul atins de marile si rarele genii. 

  Studii (etape) ale creaţiei: 

               Graham Wallas (1926), analizand cum se desfasoara procesul creatiei la creatori din domenii 

diferite, a ajuns la concluzia ca aceasta parcurge urmatoarele patru etape: 

✓ Prepararea. Aceasta se desfasoara la nivelul constientului. Creatorul stie ca exista o problema, isi pune o 

problema de rezolvat. Se pregateste, aduna material pentru rezolvare. 

✓ Incubatia. Este un process care nu se desfasoara la nivelul constientului, ci la cel al inconstientului. Este 

o perioada de asteptare, cand problema ramane "nedestelenita", el are alte preocupari. 

✓ Iluminarea. Solutia problemei, idea, apare pe neașteptate, este ca o străfulgerare. 

✓ Verificarea. Se elaboreaza produsul creatiei, se testeaza, se pune la punct. 

La baza procesului creativ stau, se susține, trei categorii de factori: 

 Factori psihici 

✓ Factori cognitivi-intelectuali (aptitudinali); 

✓ Factori necognitivi (motivație, afectivitate, atitudini); 

 Factori sociali (culturali, educativi, socio-economici); 

 Factori biologici (sex, vârsta). 

         Motor al evoluţiei, creativitatea e o scurtătură în cotidian, cu obiectivul declarat „să ardem etapele”. 

       Printre jocurile care dezvolta imaginația si creativitatea, se numără: 

o Jocurile de construcții 

o Jocurile cu figurine 

o Jocuri cu instrucțiuni 

o Jocurile cu cuburi 

o Obiecte reale 

Un copil își poate exercita imaginația și creativitatea cu aproape orice fel de materiale, atât timp cat 

mijloacele respective îi oferă libertate în gândire. Atunci când îi achiziționezi jucării copilului tău, evita sa i 

le oferi pe cele care se axează pe un anumit aspect, stare, moment, temă etc. De exemplu, o păpușă obișnuita 

în locul uneia care vorbește sau care are anumite expresii ale fetei, un set de bucătărie în locul detaliilor mult 

prea specifice – mulaj de înghețată, sticla cu suc, sticla cu lapte etc., o mașina mare în locul uneia care, de 

exemplu, doar prepara cimentul. 

         Creativitatea ne e ceva ce poate fi învățat, dar este cu siguranță ceva ce poate fi exersat și dezvoltat. Î n 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

 
1821 

 

funcție de capacitățile noastre de utilizare a cunoștințelor și de memorare, ne îmbogățim stocul de idei, din 

care răsar concepte noi. Tehnicile sunt mecanisme care au fost elaborate pentru a putea să ne exploatăm 

creativitatea. 

Câteva jocuri pentru  dezvoltarea creativității: 

❖ Jocul culorilor 

In casa ori plimbându-te împreuna cu copilul pe strada, învață-l culorile, apoi jucați-vă jocul 

culorilor, numind obiecte din jurul vostru si spunând ce culoare are fiecare obiect. Acest joc ii va 

dezvolta creativitatea, abilitățile senzoriale. 

❖ Pata de culoare 

Pentru realizarea acestui joc se folosește metoda braiwriting  sau 6/3/5, o metodă simplă de stimulare 

a creativității. Ea presupune un număr de 6 copii care enumeră 3 soluții ( pe care educatoarea le va nota) pe 

parcursul a 5 minute,  timp în care foaia pe care se desenează sau se scrie cele trei idei, se rotește în așa fel 

încât să treacă pe la cei 6 participanți ai grupului, la final obținându-se o mulțime de soluții, variante, idei. 

În acest sens s-a realizat o pată de culoare in fata copiilor și  le-am cerut să o privească cu atenție 

apoi să spună trei lucruri care ar putea semăna. Desenul s-a rotit de la stânga spre  dreapta, fiecare copil a 

privit desenul și a spus trei denumiri, pentru fiecare  primind câte o bulină ( pentru numele dat care nu a 

semănat cu a celorlalți colegi), dacă răspunsurile au fost rapide și s-au încadrat în cele 5 minute foaia s-a 

mai rotit o dată și au dat alte denumiri. La expirarea timpului s-a numărat bulinele pentru a stabili câte 

lucruri s-a spus împreună, câte asemănări s-a găsit. 

              Concluziile acestui probe: rezultatele obținute oferă date concludente despre posibilitățile creative 

ale copiilor, despre întinderea imaginației pe mai multe planuri, fapt ce ne ajută în activitatea zilnică cu copii. 

❖  Cu ce poți asemăna următoarele forme? 

Jocul constă în desenarea cât mai multor figuri pornind de la un cerc și un pătrat . Dacă au nevoie pot 

primi mai multe coli de lucru. Preșcolarii care desenează cele mai  multe figuri și cu un grad de originalitatea 

mai ridicat se consideră ca fiind foarte creativi. Cele mai multe figuri create pornind de la un cerc au fost un 

soare, minge, floare. 

În ceea ce privește crearea unei figuri pornind de la un pătrat a predominat casa, remarcându-se prin 

originalitate un zmeu, ușa. 

❖ De-a scriitorii 

  Se  dau copiilor 4-5 imagini și se cere alcătuirea unei povești pornind de la aceastea. 

❖ Cuvântul își caută rudele 

         Pornind de la un cuvânt dat, copiii vor găsi cuvinte înrudite cu acestea.  

          Pădure: pădurice, pădurar, pădureţ  

          Copil: copilăros, copilărie, copilaş, 

❖      Lanţul 

           Primul jucător spune un cuvânt, iar următorul jucător trebuie să spună un alt cuvânt care începe cu 

ultimul sunet al primului cuvânt. Cel de-al treilea jucător trebuie să spună un cuvânt care începe cu ultimul 

sunet al cuvântului anterior. Sunt eliminaţi jucătorii care nu găsesc cuvântul potrivit. 
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CONDUITA MORAL-CIVICĂ, O  COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A EDUCAȚIEI 

ROMAN ELENA-BIANCA 

                                  Școala Gimnazială Sat Gura Văii, Com.Bujoreni, Jud. Vâlcea 

 

     ’’Educația moral-civică constituie o componentă a educației, în legătură cu care se poartă unele 

discuții controversate, unii autori pronunțându-se în favoarea acestei formulări, în timp ce alții abordează 

separat educația morală și separat educația civică”. (Maгin C., 1996, p. 43).  

                  Ca și ceilalți autoгi, luând în consideгaгe numeгoasele inteгfeгențe ce se stabilesc întгe fenomenul 

moгal și fenomenul civic al vieții sociale, optez pentгu educația moгal-civică. 

                 Nu este întâmplătoaгe asocieгea compoгtamentului moгal cu cel civic. Este evident că cele două 

compoгtamente se asociază, se spгijină și se condiționează гecipгoc, deoaгece nu poți avea un compoгtament 

moгal făгă să гespecți legitățile, tгadițiile și valoгile unei societăți, după cum nu poți avea un compoгtament 

civic dacă nu te confoгmezi valoгiloг, noгmeloг, noгmeloг moгale caгe guveгnează viața comunității în caгe 

tгăiești. (Miгon, I., 2007, p. 54). 

                Educația moгal-civică constituie o componentă extгem de complexă a educației, pentгu că efectele 

sale se гăsfгâng asupгa compoгtamentului copilului, și, mai târziu, adultului, iaг aceștia se гapoгtează din 

punct de vedeгe valoгic la noгmele moгale și civice. Pгin uгmaгe moгalitatea și civismul apaг ca dimensiuni 

fundamentale ale unei peгsonalități aгmonioase, autentice și integгale. 

                 Pгin studiul disciplinei Educație Civică, în învățământul pгimaг, se uгmăгește foгmaгea conduitei 

și conștiinței moгal-civice în vedeгea formării și dezvoltăгii armonioase a peгsonalității școlaгului mic. 

                În obiectivul dobândiгii valoгiloг moгale pozitive, pгecum: patгiotismul, umanismul, democгația, 

dгeptatea, libeгtatea, onestitatea, onoaгea, demnitatea, modestia etc., sunt pгezentate și valoгile cu sensuгi 

negative, fiecăгei valoгi coгespunzându-i o nonvaloaгe (bine-гău, sinceгitate-minciună, eгoism-lașitate etc.), 

astfel, copiiloг fiindu-le implementată capacitatea de a distinge și a alege întгe bine și гău. (Rădulescu, E., 

1998, p. 46). 

              În primul rând, consideг că, disciplina Educație Civică, în cadгul învățământului pгimaг, aгe o 

cгescută pondeгe și importanță în formarea și dezvoltaгea tгăsătuгiloг moгale și civice, creând o bază, încă de 

la o vâгstă fгagedă, pe caгe ulteгioг se voг constгui caгacteгe și peгsonalități ce contuгează individul, ca paгte 

integгantă a societății.     

                  În al doilea rând, disciplina Educație Civică se impune cu necesitate a fi studiată încă din clasele 

mici ale învățământului nostru național - proces instructiv-educativ ce trebuie susținut cu seriozitate și exigență 

pe tot parcursul programului de școlarizare, inclusiv în cadrul învățământului universitar de toate profilurile. 

Este de fapt imperios necesară dezvoltarea și susținerea învățământului de toate gradele și disciplinele, așa 

încât, prin educație și cultură generală, să se reușească, în timp, crearea unei conștiințe naționale sănătoase și 

viguroase despre etică și despre comportamentul uman în societatea neamului nostru românesc, a cărui 

existență datează de peste două milenii pe vatra sfântă a României Mari, într-o permaentă continuitate.  

                 România se confruntă de multă vreme - parcă dintotdeauna! - cu tot felul de crize: economică, 

politică,  socială, culturală ș.a., care se succed sau care, uneori, se manifestă și câte două sau mai  multe 

concomitent! Toate aceste crize (care se manifestă și la nivel global) au caracter temporar, fluctuant, de mai 

multă sau mai scurtă durată, cu urmări dintre cele mai păguboase, așa încât poporul trebuie să suporte 

permanent povara deloc ușoară a redresării societății. Dintre toate crizele însă, parcă cea mai apăsătoare – prin 

caracterul ei cvasipermanent și rușinos, condamnabil, este criza morală – o criză acută, care bântuie România 

cu severitate, cu o stăruință îndărătnică și parcă irezistibilă, irevocabilă și cu semne îngrijorătoare de 

consolidare a statutului de permanență! 
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                  Leacul acestei devastatoare maladii stă cu sigurață în creșterea nivelului de instrucție și educație în 

rândul maselor, de formare și modelare morală a individului societății, cu caractere morale puternice, 

sănătoase. Pentru că, chiar dacă avem inteligențe românești cu care ne putem mândri în plan mondial, suntem 

deficitari grav în privința educației morale, în privința caracterelor. Stare de fapt care ne aduce aminte de 

spusele lui Titu Maiorescu – ”Nu de inteligențe duce lipsă România, ci de caractere!”. Ceea ce, cu aceeași 

nuanță de adevăr și forță moralizatoare decretase și filosoful, politicianul, juristul și oratorul roman Cicero, 

încă din antichitate: ”Caracterul fără inteligență face mult. Inteligența fără caracter nu face nimic!”. Prin 

urmare, caracterul stă în toate și e de luat-aminte! 

                Dar cum să se formeze un caracter sănătos la individul needucat, care nu studiază, nu citește, nu dă 

două parale pe instituția învățământului instructiv-formativ? ’’Copilul care citește, va deveni adultul care 

gândește!” (Andreea Demirgian). După o statistică recentă a Uniunii Europene, România se situează pe ultimul 

loc în privința cărților cumpărate într-un an de zile. Dacă în țările Uniunii, cetățenii cumpără în medie 7 (șapte) 

cărți pe an, un român cumpără o singură carte în medie pe an! Și, atenție: românul cumpără o carte pe an, deci 

o cumpără, dar nu se știe dacă o și citește! 

                Pornind nu neapărat de la astfel de statistici care nu ne fac cinste, ci de la starea precară de educație, 

în general, în rândul maselor, se simte nevoia luării foarte în serios a efortului general de creștere a nivelului 

de cultură generală a poporului, iar educația moral-civică, începând de la copiii de vârstă școlară mică, are un 

rol de primă dimensiune în formarea caracterelor de care are nevoie societatea. Și mai putem veni aici cu un 

exemplu edificator generat de carențele de educație generală și în special de educație civică:       ”Peisajul 

autohton nu mai are decât o singură formă de relief – tupeul. Și o singură dimensiune meteo – nesimțirea!”. 

(Andrei Pleșu). 

               Remarcăm faptul că, educația moгal-civică constituie o componentă extгem de complexă a educației, 

pentгu că efectele sale se гesfгâng asupгa compoгtamentului copilului, iaг acesta se гapoгtează din punct de 

vedeгe valoгic la noгmele moгale și civice. Pгin uгmaгe, moгalitatea și civismul apaг ca dimensiuni 

fundamentale ale unei peгsonalități aгmonioase, autentice și integгale. 

              Pгedaгea educației civice în ciclul pгimaг гăspunde unoг ceгințe și obiective instгuctiv-educative 

claгe, exacte cu caгacteг specific acestui obiect de învățământ, caгe ajută la educaгea, instгuiгea și foгmaгea 

eleviloг.     

              Pгin studiul disciplinei Educație civică în învățământul pгimaг se uгmăгește foгmaгea conduitei și 

conștiinței moгal-civice în vedeгea dezvoltăгii peгsonalității școlaгului mic. 

              Educația moгală uгmăгește să foгmeze și să dezvolte calități și însușiгi pentгu ca, pe baza loг, copilul 

să se poată integгa în gгupul social și să poată duce o viață socială noгmală. În geneгal, pгin educația moгală 

se uгmăгește foгmaгea individului pentгu societate, гealizaгea echilibгului inteгioг, geneгat și consolidat de 

гespectaгea cotidiană a noгmeloг și pгincipiiloг moгal-civice.  

              În concluzie, metodele și pгocedeele de foгmaгe a tгăsătuгiloг moгale au o impoгtanță deosebită în 

pгocesul educațional și sunt eficiente, deoaгece gгadul de însușiгe a cunoștințelor, pгecum și peгfoгmanțele 

școlaгe sunt în cгeșteгe datoгită aplicăгii loг. 
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STUDIU DE SPECIALITATE: 

CUNOAŞTEREA COPILULUI PRIN DESEN 

Savu Mihaela-Loredana 

G.P.P.“Lumea Copiilor” Topoloveni 

 

Dintre toate activitǎţile desfaşurate în grǎdiniţă, activitǎţile artistico-plastice sunt cele mai 

reprezentative pentru dezvoltarea creativitǎţii preşcolarului. Acest tip de activitǎţe face parte din domeniul 

curricular „Estetic și creativ”, domeniu care “acoperă abilitǎţile de a rǎspunde emoţional şi intelectual la 

experienţe perceptive, sensibilitatea faţǎ de diferitele niveluri de manifestare a calitǎţii, aprecierea frumosului 

la scop sau utilizare. 

Limbajul plastic are misiunea de a echilibra și armoniza relațiile copilului cu natura, cu ceilalți, cu 

sine. Datele obținute în urma investigației personalitãții copiilor prin aceastã tehnicã proiectivã oferã o 

imagine profundã asupra maturizãrii lor afective și de relaționare. Pe mãsurã ce deseneazã, gândirea încearcã 

sã menținã ideea inițialã, iar imaginația încearcã sã aducã temele interioare în prim-planul trãirii. Trasajul 

liniilor, culorile folosite, geometria formelor, tema abordatã, persoanele prezente în desen sunt caracteristici 

ale desenului pe baza cãruia se încearcã descifrarea trãirilor copilului. 

Desenul este o modalitate de comunicare ce permite copilului sã exprime prin imagini ceea ce este 

dificil de surprins în cuvinte, sã dea sens lumii sale interioare, sã vorbeascã celuilalt, sieși, sã-și descopere în 

concretul desenului propriile trãiri afective. Prin limbajul liniilor, al culorilor, al semnelor grafice, desenul și 

pictura exprimã percepțiile, reprezentãrile, emoțiile, cunoștințele receptate din diferite surse. Utilizând acest 

limbaj, copilul recreeazã un univers care l-a impresionat (un obiect, un personaj, un animal), se contopește cu 

acest univers. 

La 3-4 ani desenul este linear, presupune un numãr mic de elemente compoziționale, neorganizate 

într-un ansamblu compozițional, în general din aceeași categorie. Fluiditatea și flexibilitatea sunt scãzute, 

colorația este neomogenã, depãșeste liniile contururilor și se face cu una, douã culori.Spre 5-6 ani, crește 

numãrul elementelor compoziționale, acestea se diversificã categorial, apar detaliile, începe sã fie sugeratã 

mișcarea. Elementele compoziționale, dispuse în mai multe planuri, se organizeazã în ansambluri coerente, 

în jurul unei teme impuse sau alese. Cel mai des întâlnite sunt urmãtoarele elemente: omul, casa, cerul, 

soarele, plantele, animalele. Prezența lor se datoreazã și faptului cã sunt și simboluri de securitate paternã și 

maternã, dar mai ales faptului cã reprezintã primele obiecte ale cunoașterii imediate, nemijlocite, primele 

obiecte ale spațiului cognitiv. Sunt utilizate mai multe culori cu îmbinãri originale și cu intenționalitãți 

estetice. Caracteristicile desenului pe baza cãrora putem încerca sã descifrãm trãirile copilului sunt: trasajul 

liniilor, culorile folosite, geometria formelor, tema abordatã, persoanele prezente în desen, etc. 

Un copil timid, timorat, fãrã încredere în sine are tendința de a trasa linii subțiri, slabe, șterge mereu, 

corecteazã sau este dezamãgit de estetica desenului, comentând pe tema nepriceperii sale. Agresivitatea se 

traduce prin linii puternice, groase, cu riscul de a gãuri hârtia. Liniile de intensitate medie caracterizeazã 

copilul echilibrat. Desigur se ține cont și de starea de moment a copilului. 

Mãrimea personajelor vorbește despre importanța acordatã acestora, în mod negativ sau pozitiv. Un 

personaj uriaș desenat poate simboliza admirația  pe  care o poartã persoanei respective, mãsura în care se 

teme de ea. Modul în care sunt utilizate culorile poate da un aspect vesel sau deprimant desenului în 

ansamblu, pe baza cãruia putem aprecia starea sa afectivã. Copilul extravertit folosește o paletã largã de 

culori luminoase, cel introvertit se limiteazã în general la 2-3 culori. Copilul optimist va folosi culori vii și 

deschise, spre deosebire de cel trist, deprimat, care va opta pentru culori închise, fãrã viațã. 
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Pentru a începe analiza desenului, trebuie sã împarți simbolic foaia în patru pãrți egale (Grünwald-

Koch). Partea inferioarã este legatã de nevoile primare din viața de zi cu zi și exprimã materialismul, 

concretul, activitãțile. Partea superioarã a foii corespunde idealurilor, viselor, imaginației, spiritualitãții. 

Pãrțile din stânga și din dreapta sunt legate de gesturile pe care le face vizavi de el și de ceilalți, de 

comunicare, de relații. Partea stângã evocã trecutul, ezitãrile, protecția sinelui și indicã natura relației sale cu 

mama (fie cã mama este realã sau simbolicã). Latura dreaptã a foii ține de viitor și de necunoscut, de 

capacitatea de inițiativã, de relația cu tatãl și de modul în care se raporteazã copilul la autoritate. Dacã își 

concentreazã desenul pe partea dreaptã, înseamnã cã este în cãutarea unui sprijin, a sentimentului de 

siguranțã oferit de mamã. Unele dintre elementele foarte relevante pentru cunoașterea psihicã a copilului, pe 

care le-am întâlnit pe parcursul anilor sunt: 

1) Omisiunile - lipsesc din desen pãrți importante care, în mod normal, ar trebui sã aparã, dar copilul le 

scoate din dorința lui intimã ca acele lucruri, persoane sau situații sã nu fi existat în viața lui. Aceasta aratã 

efortul copilului de a face fațã unei probleme interioare amenințãtoare. 

2) Falsele erori - acestea au cea mai mare valoare diagnosticã. Copiii încep sã deseneze ceva, mâzgãlesc 

peste ceea ce au desenat și spun „am greșit”. Întrebați despre acea greșealã, ei spun cã de fapt nu era o 

greșealã, dar s-au rãzgândit pentru cã situația era foarte dureroasã pentru ei. 

3) Utilizarea spațiului - de obicei, foaia de desen este folositã într-un mod echilibrat. La unii copii, însã 

desenul este înghesuit în marginea de jos sau împãrțit în douã – foarte sus și foarte jos – mijlocul foii 

rãmânând liber. Mental pãstreazã legãtura cu viața de dinainte și nu se poate adapta. 

4) Spațiile închise - figuri umane, case, apar încercuite, închise într-un fel nepotrivit. Uneori spațiile închise 

sunt date de zig-zaguri fãcute peste desen, ca un plic. Acestea evidențiazã sentimentul de nesiguranțã în 

familie, îngrãdirea libertãții personale minime de cãtre pãrinți posesivi, agresivi. 

5) Disproporția elementelor  

       a) foarte mare - un om cât toatã foaia, dar cu mâini și picioare foarte scurte. Aceasta exprimã un nivel de 

aspirație exagerat, impus din afarã de cãtre pãrinți, care devine sursã de stres pentru copil; el se simte 

amenințat de posibile eșecuri, de cerințe la care sã nu facã fațã. 

b) foarte mic - unele pãrți din desen au dimensiuni normale, iar altele neobișnuit de mici. Acestea indicã 

dorința intimã a copilului ca acel lucru sã nu existe, fiind deranjant, chiar traumatizant pentru el. 

Astfel, au apãrut mai multe teste care au la bazã desenul ca tehnicã proiectivã: testul casa, testul 

arborelui, testul persoanei, testul familiei (HTP: house-tree-person). Testul de desen se numãrã printre cele 

mai rãspândite și aplicate tehnici proiective, datoratã avantajelor certe: economie de timp, de mijloace, 

materiale, diversitatea informațiilor obținute care pot acoperi întregul sistem psihic, de la comportamentul 

direct observabil pânã la conflicte și traume infantile. 

Concluzionând, o activitate dirijatǎ cu pricepere, care sǎ-i lase copilului impresia unei depline 

libertǎţi, o activitate cât mai diversǎ şi bogatǎ în care fiecare sǎ aibǎ libertatea de creaţie este scopul principal 

al educaţiei artistico-plastice. Aşa devin copii creativi, inteligenţi şi bucuroși. 
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CONCILIEREA OMULUI CU PĂDUREA, 

OBIECTIV DE STRINGENTĂ ACTUALITATE 

                                                        Prof. Cenușe Elena Ramona 

Școala Gimnazială Novaci, Județul Gorj 

 

„Caracterul este ca un arbore și reputația este ca o umbră. Umbra este ceea ce ne închipuim noi că este; 

însă arborele este un lucru real.”               

                                                                                                                                        (Abraham Lincoln) 

 Ca sistem ecologic complex, pădurea îndeplinește, pe de o parte un rol de protecție și de ameliorare a 

mediului înconjurător, iar pe de altă parte, are capacitatea de creare a unui mediu propriu. Ea reprezintă un 

factor esențial de echilibru și de continuitate în natură, precum și de funcționalitate multiplă, în sensul că 

aceeași suprafață de pădure exercită mai multe funcții simultan. Pădurea îndeplinește un rol de importanță 

deosebită în viața omenirii atât ca resursă regenerabilă de lemn și de alte produse vegetale și animale, cât și 

ca parte de neînlocuit a mediului de viață.  

   Deseori s-a afirmat că o pădure bine gospodărită poate înlocui în condiții optime și funcțiile de protecție, 

fără a mai fi nevoie de măsuri suplimentare de natură ecologică. Acest aspect nu corespunde decât parțial 

realității. În actuala etapă a raporturilor dintre om și natură, considerentele de ordin ecologic trebuie să 

devină prioritare.  

 Cândva, omul era culegător de fructe și de plante, apoi vânător, atunci agresivitatea lui asupra naturii era 

redusă, lipsindu-i mijloacele necesare de distrugere. Ulterior, omul a devenit producător de unelte mai bune 

și, ca atare, consumator de materii prime, extinzându-și tot mai mult exploatarea asupra naturii. Atâta vreme 

cât intervenția lui asupra naturii nu a depășit anumite limite, nu a existat nici un pericol care să tulbure 

puternic relațiile dintre om și mediul înconjurător.  

  În ultimele două secole relațiile om-natură s-au deteriorat, ajungându-se în momentul de față, în unele părți 

ale Terrei, la conturarea unei crize ecologice manifestată prin distrugeri masive de păduri, dispariții de specii 

de plante și de animale, poluarea apei și a aerului, dezechilibre înregistrate în „balanța”oxigenului, toate 

ducând, în cele din urmă, la afectarea gravă a calității vieții. Impactul asupra mediului înconjurător se 

situează în afara legilor ecologice. Dintre ecosistemele terestre, cel mai mult au avut de suferit ecosistemele 

forestiere, care s-au confruntat cu tendința omului de a le distruge sau de a le înlocui cu alte ecosisteme mai 

puțin persistente, în numele principiului rentabilității și al profitului maxim. Ca urmare, din timpurile 

străvechi până în zilele noastre au dispărut aproape jumătate din pădurile lumii, iar cele rămase au fost treptat 

degradate din cauza exploatărilor abuzive, a incendiilor, a pășunatului abuziv. Acțiunile nefaste ale omului 

au favorizat dezlănțuirea unor factori naturali, cu consecințe cu atât mai grave, cu cât biocenozele forestiere 

erau mai fragile și factorii externi mai agresivi. Asistăm astăzi la modificări ale mediului fizico-geografic, 

fapt pe care oamenii de știință îl pun la unison pe seama degradărilor.  

     Pădurea are, la rândul ei, nevoie de ocrotire din partea omului. Într-o privire de ansamblu susținută de 

afirmația că, la începuturi, pe suprafața uscatului 50% era ocupată de păduri, este ușor de constatat ce 

pondere au ele în existența vieții pe Pământ. La rândul lor, solurile, datorită potențialului lor de fertilitate, au 

făcut posibilă perpetuarea diverselor asociații vegetale. Litiera însă, sursă principală de restituire către sol a 
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substanțelor nutritive, precum și mediu prielnic de dezvoltare a milioanelor de microorganisme, insecte, ș.a., 

treptat, o transformă în humus, supranumit și „cămara pădurii”. 

Pentru a demonstra cele susținute, dar și pentru a atrage atenția cât de important este de menținut echilibrul 

ecologic al pădurii, enumerăm „locuitorii, contribuabilii” unei rețele trofice dintr-o pădure mixtă-știut fiind 

că țara noastră beneficiază de mai multe soiuri de păduri, astfel: musca, iepurele, gândacul molidului, 

cinteza, forfecuța, veverița, șoarecele de câmp, șarpele neveninos (colubrid), sturzul gulerat, ciocănitoarea 

neagră, vipera, lupul, râsul, pisica sălbatică, ursul. La acestea se adaugă, desigur, viețuitoarele-plante și 

animale- de pe înălțimile munților, parte dintre ele fiind declarate monumente ale naturii, altele crescând într-

o anumită regiune. 

  În pădure, corpul uman are echilibru termic, pulsul și tensiunea se reduc, iar ambianța influențează pozitiv 

starea psihică a omului. Însușirile igienico-sanitare sunt numeroase. De exemplu, pădurile și spațiile verzi 

reprezintă adevărate ecrane acustice, sub influența luminii pădurea emite electroni cu care ionizează 

atmosfera cu ioni negativi, apa de pădure este deosebită față de cea din conducte etc. 

  Plasându-ne „în mijlocul pădurii”,considerăm că un minimum de cunoștințe despre aceasta trebuie neapărat 

să facă parte integrantă din cultura generală a fiecărui om. Deci, tinerele generații trebuie educate în spiritul 

dragostei de natură. În învățământul gimnazial, putem include noțiuni de ecologie și în cadrul orelor de 

consiliere și dezvoltare și putem captiva elevii printr-un scenariu real. Un proiect pe teme ecologice se poate 

desfășura și în afara orelor de curs. Având bucuria de a avea amplasată unitatea de învățare în apropierea 

unei păduri în care se marchează, în fiecare primăvară, un moment important al transhumanței  „Urcatul oilor 

la munte”, împreună cu elevii pe care îi coordonez în calitate de diriginte, am organizat activități de 

voluntariat, prin care am contribuit la igienizarea zonei, după încheierea festivităților desfășurate în pădure. 

Am pregătit cele necesare (saci menajeri, mănuși) pentru activitatea care s-a desfășurat după  orele de curs, 

activitate pe care am denumit-o „ Apel pentru o pădure curată!” Am observat că activitatea a fost primită cu 

bucurie de elevii dornici de drumeții. Am desfășurat activitatea de colectare a deșeurilor și am încercat să 

imprim în sufletele elevilor mei dorința de a păstra mediul curat și dorința de implicare civică. Spre 

surprinderea mea, nu am avut elevi care să se sustragă de la activitate, ba chiar au propus proiectarea unei 

alte activități cu același scop. Am observat dorința de a se sprijini unul pe celălalt și dorința de a se bucura de 

un mediu curat. Beneficiile activității au fost materializate și prin rezolvarea unor sarcini școlare: realizarea 

de compuneri descriptive și narative în cadrul orelor de limba și literatura română, expoziții în cadrul orelor 

de educație plastică, ecosisteme în cadrul orelor de biologie, etc. Concluzia a fost că pădurea oferă tururor o 

casă de sănătate pe care suntem datori să o îngrijim.  

     Bucuria de a desfășura activități de voluntariat rămâne profund sculpată în sufletele elevilor noștri care își 

doresc să trăiască într-o lume curată în care să se simtă protejați.  
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POVESTEA FURNICUȚEI MAIA 

-POVESTE TERAPEUTICĂ- 

                               Petre Elena Ștefania 

                                           Școala Gimnazială Izvoare, Dolj 

Motivația alegerii temei: 

Am abordat această poveste pentru a ajuta un copil pe nume A. să participe la activitațiile zilnice,  

să interacționeze cu colegii, să fie empatică. 

Importanță și actualitate: 

Este deosebit de important pentru copiii preșcolari să învețe să socializeze, să participe la 

activitățiile propuse de cadrul didactic. Participarea și implicarea contribuie la formarea unor aptitudini și la 

dezvoltarea unor capacității necesare la școală dar și în viața cotidiană. 

Scopul: 

Deoarece A. nu reușise să se adapteze,  am creat o poveste terapeutică pentru a o ajuta  să învețe să 

se implice în activități și să relaționeze cu colegii săi. 

 

        Etapa de constatare: 

         -negativism 

        - lipsa de implicare în activitate 

        - socializare scăzută 

        -lipsa motivaţiei de a învăţa sau munci; 

  

 Indicații terapeutice: 

  -valorizarea sarcinilor cotidiene;  

   -încurajarea efortului de dezvoltare personală; 

   Grupul ţintă: 

      -copii; 

 

Povestea furnicuței Maia 

 A fost odată o furnicuţă care nu voia să muncească. Furnicuţa Maia prefera să stea toată ziua 

lungită și să zburde. 

Celelalte micuţe furnici însă, alergau din zori în seară să agonisească hrană. Când Maia se întoarse 

acasă, văzu că nimeni nu o bagă în seamă. Toate furnicile cântau, zâmbeau şi transportau provizii. Maia se 

simţi puţin jenată să se joace singură . În toate momentele zilei, toate scuzele erau bune pentru a nu munci. 

Din această cauză, ea se juca mai mult singură, deoarece colegele sale erau ocupate să muncească.  Într-o zi, 

în timp ce Maia era plecată în pădure să se joace, o zână veni la furnicar. Ea explică tuturor furnicilor că 
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lansează un concurs pentru desemnarea celei mai bune furnici din lume. Fiecare furnică va putea acumula 

puncte dacă munceşte atunci când trebuie, se joacă în cel mai potrivit moment şi, dată la o parte. Până să se 

culce, reuşi totuşi să afle care era pricina acestei schimbări şi de ce toată lumea era atât de grăbită. Atunci, 

Maia îşi zise că trebuie să câştige concursul, că este capabilă să fie prima. Dis-de-dimineaţă, furnicuţa 

noastră se alătură suratelor sale. Lăbuţele sale erau foarte obosite pentru că Maia, nu era obişnuită cu munca, 

dar ea nu se descuraja deoarece voia să câştige concursul şi să devină cea mai bună furnică din lume. Ea se 

juca acum împreună cu celelalte furnicuţe şi acest lucru era deosebit de plăcut. La sfârşitul concursului a 

constatat că avea o mulţime de prieteni. În aşteptarea rezultatului concursului, toate furnicuţele erau 

anxioase. Zâna a anunţat în sfârşit marea câştigătoare: „Pentru că a făcut multe eforturi şi ameliorat 

rezultatele, o declar pe furnicuţa Maia, câştigătoarea concursului”.  Toată lumea a aplaudat, iar Maia era 

foarte mândră de ea. Zâna i-a dat şi o diplomă, precum şi următoarele sfaturi: „Rămâi întotdeauna o furnicuţă 

muncitoare şi conştiincioasă. Când îţi vei simţi lăbuţele obosite sau când curajul te va părăsi, respiră adânc 

de trei ori şi vei vedea cum o lumină albastră te va înconjura şi-ţi va da forţă şi curajul de a continua. Această 

lumină va fi invizibilă pentru ceilalţi, doar tu o vei putea vedea. 

 

Efectele poveștii terapeutice: 

A. m-a rugat să citesc povestea de mai multe ori. Desigur,  ei îi plăceau mult poveștile. Am încercat 

să găsesc si alte povești care să o ajute. Cu ajutorul lor A. începe să nu mai refuze activitățiile,   eliminând 

teama de a colabora cu copiii și cadrul didactic. 
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PROIECT DE VOLUNTARIAT 

’’Voluntar  pentru colegul meu’’ 
 

Prof.înv.primar Kandert Stela Mirela 

Școala Gimnazială ”Silvania”Șimleu Silvaniei, jud. Sălaj 
 

 

COORDONATORI : 

- profesor înv.primar Kandert Stela 

- profesor de sprijin G.T. 

 

COLABORATOR : 

- consilierul şcolar,  profesor psiholog C. S. 

 

BENEFICIARI : 

- 2 elevi din clasa a III-a C,  Școala Gimnazială ‘’Silvania’’, Șimleu Silvaniei 

SCOPUL: 

- responsabilizarea elevilor în vederea desfășurării unor activități de  învățare a colegilor cu CES 

 

OBIECTIV GENERAL: 

- îmbunătățirea calitătii vieții și confortului la clasă a copiilor cu CES 

 

OBIECTIVE SPECIFICE : 

- conștientizarea elevilor asupra beneficiilor participării la un program de voluntariat ; 

- eliminarea unor idei preconcepute despre persoanele cu CES ; 

- dezvoltarea spiritului de intrajutorare și a conduitei moral-civice. 

 

DIRECȚII DE ACȚIUNE : 

- clasa; 

- școala. 

 

GRUPUL ȚINTĂ : 

- 6 - 8 elevi din cadrul clasei a III–a C de la Școala Gimnazială ’’Silvania ‘’ 

- 2 elevi din clasa a III– a C cuprinşi în programul de sprijin. 

 

DURATA PROGRAMULUI : ianuarie-iunie 2019 
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ACTIVITĂȚI : 

 

Nr. 

crt 

Activități Locația Responsabil 

1 Crearea echipei de proiect care va consta în 

prof. de sprijin G. T. și prof.înv.primar 

Kandert Stela  

 

Șc. Gimnazială ‘’Silvania ‘’ CSEI Simleu Silv. 

Profesor de sprijin G. T. 

2 Identificarea, recrutarea și selecționarea unui 

număr de 6  - 8 elevi voluntari din rândul 

elevilor foarte buni din clasa a III –a C  

 

Șc. Gimnazială ‘’Silvania ‘’ 

Sala de clasă 

 

Participă consilierul școlar S. 

C. 

CSEI Șimleu Silv. 

Profesor de sprijin 

G T 

 

Prof.înv.primar Kandert Stela 

3 Instruirea echipei de voluntari Sala de clasă Profesor de sprijin 

G. T. 

Profesor psiholog C.S. 

 

4 Elaborarea programului de activități comune 

‘’Voluntar pentru colegul meu” 

 

Șc. Gimnazială ‘’Silvania ‘’ 

 

 

Prof.înv.primar Kandert Stela 

 

Profesor de sprijin 

G. T. 

 

Colaboratorii  

 

 

ACTIVITĂȚI COMUNE : 

 

Nr. 

crt 

Activități comune Voluntari  

Data  

Beneficiari  

1 Activități de lectură 26 Ianuarie 2019 

27 aprilie 2019 

 

J. V. 

A. A. 

L. S. 

C. O. 

C. B. 

2 Matematică  

 

23 februarie  2019 -  30  martie 

2019 

 

P. A. 

C. S. 

D. D. 

C. O. 

C. B. 

3 Activitate de pregătire pentru teste  11 Mai 2019 

 

 

T. J. 

S. P. 

T. A. 

P, A. 

C. O. 

C. B. 
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4 Impresii din colaborare 8 iunie 2019 C. O. 

C. B. 

Voluntarii  

 

 

ORGANIZAREA  PROGRAMULUI: 

 

Numărul de elevi participanți : la acest program participă 9 elevi voluntari. 

 

Activități la care vor participa : activități cognitive, socializare. 

 

Supervizarea activităților : se va face de către profesorul de sprijin, învăţătorul clasei, consilierul școlar. 

 

Termenele alocate : acest program se va desfășura timp de 6 luni, o dată pe lună, lunea, între orele 12-

13 

 

Definirea sarcinilor : va fi făcută de către profesorul de sprijin de la CSEI Simleu Silvaniei, care 

coordonează acest program. 

 

Sarcinile propriu-zise : 

- lectura unor opere literare din lista de lecturi obligatorii 

- împărtășirea experiențelor concrete de învățare (lb. română și matematică) 

- identificarea stilului de învățare 

- activități de facilitare a comunicării în rândul participanților. 

 

Măsuri de siguranță : 

- coordonatorul programului se va asigura că elevii participă la termenele stabilite la activități 

- se va prelucra înainte de începerea voluntariatului un regulament care va trebui respectat de către elevi 

- profesorul de sprijin (coordonatorul) se va asigura că elevii sunt sprijiniți în activitatea lor de către 

diriginte, cadre didactice și au acordul părinților 

 

Evaluarea participării elevilor 

- pe tot parcursul activităților de voluntariat elevilor li se va oferi feedback verbal 

 

Stabilirea consecințelor pentru neîndeplinirea unor cerințe 

- nerespectarea regulamentului atrage după sine eliminarea din program 

- nerespectarea orarului stabilit va duce la acordarea punctelor de penalizare, iar prin cumularea acestora 

la eliminarea din program 

 

Asigurarea sprijinului necesar în realizarea sarcinilor de către elevi 

- informarea părinților, a persoanelor implicate și supervizarea experiențelor de voluntariat, discutarea 

problemelor care pot apărea pe parcursul derularii proiectului. 

 

Motivarea elevilor pentru a se implica 

- explorarea beneficiilor implicării ca voluntari – adică să acorzi din timpul tău pentru a le oferi altora 

ajutor fără a fi recompensat material 
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Stabilirea unui sistem de recompense 

- se vor expune fotografii realizate în timpul proiectului în locuri intens circulate din CSEI și Șc.  

Gimnazială ‘’Silvania’’ 

- va fi popularizată acțiunea la nivel de instituții 

- voluntarii vor primi la sfârșit de an un certificat de apreciere 

 

Evaluarea programului 

- observarea aspectelor pozitive și aducerea acestora la cunoștința colectivului clasei în cadrul orelor de 

dirigenție 

- popularizarea la nivelul instituțiilor a acestui program 

- prezentarea programului și a rezultatelor în ultima oră de dirigenție a anului școlar  

 

 

PROGRAM DE VOLUNTARIAT ȘI DE PARTENERIAT 

 

SCOPUL: 

 

- responsabilizarea elevilor în vederea desfășurării unor activități practice de învățare a colegilor cu CES 

 

OBIECTIV GENERAL: 

 

- îmbunătățirea calității vieții și confortului la clasă a copiilor cu CES 

 

OBIECTIVE SPECIFICE : 

 

- conștientizarea elevilor asupra beneficiilor participării la un program de voluntariat ; 

- eliminarea unor idei preconcepute despre persoanele cu CES ; 

- dezvoltarea spiritului de intrajutorare și a conduitei moral civice. 
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Proiect de activitate didactică 
 

Băican Oana-Adriana 

Şcoala Gimnazială Specială C.R.D.E.I.I Cluj-Napoca 

 
Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Specială CRDEII Cluj-Napoca 

Profesor educator : Băican Oana-Adriana 

Data : 1.10.2020 

Clasa : a IV-a B 

Aria curriculară: Om şi societate 

Disciplina: Educaţie civică 

Unitatea de îvăţare: Oameni împreună 

Subiect: La şcoală 

Tipul lecţiei : Transmitere și însușire de noi cunoștințe 

Competenţe specifice: 

• Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei 

• Explorarea unor relații existente între oameni în cadrul grupului 

Obiective operaţionale:  

O1: să definească în cuvinte proprii noţiunea de grup de învățare;       

O2: să stabilească reguli ce  trebuie  respectate la nivelul clasei de elevi; 

O3: să identifice relaţiile care se stabilesc între membrii grupului de învățare; 

O4 : să aleagă răspunsuri potrivite la cerințele date. 

 

Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, Exercițiul, brainstorming-ul, “Ciorchinele”, 

“Cadranele”. 

Mijloace didactice: imagini cu diferite grupuri, planșă cu texte,  

Forme de organizare: frontal, individual 
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    Metode Mijloace Forme de 

organizare 

 

1. Momentul 

organizatoric  2’ 
Se asigură condiţiile necesare desfăşurării lecţiei: aerisirea 

sălii de clasă, pregătirea materialului didactic, organizarea 

colectivului de elevi, stabilirea  liniştii. Se fac referiri la 

păstrarea poziţiei corecte în bancă.  

conversaţia  frontal  

2. Reactualizarea 

cunoștințelor 

anterioare 

 

 

O1 

7’ 
Verificarea temei – elevii au avut de alcătuit o fișă despre 

componența familiei lor. 

Se verifică lecția anterioară prin câteva întrebări de control: 

-Despre ce am discutat ora trecută la  educație civică?  

- Ce înseamnă “acasă” pentru tine? 

-Din câți membri se compune familia ta? 

-Ce tipuri de relații se stabilesc între membrii familiei? 

 

conversaţia 

 

 

 

frontal aprecierea 

corectitudinii 

răspunsurilor 

observarea 

directă 

3. Captarea 

atenției 

 

 5’ 
Se vor prezenta imagini cu diferite grupuri (Anexa 1): 

familia, grupul de joacă, grupul școlar. Se vor purta scurte 

conversații despre fiecare dintre acestea,iar discuția va fi 

canalizată către lecția de zi – La școală 

conversația 

 

 

Anexa1 

imagini 

frontal Observarea 

directă 

4. Anunţarea 

temei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

 1’ 
Se anunță tema lecției: Astăzi, la ora de educație civică vom 

discuta despre grupul de învățare. Vom citi și dezbate 

aspecte din viața de școlar. 

 Se notează data și titlul lecției pe tablă. 

explicația 

conversaţia 

  

frontal 

 

 

5. Dirijarea 

învățării  

 

 

O2 

 

25’ 
Se observă imaginea din manual și se discută pe baza 

acesteia. 

Unde se află persoanele ilustrate?  

Care sunt relațiile ce se stabilesc între colegii de clasă? 

Ce activități se pot desfășura în clasă și în afara orelor de 

clasă? 

Se  citesc textele  din manual şi de pe planșă (Anexa 2) și se 

discută răspunsurile date de elevi.  

 Se concluzionează şi se notează pe  tablă şi în caiete sub 

formă de ciorchine. (Anexa 3) 

Se vor lucra apoi câteva exerciții. 

 

conversaţia 

 

dezbaterea 
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O3 

1. Scrie pe caiet ce activităţi desfăşori cu întreaga clasă. 

2. Citeşte articolul următor din Convenţia cu privire la 

drepturile copilului “ Orice  copil are dreptul la educaţie, 

învăţământul primar fiind obligatoriu şi gratuit.” 

Răspunde la întrebare: 

 - De ce crezi că este foarte important pentru un copil să 

înveţe ? 

Se citește și discută ex3/pag 27 din manual: Ai încălcat 

vreodată o regulă a clasei? Care anume? Ce urmări a avut 

comportamentul tău? 

explicaţia 

 

 

exercițiul 

 

brainstormi

n-gul 

 

 

Anexa 2 

 

 

Anexa 3 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

aprecierea 

corectitudinii 

răspunsurilor 

 

 

6. Obținerea 

performanței O4 9’ 
Se citesc de pe o planșă regulile clasei, apoi elevii sunt 

rugați să formuleze altele care lipsesc.  

Se propune elevilor să rezolve o fișă individuală ce vizează 

itemi despre lecția de zi. (Anexa 3) 

conversaţia 

explicația 

 Anexa 3  Frontal 

individual 

 

aprecierea 

corectitudinii 

răspunsurilor 

7. Aprecieri finale 
 1’ 

Se fac aprecieri asupra modului în care au participat elevii 

la oră. Se notează elevii cu cele mai bune răspunsuri. conversaţia 

 

 frontal aprecieri finale 
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Fișă de lucru individuală 

 

1.Scrie:                                                                             2. Ce relații există în cadrul grupului școlar? 

 numărul elevilor din clasă ............. 

 vârsta elevilor…………………… 

 numărul fetelor..................... 

 numărul băieţilor........................ 

 este o clasă disciplinată  sau nu? 

Argumentează 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

3.  Încercuiește imaginea care redă grupul de             4.Reazlizează un desen despre grupul de invățare. 

      învățare 
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                                                 ÎMI PASĂ DE CEI DIN JUR! 

                                                          
  Iurian Alina Luminița 

Școala gimnazială nr.3 Cugir 
 

 

1. Informaţii despre aplicant: 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Cugir 

2. Informaţii despre proiect : 

Titlul : Îmi pasă de cei din jur! 

Domeniul  în care se încadrează: educație civică,voluntariat 

Tipul  de proiect : școlar 

               

              MOTTO  : 

,,Prietenia face ca bucuria să fie mai mare şi amărăciunea mai mică” 

                                                                                            (Thomas Fuller) 

 

           DESCRIEREA PROIECTULUI : 

    Proiectul se va desfăşura în perioada 06.10.2020-09.10.2020, el vizează organizarea şi desfăşurarea 

unor activităţi comune de tip şcolar şi extraşcolar în parteneriat  şcoală - comunitate, cu scopul de a 

informa elevii și comunitatea despre pericolul reprezentat de coronavirus.La aceste activităţi vor 

participa un număr de 26 de elevi ai clasei a III-a B şi copiii din alte clase step by step din școală, 

precum şi cadrele didactice . Clasa noastră , iniţiatoarea proiectului, împreună cu partenerii au propus 

şă desfăşoare acţiuni caritabile şi cultural – artistice, menite să dezvolte personalitatea copiilor, 

socializarea, conștientizarea perioadei prin care trecem la nivel global,fiind afectați de pandemia 

SARS-COV-2.                                                                                                

PARTENER: 

Clasele step by step din școală 

3. Prezentarea proiectului : 

 

         ARGUMENT 

 

Înţelegând că viaţa socială/școlară impune astăzi cerinţe diferite de cele cărora până nu demult 

trebuia să le răspundem , ne-am propus să organizăm activităţi prin care să formăm copiilor, deprinderi 

şi capacităţi în acord cu solicitările specifice noilor realităţi sociale : spirit democratic, spirit de 

iniţiativă, încredere în forţele proprii, toleranţă şi respect pentru ceilalţi, perseverenţă, spirit de 

răspundere, respect pentru normele sociale,în condițiile distanțării sociale doar din punct de vedere 

fizic.  

            Orice activitate desfăşurată în școală,dar și în comunitate, constituie o lecţie de viaţă în aceste 

momente dificile.Cu cât copilul cunoaşte mai multe, cu atât devine mai receptiv, mai curios, mai 

interesat de ceea ce se întâmplă în jurul său.  

Acţiunile sociale desfăşurate cu copiii au o valoare formativă deosebită. Astfel ei explorează medii 

mai puţin cunoscute lor, îşi îmbunătăţesc experienţa de viaţă, învaţă să respecte şi să preţuiască pe cei 

din jurul lor, devin generoşi şi sociabili. 

 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI : 
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            COORDONATORI: 

            Profesori step by step 

 

 

           ORGANIZATOR: 

           Prof. înv. primar Iurian Alina Luminița 

 

          GRUPUL ȚINTĂ :  

           Beneficiari direcţi 

          -   elevi ai şcolilor gimnaziale implicate în proiect, cadre didactice,părinți 

           RESURSE:  

           Umane: elevi , cadre didactice,  părinţi 

           Materiale :  hartie cartonată,material,ață de cusut, calculator, video-proiector  

          DURATA PROIECTULUI : 06.10.2020-09.10.2020   

             SCOPUL : Promovarea educaţiei de calitate, dezvoltarea spiritului civic, promovarea 

comunicării eficiente. 

 

             OBIECTIVELE PROIECTULUI : 

- Organizarea de activităţi atractive pentru copiii.  

- Stimularea mentală, socială şi comportamentală a copiilor în condițiile actuale. 

- Încurajarea elevilor în scopul dezvoltării, promovării şi menţinerii iniţiativei, devotamentului şi 

participării lor la proiecte. 

           CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PE PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI : 

 

1.Acţiuni caritabile/ umanitare  

,,Împarte o mască unui cunoscut,, Organizarea unor acţiuni de împărțire măști chirurgicale, pentru 

bunici,părinți sau rude cu care intră în contact elevii în această perioadă. 

2.Acţiuni educative, confecționare măști din material pentru uz propriu 

,,Pot chiar eu să fac!,,-elevii vor confecționa după model o mască din bumbac,după vizionarea unui 

filmuleț educativ. 

3.Activităţi cultural-artistice  

Organizarea şi susţinerea unor momente artistice şi o expoziţie cu lucrările realizate. 

4.Competiţii şi activităţi recreative  

„Ne jucăm împreună”- Jocuri de miscare; Jocuri distractive cu distanțare fizică 

Pe parcurs se vor planifica şi alte activităţi în funcţie de problemele sociale apărute, de propunerile 

altor membrii ai comunităţii locale.  

Activităţile proiectului vor fi sprijinite de persoanele implicate şi voluntari din rândul părinţilor 

copiilor, precum şi de persoane/instituţii identificate pe parcursul derulării proiectului.  

                                               Perioada : 6 octombrie 2020-09 octombrie 2020 
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 EVALUAREA  Evaluarea finală vizează eficienţa activităţilor desfăşurate şi respectarea 

coordonatelor stabilite iniţial şi va consta în realizarea unor expoziţii cu produsele obţinute în cadrul 

proiectului, realizarea unor albume foto, jurnal cu impresii ale participanţilor.  
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  SUVERANUL VREMURILOR NOASTRE- MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

Prof. IONESCU CARMEN 

LICEUL PEDAGOGIC”MATEI BASARAB”SLOBOZIA – IALOMIȚA 

 

DENUMIREA PROIECTULUI: ” SUVERANUL VREMURILOR NOASTRE- MEDIUL 

ÎNCONJURĂTOR”. 

ARGUMENT: Educația ecologică este procesul de recunoaștere a valorilor și de înțelegere a 

conceptelor, în aspectul formării și dezvoltării deprinderilor și atitudinilor necesare pentru înțelegerea 

corectă și aprecierea interdependenței dintre om, cultură și factorii mediului natural. Formarea unui 

comportament pozitiv față de mediul înconjurător. Protecția mediului se referă la: gospodărirea 

rațională a resurselor, evitarea dezechilibrelor prin conservarea naturii, evitarea poluării mediului, 

reconstrucția ecologică a mediului înconjurător Protecției mediului i se acordă o importanță deosebită, 

atât la nivel național, cât și la nivel internațional prin diferite ONG-uri, activități de voluntariat, 

activități de ecologizare. Elevii trebuie să învețe să cunoască și să ocrotească natura, să iubească 

plantele și animalele, să aibă un comportament adecvat față de mediul înconjurător și să ia atitudine 

față de cei care distrug natura. Ei pot locui în zone diferite, dar se pot asemăna prin sentimente pe care 

le poartă, iar între ei se pot stabili legături trainice. Finalitatea actului educativ va fi un câștig atât pe 

plan formativ, cât și pe plan informativ, beneficiari fiind în primul rând elevii, dar și natura. 

SCOPUL PROIECTULUI:  Stimularea interesului și a dorinței de a cunoaște mediul înconjurător. 

• Conștientizarea efectelor benefice ale reciclării hartiei 

• Creșterea respectului pentru menținerea spațiului verde și al pădurilor 

• Stimularea spiritului de colaborare, dar şi de competiţie 

• Reciclarea, reutilizarea creatoare a deșeurilor pentru realizarea unor produse care să înfrumusețeze 

mediul educațional familial sau stradal cu obiecte unicat 

• Conștientizarea elevilor privind folosirea excesivă a hârtiei 

• Îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între toţi factorii implicaţi în actul educaţional; 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

-   Dezvoltarea capacităților elevilor de a proiecta și desfășura în echipă activități ecologice pentru 

mediu în școală și comunitate, 

- Modelarea personalității elevilor, ținând seama de potențialul educativ al învățământului – 

informal sau de timp liber, 

- Consolidarea relațiilor dintre educația școlară și cea extrașcolară, 

- conștientizarea problemelor legate de poluarea mediului și distrugerea florei și faunei, 

- înțelegerea și protejarea frumosului din natură, 

- respectarea normelor de ocrotire a mediului înconjurător, 

- formarea unei atitudini pozitiv de toleranță, responsabilitate, protecție în relaționarea cu mediul 

natural, 

- stimularea interesului elevilor pentru activitățile extracurriculare, 

- curățarea spațiului din incinta școlii și zona adiacentă 
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GRUPUL ȚINTĂ:  elevii claselor primare, gimnaziale și liceale. 

DURATA PROIECTULUI: an școlar 

PARTENERI: Primăria, Agenția pentru Protecția Mediului, Direcția de Sănătate Publică 

RESURSE MATERIALE: saci de plastic, mănuși de unică folosință, mape, coli de scris, cd-uri, 

aparate foto, markere 

EVALUARE:  

 - albume cu lucrări, 

  - materiale publicitare: postere, afișe, pliante 

  - articole în presa locală, 

 -  albume, cd-uri cu fotografii de la activitățile desfășurate, 

- expoziții cu desene în holul școlii 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI: 

1. Activitatea nr.1 

Titlul activității: identificarea și responsabilizarea membrilor grupului țintă, promovarea 

proiectului 

Locul desfășurării: sediul unității 

Nr. de participanți: 50 – elevi, cadre didactice, părinți 

Beneficiarri: comunitatea, elevi, cadre didactice 

      Prin această activitate, elevii vor sti mai multe despre importanța proiectului, importanța mediului 

înconjurător, protejarea naturii, a sănătății, prin organizarea de parteneriate, discuții. 

2. Activitatea nr.2 – ”Diferite medii de viață”. 

                  Vizită la Acvariul - Constanța-( ecologie- biologie- protecția mediului) – discuții despre 

faună, floră.  

3. Activtatea nr.3 – ”Sănătatea noastră zilnică” 

    Ziua mondială a alimentației – elevii învață să aibă o viață sănătoasă, o alimentație adecvată. 

4. Activitatea nr.4 – ”Avem dreptul de a trăi într-un mediu curat!”- Ziua pădurii, Ziua mondială a 

apei, Ziua mondială a Pământului 

- Activități de ecologizare-a zonei unității școlare 

5. Activitatea nr.5- „ Să învățăm să reciclăm!” – elevii realizează diferite obiecte, machete, colaje, 

costume ecologice din diferite materiale refolosibile, reciclabile. 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

      Pentru cunoașterea impactului acestui  proiect se vor utiliza diverse strategii: chestionare, discuții 

organizate cu participanții la proiect, observări curente. 

DISEMINARE: 

 - Mese rotunde 

-  Expoziții cu lucrările elevilor, 

- Articole în presa locală 
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- Apariții la  posturile TV locale 

-  Realizare relaţiilor de colaborare între școli și firme de colectare 

-  Crearea de material informațional privind efectele negative ale poluării și a efectelor pozitive în 

urma reciclării; 

- Promovarea lucrului în echipă prin realizarea unor produse 

 - Promovarea printre cadrele didactice şi elevi a unor bune practici în domeniul ecologic; 

-  Popularizarea activităţilor din cadrul proiectului la nivel local, naţional; 

 - Dezvoltarea capacităţii elevilor de documentare, analiză, comunicare şi folosirea a materialelor 

nefolosibile, reciclabile. 

            

  

 

 

  



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

 
1845 

 

PROIECT DIDACTIC 

Prof. M.I. Ionescu Dragoș, Liceul Tehnologic Hîrlău 

            

 Prof. Ionescu Alina Maria, Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții Iași 

 

 

DOMENIUL: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE 

Clasa a X-a E – Profesională 

Calificare profesională – Zidar, pietrar, tencuitor 

                 Programa şcolară: anexa nr.3 la OMENCS nr. 4437/29.08.2014 

                 Nr. ore/săpt.: 1 ore 

Data: 08 .10.2020 

CONSILIERE ȘI ORIENTARE 

Titlul lecției: INTERVIUL 

Tipul lectiei: Lecție mixtă 

Timp: 45 minute 

Locul de desfășurare:   Sala de clasă 

Metode și procedee didactice: conversația, explicația, observația, problematizarea, fișă de 

documentare, fișă de lucru. 

Bibliografie: Jigău, M. (coord.). Consilierea carierei. Editura Sigma București,2001 

Mijloace de invățare: Planșe, materiale, laptop, fișe de lucru, videoproiector, stik de memorie, 

instrumente de scris, tablă, cretă. 

Activități de învățare: 

• Să definească termenul interviu 

• Să enumere minim trei reguli aplicate în timpul unui interviu 

• Să descrie etapele de pregătire pentru un interviu 

• Să stabilească în funcție de trăsăturile proprii de personalitate, răspunsuri la întrebările 

posibile la un interviu 

Metode și procedee didactice: 

• Expunerea  

•  Observația 

•  Lucrul în echipă, lucrul pe grupe 

• Explicația și conversația euristică în etapa de comunicare 

• Învățarea prin descoperire 

• Problematizarea 
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Forme de organizare ale instruirii: 

• Forma de repartizare a sarcinii: frontal și individual 

• Forma de lucru a elevilor: individual sau echipe 

• Forma de participare a elevilor: semidirijată, dirijată și individuală 

Metode de evaluare: 

• Evaluarea continuă pe parcursul lecției prin observare sistematică dirijată 

• Verificarea și aprecierea prestațiilor efectuate de elevii 
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Desfăşurarea lecţiei 

INTERVIUL 

N
r. crt. 

Etapele 

lecției 

Timp 

acor-

dat 

Cu-

noș- 

tințe 

Abi-

lități 

Ati-

tu-

dini 

Conținutul activității didactice 

(instructiv-educativ) 

Strategii didactice O
b
s. 

De maistru De elev Metode și 

procedee 

Forme de 

organizar

e 

Mijloace 

didactice 

Evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Moment 

organi-

zatoric 

3 min    Se verifică prezența elevilor și se 

consemnează absențele. 

Pregătește materialul didactic.  

 

Răspund la apel. 

Își pregătesc caietele și 

instrumentele de scris. 

Conversația  Frontal  caietele 

instru-

mentele 

de scris 

Catalogul 

 

- - 

2 Capta-

rea 

atenției 

10 

min 

   Profesorul pregătește elevii pentru 

tema ce urmează a fi discutată 

printr-un joc. El aruncă o minge în 

sală unui elev și îi cere să își spună 

numele, meseria pe care acesta vrea 

să o urmeze și o abilitate necesară 

pentru acea meserie. 

Elevii vor fi atenți la 

profesor, iar atunci cînd 

primesc mingea își vor 

spune numele, meseria pe 

care doresc să o aibă și 

abilitatea necesară pentru 

acea meserie 

Conversația 

euristică 

Explicația  

Explicația  

Individual 

Frontal  

Minge    



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

 
1848 

 

3 Anunța-

rea 

subiec-

tului 

lecției 

noi și a 

obiecti-

velor 

acesteia  

 

7 

min 

   Se menționează și se scrie titlul pe 

tablă - INTERVIUL 

Se consemnează obiectivele noii 

lecții. Elevii vor fi întrebați: Ce 

este un interviu de angajare? 

Profesorul împarte foi A4 pentru ca 

elevii să își noteze informațiile 

primite. Profesorul dictează 

definiția termenului interviul. 

Elevii primesc foi A4, 

răspund oral la întrebare. 

Sunt atenți, își notează 

definiția dată de profesor. 

 

Învățarea 

prin 

descoperire 

Învățarea 

prin 

cooperare 

Individual 

Frontal  

Caietul, 

foi A4, 

Tabla, 

cretă, 

laptop, 

video-

proiector. 

 

  

4 Preda-

rea 

lecției 

noi 

 

15 

min 

   Profesorul întreabă elevii: Credeți 

că pentru un interviu trebuie să vă 

pregătiți? Profesorul împarte 

elevilor fișe de lucru și le spune 

acestora să le lase cu fața în jos pe 

bancă. Profesorul întreabă 

elevii.Care credeți că sunt etapele 

de pregătire pentru un interviu?  

Profesorul le spune elevilor să 

întoarcă fișele primite și să citească 

etapele de pregătire pentru un 

interviu. Va explica fiecare etapă.  

Spune elevilor: În timpul unui 

interviu trebuie aplicate anumite 

reguli, care vor asigura succesul la 

un interviu. Le cere elevilor să 

citească aceste reguli din fișa de 

documentare pe care au primit-o, le 

explică regulile expuse prin 

exemple. Le va prezenta elevilor un 

Sunt atenți, vor răspunde 

la întrebările adresate de 

profesor. 

 

 

Elevii citesc ceea ce le 

spune profesorul și pun 

înrebări. 

Conversația 

Explicația 

 

Frontal  

Individual 

caietul, 

pixul,  

fișe 

tabla, 

cretă, 

laptop, 

video-

proiector 

 

Legarea 

exemple-

lor de 

situațiile 

practice. 
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filmuleț pe care îl va discuta apoi 

cu aceștia. 

5 Analiza 

rezultat

elor 

activităț

ii și 

realizar

ea feed-

back-

ului 

 

10min    Fixarea cunoștințelor acumulate se 

va face printr-un joc joc. Împarte 

clasa în două: o parte din elevi vor 

fi angajatorii iar cealaltă parte vor 

fi viitorii angajați. Fiecare elev  va 

lua cîte un bilet pe care este scris o 

meserie.  

Va prezenta regulile jocului. 

Eleviilor li se va da cîte o fișă de 

lucru.  

Sunt atenți, vor face o 

descriere a meseriei pe 

care au primit-o din 

perspectiva angajatorului 

sau din perspectiva 

viitorului angajat. 

 

Conversația  

Explicația 

 

 

Frontal  

Muncă 

individual

ă 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bilete cu 

meserii 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Catalogul 

 

 

6 Con-

cluzii 

5 min    Mulțumește elevilor pentru 

participare, cere părerea elevilor: 

1.Pe o scară de la 1 la 10 cît de 

interesantă vi sa părut activitatea de 

astăzi. 

2.Ce v-a / nu v-a plăcut? 

Anunță încheierea programului. 

 

 Conversație 

euristică  

Observare 

sistematică 

Explicația  

 

Individual  

Frontal  

   

 

 

                       



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

 
1850 

 

PROIECTUL TEMATIC – OPORTUNITATE PENTRU DEZVOLTAREA 

CUNOŞTINŢELOR COPIILOR 

   Prof. înv. Preșc. Cîrciuvoianu Maria 

G.P.N.Leordeni 

 

 

ARGUMENT 

Caracterul de modernitate al unei metode este dat de măsura în care aceasta reuşeşte să cultive 

însuşirile fundamentale necesare omului de azi: independenţă, spirit critic, gândire creatoare. 

Metoda proiectelor este o strategie de învăţare şi evaluare, a cărei caracteristică se concentrează 

pe efortul deliberat  de cercetare, pe căutarea şi găsirea răspunsurilor legate de tema propusă. 

La vârstele mici, experimentele produc acţiuni şi reacţii imediat observabile. Atunci când 

copilul experimentează pe cont propriu, nu avem garanţia că va reuşi să treacă la un nivel superior de 

înţelegere a unui concept. De aceea este necesar să vedem experimental ca pe un proiect integrat în 

curriculum, iniţiat fie de educator , fie de copil. 

Proiectele tematice – presupun investigarea unor subiecte propuse de copii, sugerate de anumite 

evenimente, întâmplări, ordinea desfăşurării lor fiind la latitudinea educatoarei şi a copiilor. 

Subiectul proiectului este inspirat din mediul apropiat, presupunând interacţiunea directă dintre 

copil şi mediu. 

Conţinuturile converg temei sau subtemei, respectă nevoile de cunoaştere ale copiilor, la un 

moment dat, ţinându-se seama de particularităţile de vârstă ale acestora. 

Activităţile integrate, desfăşurate pe parcursul proiectelor tematice aduc un plus de lejeritate şi 

mai mult, coerenţa procesului de predare – învăţare – evaluare. Aceste activităţi asigură o învăţare activă, 

care se extinde până la limita pe care copilul o stabileşte, reflectă interesele şi experienţa copiilor şi are 

o finalitate reală. 

Educatoarea în colaborare cu copilul are în vedere coordonarea activităţii pe timpul derulării 

proiectului, având rolul de ghid şi mentor a întregii activităţi.Prin activităţile desfăşurate pe parcursul 

proiectelor tematice copiii îşi vor putea aprofunda cunoştinţele despre subiectul dat. Alături de ei sunt 

implicaţi: specialişti, părinţi, membrii ai comunităţii. 

Etapa de evaluare a activităţii copiilor, la finalul unui proiect tematic, oferă educatoarelor şi 

părinţilor posibilitatea de a observa copilul, de a-l aprecia; totodată este un prilej de testare şi de 

verificare a capacităţilor intelectuale şi a aptitudinilor creatoare ale copiilor. 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI TEMATIC: 

„Dacă vrei să ajungi mare, fii atent la traversare!” 

Am aplicat metoda proiectelor tematice la grupa mică, în semestrul al II-leaProfitând de 

interesul copiilor ne-am gândit că l-am putea folosi pentru derularea unui proiect tematic în care copiii 

să se familiarizeze cu strada semnele şi câteva reguli elementare de circulaţie. 

Ne-am pregătit pentru a demara acest proiect tematic trecând la stabilirea obiectivelor, a 

inventarului de probleme, analiza resurselor materiale şi umane; am schiţat un inventar de teme pe arii 

curriculare, pe care l-am completat pe parcursul derulării proiectului. 

Lucrând la grupa mică, am socotit că e mai bine să schiţăm noi planul de desfăşurare a 

proiectului şi să-l facem cunoscut copiilor, pe parcurs, spunându-le ce sarcini au ei. 

Inventarul de probleme şi harta proiectului le-am afişat în sala de grupă, apoi am scris anunţul 

pentru ca părinţii să poată afla ce vom face în următoarele zile şi să ne poată ajuta să procurăm 

materialele de care avem nevoie. 
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După procurarea materialelor am trecut la crearea centrului tematic. În „căsuţa cu surprize” am 

expus materiale legate de tema proiectului, pe care copiii le-au putut privi, mânui şi cu care s-au putut 

juca. 

Am luat, de asemenea, legătura cu agentul de circulaţie care răspunde de sectorul unde se află 

grădiniţa şi l-am invitat să le vorbească copiilor despre regulile de circulaţie care trebuie respectate de 

pietoni şi despre accidentele care se pot întâmpla din neatenţia oamenilor. Întâlnirea a fost atractivă 

pentru că s-a încheiat cu o povestire dramatizată sub forma teatrului de păpuşi cu personaje îndrăgite de 

copii. 

Am programat activităţi prin care copiii să aplice practic cunoştinţele însuşite prin investigaţii 

proprii: 

• Activităţi comune cu întreaga grupă de copii 

Cunoaşterea mediului: observare: „Strada” 

Educarea limbajului: memorizare: „Melcul şi semaforul” dePassionaria Stoicescu 

Activitate matematică: joc didactic „A câta maşinuţă a plecat?” 

    -3- 

Educaţie plastică: pictură „Culorile semaforului” 

Educaţie pentru societate: povestirea educatoarei „Iepuraşul neatent” de I. Manoliu 

Educaţie muzicală: cântec „Semaforul” de P. Ţipordei 

         joc muzical „Mergi cum bat” 

Educaţie fizică: Mers întro direcţie dată 

              Joc: „La stop, stai pe loc!” 

A fost planificată, de asemenea, şi activitatea pe arii de stimulare, care să permită completarea 

şi întregirea actului educaţional în conformitate cu subiectul abordat. 

• Activităţi pe arii de stimulare 

Jocuri de rol: „La plimbare cu păpuşa” 

  „Şoferii şi poliţiştii” 

Biblioteca: citim imagini – „Unde ne putem juca cu tricicleta(bicicleta)?” 

Construcţii: „Strada” 

        „Garaje pentru maşini” 

Ştiinţă: joc – „Treci pe verde, stai pe roşu!” 

Artă: modelaj – „Ochii semaforului” 

 Alegerea activităţilor s-a făcut în funcţie de specificul vârstei, fără a încerca prezentarea unui 

volum exagerat de cunoştinţe, selectându-se doar lucrurile mai importante care trebuiau reţinute de 

copii. 

 Programul a fost astfel organizat încât activităţile să se desfăşoare în manieră integrată, fără a 

neglija însă orarul sau obiectivele urmărite. Totul a fost prezentat sub formă de joc, astfel încât copiii să 

poată fi îndrumaţi să se exprime prin fapte, să-şi utilizeze cunoştinţele, abilităţile şi să dobândească altele 

noi, să-şi dezvolte curiozitatea. 

 Finalitatea proiectului a constat în organizarea unui tur al oraşului cu autobuzul, „Plimbare prin 

oraşul meu” şi desfăşurarea de jocuri în parcul central al oraşului. 

 Proiectul tematic aplicat a extins aria de utilizare a materialelor şi a mediului educaţional dincolo 

de sala de grupă, demonstrând astfel care sunt efectele învăţării active. 

  

CONCLUZII 

 În baza rezultatelor obţinute, a experienţelor dobândite şi a introducerii alternativelor şi a noilor 

strategii de învăţare prin cercetare şi descoperire, prin reconsiderarea rolului educatoarei şi a 
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responsabilităţilor copilului, promovăm „Metoda proiectelor la vârstele timpurii” ca o foarte bună 

strategie de organizare, desfăşurare şi evaluare a procesului educaţional din grădiniţă. 
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                VERDE PENTRU PAUZA MEA! 

                                                                                                    

    BUGEAC MIHAELA CATALINA 

                                                                                  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ROATA  DE JOS 

 

 

Școala trebuie să fie în primul rând un mediu sigur în care toți copiii dar și profesorii lor să își 

poată desfășura activitatea educațională în cele mai bune condiții. Sănătatea și siguranța copiilor sunt 

unele din condițiile majore pentru dezvoltare durabilă iar lipsa unui spațiu adecvat pentru petrecerea 

timpului în pauzele din curtea școlii duce la izolarea copiilor în sălile de clasa. În prezent, la Școala 

Roata de Jos/Sadina lipsa unei alei de acces de la poarta școlii până la intrarea în școală îngreunează 

drumul elevilor, profesorilor și al părinților. Ne lipsesc băncuțele  și  un spațiu amenajat în care copiii 

nu doar să iasă în pauze ci să poată să ia parte la  activități școlare și extrașcolare educative care să 

determine diminuarea fenomenului de comportament agresiv și  violenței în rândul elevilor. În școala 

noastră există cadre didactice care doresc să alcătuiască o echipa de voluntari și să inspire și  elevii 

și  părinți dar și întreaga comunitate să contribuie la amenajarea unui spațiu adecvat în care să se 

desfășoare diverse activități instructiv – educative, de relaxare, de socializare și recreative. Ne pasă de 

mediu și vrem să schimbăm nu numai curtea școlii ci și mentalitățile astfel încât cenușiul de acum să 

fie înlocuit de verdele bucuriei! 

  

Nevoia/problema identificată: 

Lipsa unui spațiu adecvat pentru petrecerea timpului din pauză în curtea școlii duce la : 

-          incidente în care copiii se pot accidenta 

-          violență fizică și verbală în pauză 

-          părăsirea spațiului școlii 

-          petrecerea pauzelor doar în clasă 

-          lipsa de atractivitate a școlii, abandon școlar 

-          spațiu inadecvat pentru procesul educațional care conduce la performanțe scăzute ale copiilor 

-          lipsa de interes din partea părinților în a colabora cu Școala. 

  

Scop: 

Împreună cu voluntarii OMV Petrom din echipa Verde de Bolintin Vale, am ajutat la 

schimbarea  aspectului spațiului de joacă din curtea Școlilor  Roata de Jos și Catunu. Vrem să folosim 

experiența acumulată în aceste proiecte și să continuăm colaborarea cu 

voluntarii  OMV  Petrom  pentru  a  reuși  să  transformăm  împreună spațiul din curtea Școlii Sadina, 

care, în prezent nu arată prea prietenos și nu asigura condițiile optime pentru activitatea educațională. 

În acest scop, ne-am propus să curățăm și să ecologizăm o suprafață de aproximativ 100 mp în 

mijlocul căreia vom amplasa bancuțe. Spațiul amenajat va oferi o priveliște frumoasă copiilor ce își 

petrec în școală o mare parte a timpului  lor  liber. Amenajările de spații verzi vor fi realizate și cu 

deșeuri – Pet-uri, cauciucuri vechi, alte materiale reciclabile – care să coloreze curtea școlii și să o 

transforme într-un spațiu potrivit pentru joacă și activități educative. În acest fel copiii vor învața să 

protejeze mediul și să recicleze. Ne dorim să înființăm și o mică seră didactică de flori în care să ii 

învățăm pe copii cum să cultive plante decorative. 

În  acest  spațiu  se  pot  desfășura  diverse  activități: lectură, joc de șah, desen, audiții 

muzicale, dezbateri pe diverse teme, lectorate cu părinții, ora de consiliere școlară, stiințele naturii, s.a. 
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Grup țintă: 

      125 de elevi cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani din clasele I-IV din Școală Gimnazială Nr.1 

Roată de Jos (Sadina) ar avea nevoie să poată desfășura activități educative, recreative și de 

socializare în timpul pauzelor într-un spațiu special amenajat în curtea școlii. 

      Părinții acestor copii ar putea fi motivați să vină mai des către Școală și să colaboreze mai 

bine cu profesorii pentru educația de calitate a copiilor lor. 

Prin acest  proiect  s-ar  asigura  condiții  decente  pentru  petrecerea timpului în pauză care ar 

duce la îmbunătățirea  procesului  instructiv-educativ  din  școala  Sadina. 

Vom  avea  cu  cu  toții,  părinți, elevi  și profesori, un proiect în care ne-am implicat cu dăruire și care 

va contribui la formarea unor competențe cheie pentru copii dar și pentru ceilalți membri ai 

comunității noastre:  

- Competențe sociale și civice: lucru în echipă, spirit civic 

- Spirit de inițiativă și antreprenoriat  

- Înțelegerea elementelor de dezvoltare durabilă în raport cu protecția mediului și a sănătățîi membrilor 

comunitățîi 

- Sensibilizare și exprimare culturală, păstrarea tradițiilor  

  

Obiective SMART: 

1.  Alcătuirea unei echipe de cel puțin 20 de voluntari ai satului care să se implice în acest proiect 

dar și în alte proiecte  viitoare ale școlii 

2.  Curățarea  unei suprafețe de 100 mp și pregătirea acesteia pentru următoarele etape împreună cu  

echipa de voluntari ai comunei la care să participe și voluntarii OMV Petrom în timp de o luna. 

3.  Organizarea unui concurs cu expoziţie de obiecte decorative realizate din materiale reciclabile cu 

ocazia zilei copilului – 1 iunie - implicând 6 cadre didactice care vor coordona 125 elevi. 

4.  Achiziționarea materialeleor necesare pentru construirea rondurilor de flori și amplasarea unui 

număr de 5 băncuțe în acest spațiu în timp de 2 luni. 

5.  Amenajarea spațiului rămas prin plantarea a 20  pomi fructiferi cu ajutorul echipei de proiect și a 

unui număr de 10 voluntari (elevi, părinți, cadre didactice, etc.) 

6. Amplasarea serei în care copiii vor planta flori și plante aromatice pe care le vor comercializa și din 

banii câștigați vor achiziționa materiale pentru construirea unor dulăpioare individuale pe holurile 

școlii, astfel încât copiii să-și poată lăsa manualele și materialele didactice.  

7.  Pavarea unei alei de acces de la intrarea în curtea școlii până la intrarea în instituție  implicănd 4 

cadre didactice, 6 părinți, un reprezentant al Consiliului Local și 20 elevi. 

8.  Realizarea unor prezentări PPT și a unui panou cu imagini din timpul  activităților din cadrul 

proiectului realizată de echipa de proiect, 5 voluntari și 10 elevi. 

9.  Redactarea  Raportului  de  evaluare  a  proiectului,  rezultate,  obiective  atinse,  lecții  învățate, 

diseminare în întâlnirile cu alte cadre didactice. 

  

Activități corelate cu obiectivele: 

1.      Constituirea grupului de lucru  şi  identificarea partenerilor  şi  a sponsorilor; 

2.      Promovarea  proiectului  la  nivelul  şcolii  şi comunităţii. Constituirea  echipei  de proiect; 

3.      Curățarea unei suprafețe de 100 mp; 

4.      Organizarea unui concurs cu expoziţie de obiecte decorative realizate din materiale reciclabile; 

5.      Amplasarea unui număr de 5 băncuțe și 6 ronduri de flori; 
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6.      Amenajarea spațiului rămas prin plantarea de 20 pomi fructiferi; 

7.      Amplasarea serei; 

8.      Pavarea unei alei de acces de la intrarea în curtea școlii până la intrarea în instituție;  

9.      Realizarea panoului proiectului; 

10.  Redactarea raportului  de  evaluare  a  proiectului. 

                                                            

Rezultate măsurabile așteptate și impact: 

-          125 de elevi implicați 

-          Amenajarea unei suprafețe de 100 mp și amplasarea unui număr de 5 băncuțe 

-          Plantarea a 20 pomi fructiferi 

-          Reducerea violenței în rândul celor 125 de elevi ai școlii 

-          Îmbunătățirea relațiilor sociale 

-          Practicarea unor jocuri și activități educative în timpul pauzelor 

-          Dezvoltarea voluntariatului în comunitatea noastră prin implicarea a 8 cadre didactice și 

20 voluntari din comunitate 

-          Promovarea proiectului pe pagina de facebook a școlii – 1 intervenție pentru fiecare 

activitate din proiect 

  

În urma evaluării impactului vor fi  identificate următoarele aspecte: 

● La nivelul comunității: acordarea sprijinului de către autoritățile locale și instituțiile partenere 

școlii cu responsabilităţi în educaţia copiilor, pentru protecţia mediului înconjurător şi pentru educaţia 

estetică. 

● La nivelul școlii: dezvoltarea infrastructurii din curtea școlii, crearea unui mediu sănătos propice 

dezvoltării armonioase a elevilor. 

● La nivelul cadrelor didactice: dobândirea unor competențe de lucru în echipă, de colaborare cu elevii 

și părinții acestora în realizarea activităților proiectului și de îmbunătățire a relațiilor elev – profesor – 

părinte. 

● La nivelul elevilor: conștientizarea acestora de necesitatea protejării mediului înconjurător prin 

activități de ecologizare, utilizarea benefică a pauzelor prin desfășurarea de activități recreative, de 

socializare și educative. 

  

  

Stă în puterea noastră să schimbăm față actuală a curții Școlii Roată de Jos și să construim împreună 

un spațiu plăcut și verde pentru sănătatea noastră și a copiilor noștri! 

  

                                                                                



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

 
1856 

 

„Un copil, un copac – același suflet” 

prof. Movilă Lăcrămioara 

Școala Gimnazială Bosanci, jud. Suceava 

 
 Proiectul de voluntariat „Un copil, un copac-același suflet” a vizat o activitate de împădurire cu 

puieți de tei din parcul „Alexandru Sahia”, în centrul municipiului Rădăuți, județul Suceava. Proiectul 

s-a adresat elevilor din clasa pregătitoare C a școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” și părinților acestora. 

  ARGUMENT 

 Proiectul de voluntariat „Un copil, un copac – același suflet” a apărut din dorința de a stimula 

interesul copiilor din clasa pregătitoare C de la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți față de 

mediul înconjurător, în special față de păduri.  

Fiind la începutul vieții de școlar, ne-am gândit că ar fi un moment deosebit să plantăm puieți 

ce vor crește o dată cu noi astfel încât, când ne vom încheia studiile, să putem privi cu mândrie spre 

copacii ce vor purta numele noastre. Pentru a desfășura această activitate ne-am hotărât să alegem 

perioada 15 martie – 15 aprilie, când se sărbătorește „luna pădurii”. 

Din discuțiile pe care le-am purtat cu d-l ing. C. V.-I. din cadrul Primăriei Rădăuți, am optat 

pentru plantarea unor puieți de tei, având în vedere că sunt copaci ornamentali rezistenți la secetă. Am 

stabilit împreună și zonele ce urmează a fi împădurite (Lac și Stadionului) unde vom merge împreună 

cu părinții și câțiva lucrători de la primărie pentru a da viață acestui proiect.  

Pentru începutul proiectului, ne-am propus să desfășurăm câteva activități în curtea școlii și în 

sala de clasă prin care să învățăm despre: părțile componente ale unui copac, modul în care se face 

plantarea unui puiet și tei – avantajele sale ca pom ornamental, terapeutic și ecoprotectiv. După ziua în 

care vom planta puieții, vom desena copacul nostru și activitatea desfășurată, urmând să realizăm o 

expoziție cu aceste lucrări plastice. 

Ne dorim ca, prin această activitate, să formăm micilor școlari un comportament civic și, în același timp, 

ecologic, pentru că fiecare dintre ei va avea grijă în anii următori de copacul ce-i va purta numele. 

SCOPUL PROIECTULUI 

Stimularea interesului școlarilor mici pentru mediul înconjurător 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

• Să înțeleagă rolul copacilor pentru mediul înconjurător; 

• Să recunoască etapele de plantare a unor puieți; 

• Să-și formeze un comportament civic și ecologic; 

• Promovarea voluntariatului ca activitate desfășurată în folosul comunității locale; 

GRUP ȚINTĂ 

 În desfășurarea proiectului de voluntariat „Un copil, un copac – același suflet” sunt implicați 

cei 30 de elevi ai C.P. C de la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți. 

RESURSE 

UMANE: elevi, părinți, învățătoare, cadre didactice, colaboratori din cadrul primăriei; 

MATERIALE: puieți de tei achiziționați de părinți, cazmale; aparat foto-video; 

TEMPORALE: 15 martie – 15 aprilie 

FINANCIARE: autofinanțare; 

LOCURI DE DESFĂȘURARE 

 Activitățile propuse în cadrul proiectului de voluntariat „Un copil, un copac – același suflet” 

vor avea loc în: 

- curtea școlii; 

- sala de clasă; 

- Parcul „Alexandru Sahia” din mun. Rădăuți;
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- zona str. Stadionului din mun. Rădăuți; 

REZULTATE AȘTEPTATE 

• Creșterea intersului pentru activitățile de voluntariat; 

• Conștientizarea elevilor privind rolul unui comportament ecologic pentru sine și comunita-tea locală; 

• Implicarea părinților în activităților extrașcolare ale elevilor; 

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

• Album de fotografii; 

• Expoziție cu lucrări plastice ale elevilor; 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

• Realizarea unei expoziții cu fotografii din timpul activităților și cu lucrări plastice realizate de copii; 

• Desfășurarea unor activități de îngrijire a puieților plantați; 

• Prezentarea „copacului meu” membrilor familiei fiecărui elev. 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR PROPUSE 

 

NR. 

CRT. 

ACTIVITATEA 

PROPUSĂ 
MODALITĂȚI DE REALIZARE 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE 
PERIOADA DURATA RESPONSABILI 

1. 
„Copacul –  

ființă sau obiect?” 

- identificarea părților componente ale unui 

copac; 

- numirea rolului pe care îl are fiecare parte 

componentă în creșterea și dezvoltarea 

copacului; 

- numirea factorilor de mediu necesari creșterii 

și dezvoltării unui copac; 

curtea școlii 18.03. 1 oră 

înv. Movilă L. 

prof. H. C. 

(prof. biologie) 

2. 
Cum se plantează un 

copac? 

- prezentarea uneltelor necesare operațiu-nii de 

plantare; 

- prezentarea etapelor de plantare a unor puieți: 

realizarea gropii, introducerea puietului, 

acoperirea gropii cu pământ; 

- identificarea greșelilor frecvente în plantarea 

puieților; 

curtea școlii 21.03. 1 oră 
înv. Movilă L. 

ing. C. V. 
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3. Teiul – istorie și valoare 

- însușirea unor informații sumare despre 

avantajele teiului ca arbore ornamental, 

terapeutic și ecoprotectiv; 

sala de clasă 23.03. 1 oră înv. Movilă L. 

4. 
„Un copil, un copac – 

același suflet” 
- plantarea puieților și udarea lor; 

Parcul „Al. Sahia” 

Zona str. Stadionului 
25.03. 4 ore 

înv. Movilă L. 

prof. H. C. 

ing. C. V. 

părinți 

5. „Copacul meu” 

- realizarea unor lucrări plastice (desene, colaj) 

cu titlul „Copacul meu”; 

- realizarea unei expoziții cu aceste lucrări 

plastice și cu fotografii din timpul derulării 

celorlalte activități din cadrul proiectului; 

sala de clasă 30.03. 2 ore 
înv. Movilă L. 

prof. H. C. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT 

SHOEBOX, 2020 

CADOUL DIN CUTIA DE PANTOFI 

PUNE UN ZAMBET PE FATA UNUI COPIL DE SARBATORI!  

 

NEAGOIE AURELIA MARIANA 

LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU”, BLAJ 

 

 

Echipa de proiect:  

Consilier educativ: prof. Neagoie Aurelia Mariana 

Consiliul Școlar al Elevilor 

 

Scopul proiectului: Sprijin umanitar acordat copiilor care provin din medii defavorizate din zona 

Municipiului Blaj 

 

Perioada de desfășurare: noiembrie-decembrie 2020 

 

Grup Tintă: elevii, personalul didactic și nedidactic din Liceul Tehnologic “Timotei Cipariu”, Blaj 

 

Obiective : 

• revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de 

solidaritate,generozitate; 

• responsabilizarea elevilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat 

 

Rezultate așteptate : 

 

• creşterea stimei de sine în rândul elevilor 

• întărirea parteneriatului şcoală- comunitate locală 

 

Indicatori de evaluare : 

• Participarea elevilor şi a cadrelor didactice pentru realizarea unor pachete care să conțină 

cadouri pentru copii pe diferite categorii de vârstă , într-un număr cât mai mare; 

 

Impactul proiectului 

• implicarea elevilor și a cadrelor didactice în activități de voluntariat; 

• oferirea unor cadouri copiilor din medii defavorizate; 

• conștientizarea, în rândul elevilor, a păturilor sociale și a faptului că ne putem implica în 

întrajutorarea semenilor; 

• îmbunătăţirea imaginii  şcolii  în spaţiul comunităţii locale;   

Modalitati de desfasurare : regulament preluat de pe pagina ShoeBox.ro 

CalENdarul activitATilor: 01.11.2020- 30.11.2020 – colectarea cadourilor 

                                                                    14.12.2020- 20.12.2020 – impartirea cadourilor* 

*Avand în vedere situația actuală la nivel mondial, am decis să primim doar cutii care nu conțin 

alimente. In plus, cutiile vor sta depozitate timp de minimum 14 zile până vor fi distribuite 

beneficiarilor. 

Cum te poti implica? 
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Pasul 1: de ce ai nevoie? 

Ai nevoie de: 

• cutie goală de pantofi (corpul și capacul) 

• hârtie de împachetat cadouri. Gasesti o multime de modele de Craciun/Sărbători de Iarna. 

• foarfecă/cutter 

• timp și/sau bani pentru cumpărături sau sortarea lucrurilor din casă pe care vrei să le dăruiești 

• rabdare …:) 

Pasul 2: ce sa pui in cutie? 

Se învelește frumos în hârtie cutia și capacul ei,  apoi pui in cutie tot ce ai pe suflet să cumperi sau ai 

prin casă și poți dărui. Ai mai jos cateva sugestii: 

• dulciuri (ex.ciocolată, biscuiți, napolitane), dar NU ceva perisabil (ex.banane, portocale, iaurt) 

• articole școlare: caiete de scris, creioane colorate, un ghiozdan, un penar sau orice altceva 

• jucarii potrivite pentru vâsta și sexul copilului 

• produse de igienă personală: perie și pastă de dinți, săpun, șampon, gel de duș, absorbante (în 

fiecare an am observat că fetele aveau mare nevoie de așa ceva) 

• o felicitare de Craciun pe care sa scrii câteva rânduri pentru copilul care va primi cutia de la 

tine (esti liber sa pui datele tale de contact și să păstrați legătura și pe viitor) 

• articole de îmbrăcăminte: un fular, căciula, ciorapi groși, manuși sau orice altceva de acest fel, 

nou sau purtat dar care să arate bine, să nu fie rupt, pătat sau deteriorat 

• orice alt cadou de care știți că s-ar bucura copiii voștri sau de care v-ați fi bucurat voi dacă 

erați în locul lor 

Pasul 3: termen limită și grijă la conținut 

Puteți pune în cutie tot ce intră, ce vreți și ce credeți că îi trebuie unui copil de vârsta și sexul pentru 

care vreți să cumpărați ceva. 

Având în vedere experiențele din anii trecuți, dați-mi voie să fac câteva specificații: 

• Campania se numeste ShoeBox (cutie de pantofi) – deci, vă rog să va limitati la lucruri care 

pot intra într-o astfel de cutie. Nu aduceti pungi, saci, sacose, bibeloruri  etc. 

• Daca aveti o grupa de varsta si genul copilului pentru care vă gândiți să faceți cutia, încercațti 

să sortati produsele să poate fi folosite când sunt primite (mărimi corespunzatoare la hăinuțe 

etc) 

• Acum ajung la o chestiune sensibila: nu puneți in cutii lucruri pe care nu v-ar place nici 

vouă sa le primiți. Fă un cadou așa cum ți-ar place să-l primesti si tu, nu face curațenie în casă. 

• Vă rog să nu puneți alimente perisabile (ex.portocale, iaurt) sau care s-ar putea 

deteriora/desface în timpul manipulării (ex.compot de casă în borcan de sticlă). 

 

Termen limita: 30 Noiembrie 2020 

Pasul 4: unde se colecteaza cutiile?                                          Liceul Tehnologic “Timotei 

Cipariu”, Blaj 

Contact: prof. Neagoie Aurelia Mariana
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,, SĂ ADOPTĂM CÂTE UN BUNIC! “ 

PROIECT EDUCATIONAL DE VOLUNTARIAT 

 

                               PROF. ÎNV. PREȘC. MARIA MARILENA 

                GRĂDINIȚA PN BUMBUIA 

 

 

      Motto: „Aceasta înseamnă a trăi, să nu trăieşti doar pentru tine!‖     (Menander)  

 

 ARGUMENT 

 Dacă vom învăța să avem grijă de bătrâni,de persoanele în vârstă, singure, bolnave, aflate în 

dificultate, de multe ori ignorate de rude, de cei apropiați, atunci copiii noștri vor fi educați să fie buni, 

generoși, sensibili, omenoși, vor avea capacitatea să aprecieze faptele bune raportate la cele rele, să 

dezvolte atitudini și comportamente pozitive față de persoanele în vârstă, care de multe ori ajung în 

situații defavorabile, chiar de risc.  

Copiii noștri , inițiați în acordarea ajutorului celor care au nevoie de ei, vor avea cugetul curat 

și vor crește frumos, vor zburda prin iarba fragedă, vor ști să se bucure de păsările ce se înalță spre 

cerul senin, de peștii ce vor mai înota în apele limpezi și de boabele de rouă ale dimineților...... 

Prin acest proiect, ne-am propus să lărgim sfera de cunoaştere umană, copiii să trăiască în 

relaţie cu cei din jur, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane 

singure, bolnave sau abandonate, stabilirea unei punţi de legătură între cele două medii diferite şi 

adaptarea comportamentului la cerinţele grupului cu care vine în contact.  

Vrem să aducem un zâmbet pe feţele acestor trecători prin viaţă, să fim nepoţii pe care şi i-ar 

fi dorit, să le deschidem uşa de Sfântul Nicolae, de Crăciun,de Paşte, de 8 Martie, etc. să le aducem un 

strop de bucurie prin cântecele, poeziile, dansurile şi inocenţa noastră.  

 Voluntariatul este O VIRTUTE , NU O OBLIGAŢIE.  

Importanța implementării acestui proiect  

Ajutorarea și protejarea bătrânilor lipsiți de condiții materiale care să le asigure o viață 

decentă, dar și prezentarea unor momente artistice care să le aducă un zâmbet, măcar pentru o clipă, 

celor aflați în dificultate, este o problemă care se adresează tuturor oamenilor și care trebuie să 

intereseze pe toata lumea : adulți și copii.  

Noi , dascălii, trebuie să punem un mare accent pe acest lucru în educarea copiilor, pentru a ne 

putea bucura împreună , de cei care sunt atat de .....trecători prin viață . 

 

SCOPUL PROIECTULUI: 

 Dezvoltarea sentimentelor de dragoste, preţuire şi respect pentru persoanele în vârstă; oferirea de 

sprijin umanitar persoanelor vârstnice aflate în dificultate . 

 

 OBIECTIVELE PROIECTULUI  

- formarea şi educarea spiritului de întrajutorare la vârste foarte mici;  

- educarea dragostei şi admiraţiei faţă de cei neajutoraţi, a simţului civic, moral;  

- crearea unor momente de bucurie în viaţa celor care primesc, dar şi a celor care dăruiesc; 

--dezvoltarea unui comportament altruist,a dorinţei de îngrijire şi ocrotire a bătrânilor;  

- responsabilizarea copiilor şi părinţilor acestora prin implicarea în activităţi de voluntariat. 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ  

 să aprofundeze elementele de bază ale tradiţiilor românești 
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 să manifeste interes pentru datinile şi obiceiurile sărbătorilor la români;  

 să-şi consolideze spiritul de întrajutorare pentru  cei nevoiaşi;  

 să confecţioneze felicitări pe care să le dăruiască;  

 oferirea unor pachete cu alimente, haine, fructe şi dulciuri celor nevoiaşi sau bolnavi;  

 să întâmpine sfintele sărbători ale Sfântului Nicolae, ale Naşterii Domnului, ale Paștelui, cu bucurie 

în suflet, cu dorința de a ajuta;  

 să-şi cultive comportamentul moral-civic.  

 

GRUPURI ŢINTĂ:  

- preşcolarii grupei combinate; 

-școlarii clasei a IV-a –Şcoala Gimnazială Gura Foii. 

 

BENEFICIARI :  părinţii, cadrele didactice, bătrânii din Căminul de Persoane Vârstnice Găeşti .  

 

DURATA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI  

1 an şcolar 

 

RESPONSABILI  

Educatoarea şi învăţătoarea  instituţiilor cuprinse în proiectul de parteneriat.  

 

RESURSE UMANE:  

-copiii; 

-cadrele didactice;  

-părinţii copiilor;  

-locuitorii centrului vizat. 

 

RESURSE MATERIALE : 

  -alimente ; 

  - articole de îmbrăcăminte;  

  - dulciuri ; 

   -carton și materiale reciclabile pentru felicitări și obiecte decorative; 

 -aparat foto; 

-radiocasetofon; 

-cameră video ; 

-CD-uri cu negative pentru cântece; 

-CD-uri cu muzică pentru dansuri , tradiții și obiceiuri populare ; 

-costume populare etc. 

 

RESURSE FINANCIARE:  

- donaţii ale părinţilor ;  

- contribuţii ale cadrelor didactice;  

 

Mediatizarea s-a realizat atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi la sfârşitul acestuia astfel:  

- prezentarea proiectului în cadrul Consiliului Profesoral;  

 -prezentarea proiectului în cadrul Comisiei Educative 

- popularizarea activităților  prin articole în presa locală; 

- popularizarea activităților  pe pagina de face book a grădiniței. 
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Rezultate aşteptate ca urmare a implementării proiectului:  

- dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipă (colaborare şi întrajutorare);  

-stabilirea unei relaţii de comunicare pentru a desfăşura împreună acţiuni civice;  

- creşterea coeziunii grupului prin participarea copiilor la activităţi, implicarea lor în rezolvarea 

sarcinilor comune, interacţiunea lor în situaţii diverse;  

- optimizarea adaptării la cerinţele şcolare prin exersarea abilităţilor sociale, creşterea stimei de sine 

prin asumarea responsabilităţilor avute în cadrul proiectului;  

- consolidarea parteneriatului grădiniță-şcoală-comunitate locală; 

- manifestarea unui comportament atent, tolerant, civilizat în tot ceea ce întreprind ;  

- atragerea şi implicarea preșcolarilor şi  şcolarilor în acţiuni şi activităţi diversificate care să răspundă 

dorinţelor lor. 

 

Modalităţi de monitorizare a proiectului:  

- portofoliu cuprinzând proiectul, protocoalele activităţilor derulate, fotografii din timpul activităţilor, 

DVD cu fotografii ale activităţilor;  

- procese-verbale;  

- raportul final.  

 

Impactul proiectului: îmbunătăţirea imaginii grădiniței și şcolii în spaţiul comunităţii locale.  

 

Resurse financiare:  

- costurile pentru realizarea pachetelor umanitare au fost suportate de părinţi și cadre didactice. 

 

Analiza Swot 

 

Puncte tari  

-rolul cadrului didactic de a se implica în 

activități de voluntariat ; 

-asumarea responsabilitatii preșcolarilor și 

elevilor de a se preocupa de persoane aflate în 

dificultate;  

-abilitatea preșcolarilor și elevilor de a participa 

activ și afectiv la diverse spectacole și activități 

în grădiniță (școală) și în afara  grădiniței (școlii) 

; 

-dorința și inițiativa de a continua acest proiect, 

dupa finalizarea lui. 

Puncte slabe  

-dezinteresul adulților pentru problemele sociale 

din sat/ oraș; 

-sensibilizarea adulților la eforturile și 

preocupările cadrelor didactice și preșcolarilor 

(elevilor ); 

-identificarea , implicarea , sponsorizarea de 

către un grup de iniţiativă la nivel local. 

Oportunitati  

-formarea unor obiceiuri în vederea ajutorării 

persoanelor aflate în dificultate;  

-valorificarea resurselor umane prin depistarea 

talentelor;  

-lansarea unor indemnuri la toleranță și 

umanitate . 

Ameninţări  

-lipsa unui mijloc de transport pentru copii;  

-blocarea și deformarea informațiilor privind 

școala, grădinița de către alte școli din oraș. 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 

 

1. Activităţi de colectare de alimente, haine, fructe,  dulciuri : 

        « GHETUȚELE LUI MOȘ NICOLAE »  

        « DE CRĂCIUN , FII MAI BUN ! » 

         « MĂRȚIȘOARE DULCI » 

        « SOSEȘTE IEPURAȘUL ! » 

 

2. Activități artistice prezentate bătrânilor din Căminul pentru Persoanele Vârstnice Găeşti: 

“PROGRAM DE CÂNTECE, POEZII ȘI DANSURI” 

“DATINI ȘI OBICEIURI TRADIȚIONALE DE CRĂCIUN ȘI ANUL NOU “ 

“CONFECȚIONARE DE MĂRȚIȘOARE DIN MATERIALE RECICLABILE” 

“REALIZARE DE DESENE , PICTURI , OBIECTE ORNAMENTALE DE PAȘTI”-

“REALIZAREA UNEI EXPOZIȚII ÎN CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE”. 

“CONFECȚIONARE DE FELICITĂRI DE PAȘTE “ 

 

3. Implicarea părinţilor în activităţile de voluntariat;  

 

      4. Ședinţă foto cu părţile implicate.  
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Dăruiește fericire! 

  TILA GABRIELA ORTENSIA  

                                    Școala Gimnazială Nr. 1 Roata de Jos, Jud. Giurgiu 

 
A dărui înseamnă a iubi, a-ți presăra un crâmpei de suflet în sufletul celor din jur. 

Compasiunea față de semeni, bunătatea, mărinimia le înveți din primii ani de viată și te caracterizează 

apoi pentru totdeauna pentru că devin un mod de viață, un firesc. 

  Asta  încercăm și noi să facem la Școala Gimnazială Nr.1 Roata de Jos: să învățăm copiii să 

fie darnici, să iubească pe cei din jur, să fie alături de ei la bine și la greu. Și ce moment al anului este 

mai bun pentru a învăța ce este iubirea, decât acela al lunii cadourilor, al lunii, în care fiecare dintre 

noi așteptăm,  cu  nerăbdare, venirea lui Moș Crăciun. 

  Și i-am învățat pe copiii noștri că a iubi înseamnă a dărui, nu doar material ci și spiritual. Prin 

acțiunea Proiectului „ Dăruiește fericire!” este  un motiv în plus să medităm la aceste lucruri, dar și să 

acționăm. Dăruim iubirea noastră, fericirea prin cântece, poezii și scenete, în colinde și urări de 

sănătate făcute părinților și membrilor comunității, în felicitări pe care le vom confecționa cu dragoste. 

Am hotărât să  dăruim clipe de bucurie unor copii și bătrâni din comunitatea noastră, să ne 

transformăm în spiriduși ai lui Moș Crăciun și să le aducem daruri minunate.  

  În acest sens, vom pune  afișe  la intrarea în școală, la intrarea in sediul Consiliului Local și 

vom apela la părinți și la membrii comunității să ne ajute prin a face donații obiecte de îmbrăcăminte, 

jucării, alimente neperisabile, soluții dezinfectante, măști de protecție ( ținând cont de perioada în care 

ne aflăm-pandemia  SARS-COV-2 ). 

Titlul proiectului: „Dăruiește  fericire!” 

Data/ perioada de desfășurare: 21-23.12.2020 

Locul desfășurării: Scoala Gimnazială Nr.1 Roata de Jos/ Comuna Roata de Jos 

Participanți:  

➢ 10 elevi; 

➢ Voluntari:  medicul de familie–ANTONE IRINA,  prof.-TILA  GABRIELA ORTENSIA, Ed.-

GUȚU FLORINA, Secretara-NEDELCU  IOANA, Contabil- STANCIU MARIN, Prof. Dir.-

BUGEAC MIHAELA CĂTĂLINA; 

➢ Părinții elevilor; 

➢ Reprezentanți ai comunității locale; 

➢ Reprezentanții bisericii. 

Responsabili: cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 1 Roate de Jos 

Coordonator acțiune: prof. Tila Gabriela Ortensia 

Beneficiari: Proiectul are două categorii de beneficiari: 

• Direcți: copiii ce provin din medii  defavorizate și bătrănii din comunitate. 
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• Indirecți: părinții elevilor, cadrele didactice de la nivelul fiecărei instituții partenere și 

reprezentanții instituțiilor angajate în proiect. 

Rezumatul proiectului 

  Proiectul „  Dăruiește fericire! ” este un proiect de voluntariat  și urmărește strângerea 

donațiilor ( soluții dezinfectante, măști de protecție, medicamente, îmbrăcăminte, încălțăminte, 

jucării, alimente neperisabile etc.) din partea elevilor alături de părinții lor, din partea comunității, 

a cadrelor didactice, a medicului de familie și direcționarea acestor cadouri către copiii și bătrânii 

aflați în dificultate materială și financiară, din comunitatea noastră, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 

  Această activitate „  Dăruiește fericire!”  se derulează cu scopul de a oferi  copiilor și 

batrânilor aflați în dificultate din comunitate un strop de bucurie, iar elevilor voluntari din unitatea 

noastră,  o schimbare în educația lor, trăind o nouă experiență de viață și  ținând seama de 

schimbarea mentalității față de semenii aflați în dificultate. 

Argument 

  Iarna va veni și ne facem planuri de sărbători și ne gândim la ce cadouri să le pregătim celor 

dragi. Este momentul în care împărtășim cadouri și bucurii cu familia și prietenii noștri, o perioadă 

în care visele devin realitate! Masa îmbelșugată, bradul împodobit, cadourile minunate și familia 

în jurul nostru, la acestea visăm cu toții! 

  Însă realitatea este alta. Mii de copii sunt privați de atmosfera Crăciunului și aceasta nu din 

cauză că nu au fost cuminți. Școala Gimnazială Nr. 1 Roata de Jos își propune ca anul acesta  să 

însenineze Crăciunul copiilor și bătrânilor aflați în dificultate din Comuna Roata de Jos. 

Obiective cadru 

❖ Să dorească să aducă un zâmbet pe chipul copiilor și bătrânilor din comuna Roata de Jos. 

❖ Să contribuie cu mici daruri ( care pot consta în obiecte de îmbrăcăminte, jucării, alimente 

neperisabile etc), să le așeze într-o cutie de carton, pe care o îmbracă în hârtie de cadouri, care vor 

fi oferite copiilor și bătrânilor defavorizați. 

❖ Să învețe să se bucure de spiritul și atmosfera sărbătorilor de iarnă, cântând colinde. 

❖ Să-i  sensibilizăm pe copii cu privire la problemele semenilor lor – empatia. 

❖ Să dezvoltăm simţul responsabilităţii.  

❖ Să le educăm spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare - altruismul; 

❖ Să dezvoltăm creativitatea şi imaginaţia copiilor prin solicitarea acestora de a participa la acţiune 

cu idei şi propuneri noi; 

❖ Să formăm şi  să dezvoltăm deprinderile unui bun organizator şi coordonator de acţiuni; 

❖ Să participe activ şi conştient  la acţiune; 

❖ Să cultivăm copiilor și adulților  dorinţa de a colabora şi ajuta persoane aflate in dificultate, din 

comunitatea noastră;  

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

 
1867 

 

 

Descrierea activităţii: 

In scopul cultivării și dezvoltării spiritului de solidaritate cu copiii şi cu persoanele aflate 

în dificultate,  vom incerca impreuna cu prescolarii din unitatea noastra si parintii acestora, să 

oferim sprijinul copiilor defavorizati si familiilor lor pentru care orice noua zi este o lupta pentru 

supravietuire si care traiesc cu speranta vie că intr-o zi va fi mai bine, sa-si indeplineasca visul, ca 

măcar în Ziua Sfântă de Crăciun să fie o viata mai bună, fără suferinte, fără lipsuri. In acest sens, 

vom face apel către toti copiii, către parintii acestora din unitatea noastră și către toți membrii 

comunității  să fie ,,Mos Craciun’’ mai bun in aceasta perioada a sărbatorilor de iarna și să se  

pregătească fiecare să ,, Dăruiască fericire! ”.  

Rezultate aşteptate: 

Prin derularea acestui proiect, ne dorim, în primul rând, să antrenăm un număr cât mai 

mare de persoane care să participe la strângerea donațiilor (îmbrăcăminte, încăltăminte, jucării, 

etc.) intelegând importanța solidaritatii fata de aproapele lor, in situatii dificile. 

Modalităţi de evaluare si diseminarea actiunii : 

• albume foto, 

• popularizarea rezultatelor acţiunii, 

•  portofoliul acţiunii, 

•  prezentări PowerPoint; 

•  filmulet video încărcat pe facebook-ul școlii 

•  pliante; 

•  diplome distribuite voluntarilor pe e-mail. 

•  afişe realizate de cadrele didactice implicate în proiect, 

 

INVITATIE !  

    Va invitam sa fiti alaturi de noi, sa fiti Mos Craciun pentru copiii și oamenii lipsiti de bucuria 

sarbatorilor de iarna, sa readucem zambete pe chipurile lor si fericire in suflete! Iarna a venit și ne facem 

planuri de sarbatori si ne gandim la ce cadouri sa le pregatim celor dragi. Pentru unii copii si familiile lor,  

orice nouă zi e o lupta pentru supravietuire cu speranta vie ca intr-o zi va fi mai bine. Tot ce viseaza acesti 

copii este sa se bucure, măcar de Crăciun, de o viata mai buna fara suferinte, fara lipsuri. Dumneavoastră 

veti avea posibilitatea sa le pregatiti cadouri adaptate varstei lor, zâmbete, fericire, gânduri bune, 

medicamente care sa le aline suferințele, încurajări…..!!!  

Vă multumim!  

Director,                                                                                     Prof. coordonator,   

Bugeac Mihaela Cătălina                                                                                  Tila Gabriela Ortensia 
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Proiect de voluntariat 

„Zȃmbet de copil“ 

Prof. Mȃndrescu Lidia 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Brăila 

 

                  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, coeziunea, toleranţa, încrederea în sine şi în ceilalţi. Pentru ca 

educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă trebuie să aibă un caracter integrat (să nu rupă 

copilul de familie şi societate şi să nu-l izoleze în instituţii), dar ĩn acelaşi timp să aibă şi un caracter 

diferenţiat, să fie adaptată particularităţilor elevilor.  

Copiii sunt cea mai mare resursă umană a oricărei culturi şi pentru buna lor dezvoltare trebuie 

antrenate toate organismele sociale, ĩncepȃnd cu familia, şcoala, comunitatea. 

            Ĩntr-o comunitate ĩn care se doreşte binele, progresul, bunăstarea cetăţenilor ei toate acţiunile 

sunt duse la ĩndeplinire printr-un efort unanim  al factorilor care pot, trebuie şi vor să intervină .Sub 

acest aspect, al colaborării, am derulat acţiunile proiectului nostru spre realizarea unui scop final, acela 

de a sprijni persoanele cu cerinţe speciale ĩn ĩmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi ĩn integrarea lor 

socială.                            

            Proiectul „Zȃmbet de copil“ s-a constituit un real schimb de experienţă, o ocazie de noi 

contacte umane, ajutor reciproc şi prin activităţile pe care le-am desfăşurat ne-am adus contribuţia la 

integrarea socială a persoanelor cu nevoi speciale. 

           Proiectul a avut ca scop stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială și dezvoltarea 

abilităților copiilor cu nevoi speciale prin activități recreative, de imaginație și terapeutice ( arte 

plastice, muzică, literatură, petrecerea timpului liber). 

Obiective proiectului au fost: 

 Implicarea elevilor, a părinților și a altor voluntari în cadrul unor proiecte ce  vor fi realizate 

împreună cu persoanele defavorizate 

 Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, armonie și bună dispoziție în relațiile dintre 

copii  

 Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de asumare a 

responsabilităților 

           Grup țintă  a fost constituit din 20 de elevi cu cerințe educative speciale (CES)  din clasele I- 

VIII, 30 de persoane de la  Căminul de persoane vȃrstnice „Sf. Ap. Petru şi Pavel“, beneficiarii direcţi 

şi 10 elevi voluntari de la Școala Gimnazială  ,,M.Kogălniceanu”, precum şi părinții elevilor cu CES, 

beneficiarii indirecţi. 

          Activităţile proiectului au fost următoarele: 

Activitatea nr.1: „Sărbătorile de iarnă- bucuria copiilor”- realizarea unui program artistic şi 

prezentarea lui vȃrstnicilor de Căminul de persoane vȃrstnice „Sf. Ap. Petru şi Pavel. 

Activitatea nr.2: „Mărțișoare, mărțișoare...”- confecționarea de mărțișoare și felicitări oferirea  

acestora părinţilor, colegilor, dar şi vȃrstnicilor de Căminul de persoane vȃrstnice „Sf. Ap. Petru şi 

Pavel. 

Activitatea nr.3: “Voluntar pentru un mediu curat“- activităţi pentru păstrarea unui mediu curat, a unui 

oraş curat. 

Activitatea nr.4: "Un copil fericit într-o familie fericită"-realizarea unor planșe în echipă părinte-copil. 
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În urma implementării proiectului, elevii implicați în proiect dar și cei care au participat la 

anumite activități, au dobândit abilități specifice lucrului în echipă, au învățat să se respecte reciproc, 

să comunice și să se accepte indiferent de mediul social sau cultural din care provin. 

De asemenea, elevii şi-au dezvoltat anumite competențe și abilități: dezvoltarea atenției vizuale 

și auditive, îndemânarea, memoria, respectarea regulilor și participarea la activitățile de echipă, 

colaborare în vederea realizării cu succes a unei sarcini.  

        Voluntariatul se constituie ĩntr-o  intervenție benefică în viața școlarilor și experiența acumulată ĩi 

ajută să devină propriile personaje ĩn vieţile lor, să ĩşi facă prieteni, să depăşească anumite bariere.  
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EDUCAȚIE ȘI IMPLICARE CIVICĂ ÎN SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ 

prof. Pop Camelia Simona 

Școala Gimnazială “Avram Iancu” Alba Iulia 

 

 

Societatea digitală ne oferă ocazia de a interacționa, a învăța, a munci și de a trăi. Cetățenii 

„contribuie”, dar și „beneficiază” de pe urma apartenenței la societate, aspecte ce se aplică și 

cetățenilor digitali. Majoritatea interacțiunilor noastre au loc online, prin urmare, suntem membrii unei 

societăți digitale în aceeași măsură în care suntem membrii societății în care trăim.  

Toată lumea cunoaște sentimentul apartenenței, sentiment care derivă din nevoia de a aparține 

unei entități. Acest lucru este cu precădere adevărat în cazul tinerilor, care își conturează trăsăturile de 

personalitate în raport cu grupul (și societatea) căruia îi aparțin. În procesul de negociere a drepturilor 

și responsabilităților care decurg inevitabil din noțiunea de cetățenie, nu trebuie să uităm de 

sentimentul de mulțumire, aflat la baza sentimentului de apartenență.  

Totuşi, în mediul digital este mai dificil să verifici multitudinea de resurse, în funcție de structura care 

le oferă și publicul căruia i se adresează. Astfel, odată cu schimbarea infrastructurii informaţionale, un 

utilizator de informaţie digitală trebuie să aibă competenţe precum: • să poată gestiona şi organiza 

informaţii şi resurse digitale; • să folosească infrastructura pentru a disemina informaţie digitală de 

interes. 

Tinerii sunt creatori prolifici de conținut digital: realizează și fac schimb de fotografii, 

videoclipuri, materiale multimedia, texte și opinii. Ipostaza de creator, și într-o mai mică măsură cea 

de consumator, le permite cetățenilor digitali să contribuie la peisajul societății digitale și să o 

înțeleagă mai bine. De exemplu, când ne referim la programare și la avantajele acesteia pentru 

educație, aducem întotdeauna argumentul că programarea le permite elevilor să creeze și nu doar să 

folosească, ceea ce este adevărat. Cu toate acestea, participând la activitățile de programare, elevii 

învață totodată și cum funcționează societatea digitală în care fac incursiuni zilnice. Au astfel ocazia să 

surprindă rațiunea algoritmilor care stau la baza motorului de căutare și a altor instrumente online 

folosite. 

Competențele digitale, elementele cheie ale cetățeniei digitale, reprezintă poarta de intrare în 

acest tărâm virtual. Într-o societate tot mai digitalizată, putem considera cetățenia digitală un drept. 

Competențele digitale ne permit să exercităm acest drept. Cu toate acestea, nu ar trebui să considerăm 

competențele digitale doar o simplă abilitate de a folosi dispozitivele. 

 Considerăm că toleranța și conștiința diversității, valorile și responsabilitățile democratice 

sunt componente ale competențelor necesare pentru a fi și a deveni cetățeni digitali. În acest context, 

educația joacă un rol esențial, aflându-se într-o poziție privilegiată pentru a contura, de la o vârstă 

fragedă, viitorul generației conectate. Trebuie să dezvoltăm competențele digitale ale fiecărui elev, 

oferindu-i mijloacele necesare pentru a se integra în societatea digitală, cu un sentiment de implicare 

creativ, responsabil și sigur. 

Implicarea activă, în calitate de cetățeni digitali, poate fi valorificată în proiecte în care elevii 

sunt încurajați să abordeze subiecte care ne afectează pe toți: democrație, implicare civică și mediul 

înconjurător. 
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Proiectul Clubul jurnaliștilor 

 

 Obiectivul proiectului este de a dezvolta competențele culturale și lingvistice ale elevilor. În acest 

scop, elevii au de citit și redactat articole despre cultură, educație, despre teme și evenimente de 

actualitate, în reviste online. 

 

ARGUMENT 

Şcoala este o instituţie unde copiii şi tinerii vin să primească informaţii, învață să le 

folosească, experimentând variate modalităţi de învăţare. 

Pornind de la această premisă, proiectul urmăreşte să promoveze dezvoltarea depriderilor de 

comunicare, munca în echipă, dinamism şi implicare, încurajând interacţiunea pozitivă în atingerea 

obiectivelor.  

Pentru că în programa școlară există prevăzută Tehnologia informației ca disciplină care le 

dezvoltă elevilor abilitățile în acest domeniu, dar și orientarea tot mai clară a societății moderne spre 

simbolic și comunicare, ne propunem prin acest proiect folosirea tehnologiei pentru promovarea 

cetățeniei democratice. 

Acest proiect s-a născut din dorinţa de a le oferi elevilor ocazia de a colabora în socializarea 

virtuală şi  vine în întâmpinarea elevilor dornici să se afirme, să-şi exprime opiniile sau să-şi 

promoveze activităţile prin intermediul mijloacelor audio-vizuale. Obiectivul fundamental al  

proiectului este identificarea elevilor creativi, spontani, entuziaşti care doresc să fie parte activă în 

viaţa şcolii şi a comunităţii în care trăiesc. Jurnaliştii și ceilalți parteneri din proiect vor împărtăşi 

elevilor din experienţa lor şi îi vor ghida în realizarea  produselor finale.  

 

   Scopul proiectului este formarea unor competenţe de comunicare, digitale, de muncă în echipă 

printr-o învățare autentică având ca finalitate realizarea unor documentare, interviuri, reportaje, spoturi 

publicitare. 

Grupul ţintă: 

Direcţi – un grup de 15 de elevi din clasele V-VIII 

Indirecţi – toţi elevii şcolii 

Competențe  generale:  

 - dezvoltarea creativității și a capacității de exprimare, de comunicare în scris şi oral; 

- dezvoltarea abilităților de utilizare a tehnologiilor moderne 

-   dezvoltarea unor abilităţi  pentru munca în echipă; 

 - promovarea unei imagini pozitive a  școlii în comunitate; 

 - realizarea unor produse finale care să promoveze implicarea civică prin tehnologia modernă 
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ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI  

 

1.   Lansarea proiectului 

  Descrierea activităţii:  Iniţierea în meseria de jurnalist. 

Familiarizarea elevilor cu resursele digitale.   

 

2.  Interviuri tematice 

      Descrierea activităţii: Realizarea unor interviuri pe diverse teme (stil de viaţă sănătos, bunele 

maniere, sport, campania antifumat). Rezultatele documentării vor fi  folosite şi  prezentate în cadrul 

emisiunilor radio. 

3.  Familiarizarea elevilor cu elementele unei reviste /ziar- ateliere de lucru 

❖ Cum ne documentăm? Identificarea, selectarea şi comunicarea informaţiei   

❖ Recenzia, ştirea, articolul. Cum tehnoredactăm? 

     Descrierea activităţii: Formarea iniţială pentru meseria de jurnalist. Stabilirea subiectelor de interes 

şi selectarea informaţiei din mai multe surse pentru prezentarea unui subiect. 

4. Realizarea unui film documentar/  spot publicitar  

 

Descrierea activităţii:  Prețuiește viața– prețuiește sănătatea și mediul înconjurător! 

 

5.  Ziua internaţională a cărţii şi a dreptului  de autor 

Descrierea activității: Elevii învață cum să redacteze texte informative. Apoi negociază și împart 

sarcinile cu ceilalți membri ai echipei (culegere de informații, redactarea primei versiuni, editarea, 

corectura). Astfel devin jurnaliști responsabili, asumându-și responsabilitatea pentru conținutul 

redactat, pentru acuratețea acestuia și pentru drepturile de autor. Participanții fac schimb de opinii și 

reflectează la chestiuni de actualitate, dezvoltându-și gândirea critică 

 

6.  Săptămâna presei  

  Descrierea activităţii: Prezentarea revistei  şi a rezultatelor proiectului. 

IMPACT 

Elevii vor învăţa despre cum să relaţioneze, vor lucra în echipă, vor dobândi abilităţi noi şi 

astfel vor putea dezvolta noi proiecte pentru şcoală şi comunitate. Vor învăța importanța asumării unei 

contribuții personale în comunitatea locală si își vor forma competențe noi prin învățare autentică. 

Elevii  devin jurnaliști, își împărtășesc modul în care percep știrile internaționale pe teme de 

actualitate, interacționează și colaborează în vederea publicării unei reviste online. 

 

BIBLIOGRAFIE 

ŞTEFAN IANCU, Impactul social al utilizării Tehnologiei informației și comunicațiilor în 

https://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.5-6-2005/art2%20Stefan%20Iancu.pdf
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Vountariatul între mit și realitate! 

                                                                      Prof. Tomotaș Valeria Cristina 

                                                          Colegiul National  ,,Inochientie Micu Clain -Blaj 

 

"Dacă așteptăm 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) 

 

Voluntariatul reprezintă un element esențial al tuturor societăților. Voluntariatul transformă în 

acțiune declarația Națiunilor Unite conform căreia "Noi, oamenii avem puterea de a schimba lumea." 

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 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. 

          Am învățat că nimic nu se compară cu zâmbetele de pe chipurile unor copii cu care viața a fost 

mai dură, care s-au născut în niște zone mai defavorizate sau 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. 

           Voluntariatul este o forță creativă care construiește comunități sănătoase și puternice care 

respectă determinarea tuturor persoanelor, învață persoanele să își exercite drepturile ca ființe umane 

și astfel să-și amelioreze viețile,ajută la soluționarea problemelor sociale, culturale și a celor legate de 

mediu, construiește o societate mai umană și mai dreaptă prin colaborarea la nivel mondial, prin 

voluntariat puteți determina o schimbare la nivelul comunității, participând la un program de 

voluntariat ai oportunitatea de a ieși din preocupările zilnice, poți simți ca ai o contribuție directă la o 

realitate care este dincolo de problemele și interesele tale particulare  și că ești parte  dintr-un efort 

general îndreptat înspre binele societății, voluntariatul le permite colegilor sa comunice și să se 

cunoască între ei, le întăresc sentimentul de camaraderie și îi ajută să lucreze mai bine în echipă. 

ACTIVITĂŢILE  DE VOLUNTARIAT DERULATE CU CEI DIN ȘCOALA MEA 

Cred în puterea fiecărei acțiuni de voluntariat  , oricât de mică ar fi, de a schimba ceva în 

comunitate și mai ales de a-i inspira pe cei din jur să se implice și ei. 

            De aceea am inițiatde a lungul anilor scolari proiectul educațional "CUNOAȘTERE, 

BUNĂTATE ȘI TALENT" ce cuprinde mai multe acțiuni de voluntariat ce au fost popularizate în 

jurnalul on-line (Ziarul "Blaj-info" ) 

GRUPURI ŢINTĂ :  

● persoane defavorizate din Centrele de Asistenţă Socială;  

● bătrânii din Căminele pentru persoane vârstnice ; 
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● copii ai străzii, copii din zone defavorizate.  

Acțiunile derulate au fost:  

 ● " Dăruiește!"- prin care  cadre didactice din scoală și din alte unități școlare partenere au 

colectat hăinuțe, jucării au făcut cadouri constând în dulciuri, fructe, cărți copiilor din Centrul de 

Plasament Blaj,Centru de zi pentru copii antrepreșcolari ,,Sf.Irina” Blaj. 

 ● "De Crăciun, fii mai bun !"-  acțiune de colectare de hăinuțe, jucării și cărți pe care copii de 

la Lic.Tehn. Timotei Cipariu Blaj le-au trimis copiilor de la Școala Nr. 4 Blaj, județul Alba ,. 

           Tot în aceeași perioadă, dinaintea Crăciunului, am fost la Căminul de Persoane Vârstnice din 

localitatea Blaj cu un program artistic și cu cadouri pentru bătrâni, pentru a le mai alina singurătatea. 

 ● "Mărțișoare de suflet"- au fost dăruite copiilor din Centrul de Asistență Socială Blaj, într-o 

activitate în care i-am avut musafiri în grădinița noastră, invitaţi să participle la un program artisitic. 

Activitatea a fost relaxantă, s-au făcut schimburi de mărțișoare, copiii din Centrul"Ghiocelul" dăruind 

copiilor noștri mărțișoare confecționate de ei, iar copiii noştri dăruindu-le dulciuri şi jucării.  

 ● De Ziua Internațională a Femeii am fost din nou la Căminul pentru Persoane Vârstnice Blaj 

pentru a dărui mărțișoare, dulciuri și fructe bunicuțelor din cămin dar și un program de cântece și 

poezii dedicate mamelor (bunicuțelor). 

 ● In Săptămâna Națională a Voluntariatului, 13-19 mai,  am derulat o altă acțiune de 

voluntariat la Blaj  unde am dus haine, dulciuri și fructe copiilor străzii. 

           Reacția celor din jur și a părinților cu care am colaborat în aceste acțiuni a fost una pozitivă și 

încurajatoare astfel încât vom continua cu acest fel de acțiuni. 

Cu toții avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine, cu toții avem cel puțin o 

abilitate, pricepere sau un talent pe care să îl putem pune în folosul unei persoane care are nevoie de 

ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau al orașului în care trăim sau în folosul comunității în general. 

. 

    ,,Nu contează cât de mult dăruim ci câtă iubire punem îm dăruire” 

 Maica Tereza 

 

                  

BIBLIOGRAFIE:  

1.  Legea Voluntariatului versiunea 2006 (Legea 339/2006 - versiunea actualizata a Legii 195/2001) ; 

2 .  http://ro.wikipedia.org/wiki/Voluntariat 

3.   http://www.didactic.ro/ 

           

 

 

 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

 
1875 

 

SUFLET DE COPIL 

PROIECT EXTRACURRICULAR 

 

ANDRONE MARIA CRISTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI 

 

COLABORATORI: Părinții copiilor din clasa a III-a de la Școala Argeșelu, structură a Liceului 

Tehnologic Nr.1 Mărăcineni 

GRUP ȚINTĂ:15 elevi, părinții elevilor, cadre didactice 

RESURSE umane: copii, părinți, profesori 

materiale: reviste, șabloane, hârtii, cartoane colorate, lipici, foarfeci, cuttere, bețisoare, șnur și funde 

colorate, etc. 

financiare: comitetul de părinți 

de spațiu: sala de clasă 

de timp: decembrie 2019  

ARGUMENT 

     Vârsta școlară  este vârsta cea mai bogată în experiențe emoționale, vârsta la care copiii sunt bucuroși 

și dornici să se dezvolte. Acum copilul învață să fie încrezător în forțele proprii, să comunice și să 

relaționeze, să participe cu plăcere la activitățile de grup. Este momentul la care copilul este extrem de 

receptive la nevoile celorlalți și dornic să ajute. Este timpul în care îl putem îndruma să devină un om 

mai bun și să își valorifice aptitudinile ș abilitățile. 

     Copilului îi place să se joace, să deseneze, să creeze, își exprimă imaginația într-o mulțime de 

modalități, în cadrul unor activități practice, folosind procedee și tehnici variate de lucru, toate acestea 

contribuind la dezvoltarea spiritulșui estetic și creativității elevilor. 

     Caracterul practic-aplicativ al atelierelor de creație permite îmbinarea muncii fizice, practice cu cea 

intelectuală. Rolul activității practice se concretizează în dezvoltarea psiho-motorie, intelectuală, 

afectivă și estetică a copilului. Prin aceste activități copilul învață să-și coordoneze mișcările, capătă 

pricepere și îndemânare, iși formează  deprinderi practice de a opera cu diverse materiale și instrumente, 

toate cunoștințele însușite în alte activități își găsesc cadrul de exprimare și se adâncesc, se educă simțul 

estetic, se îmbogățește sfera afectivă prin educarea în spiritul dragostei pentru muncă și a respectului 

pentru ceea ce a creat el  și cei din jurul lui. 

     Acestea sunt motivele pentru care am organizat un atelier de Crăciun, împreună cu părinții elevilor. 
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SCOP: 

• Inițierea părinților in activități direct participative comune cu copiii lor în atelierele de creație. 

Derularea de acțiuni concrete de confecționare a unor obiecte de decor dedicate Crăciunului. 

Crearea unui buget din vânzările obiectelor realizate, care va fi donat unor copii cu posibilități materiale 

reduse, sub formă de rechizite și jucării. 

OBIECTIVE: 

• Dezvoltarea interesului și curiozității pentru activitățile  practice. 

• Consolidarea și aplicarea unor abilități practice specifice nivelului de vârstă și dezvoltare. 

• Efectuarea unor operații simple de lucru cu materialele puse la dispoziție, utilizând unelte și 

tehnici corespunzătoare. 

• Cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor de iarnă. 

• Antrenarea copiilor si părinților în realizarea unor obiecte de decor specifice evenimentelor, 

contribuirea la crearea unui mediu plăcut de sărbatoare atât în clasă cât și în familie. 

• Dezvoltarea simțului practic și estetic al participanților la activități. 

• Dezvoltarea sentimentelor de întrajutorare și colaborare ca partener de lucru între părinte și 

copil. 

• Stimularea imaginației și a creativității, încurajarea copiilor și părinților pentru a exprima 

independent opinii despre evaluarea activităților desfășurate. 

METODE DIDACTICE ȘI TEHNICI DE LUCRU: 

• Observația, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, descoperirea 

• lucrul în echipă, individual și în perechi, desen după contur, decupare, asamblare, decorare 

• expoziție cu vânzare 

BENEFICIARII PROIECTULUI: 

    Elevi, părinți, cadre didactice, 2 copii cu posibilități materiale reduse.      

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

• Achiziționarea materialelor necesare 

• Confecționarea obiecelor 

• Moment artistic dedicat sărbătorilor de iarnă 

• Realizarea expoziției în cadrul școlii 

• Strângerea de fonduri prin vânzarea obiectelor 

FINALITĂȚILE PROPUSE  

Proiectul va avea un impact deosebit asupra copiilor și părinților datorită: 

utilizării metodelor interactive, a procedeelor și tehnicilor de lucru care le sporesc încrederea în forțele 

proprii 

aprofundării sentimentului de satisfacție de a realiza lucrări estetice- utile pentru sărbători 
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formării unei atitudini de prețuire a frumosului 

formării spiritului critic și autocritic în evaluarea lucrărilor 

dezvoltarea spiritului de întrajutorare și cooperare, a experienței de lucru în grup și de a se pregăti 

împreuna pentru sărbători 

EVALUAREA PROIECTULUI 

• monitorizarea activității 

• expoziție cu vânzare 

• crearea bugetului propus 

MEDIATIZARE 

• Invitații pentru părinți realizate de elevi 

• Popularizarea proiectului  
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PROIECT EXTRACURRICULAR ”BUCURIA DE A DĂRUI” 

 

Prof. Gojei Andreea-Loretta 

Grădinița cu Program Prelungit ”Palatul Fermecat” Reșița 

 

1. Tipul proiectului: extracurricular din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune  Comunitară 

2. Coordonatorul : Prof. Gojei Andreea-Loretta 

3. Argumentare : Copiii noştri sunt nevoiţi zi de zi să facă faţă provocărilor, iar în încercările lor de 

a rezolva problemele din lumea mirifică a copilăriei trebuie să-și găsească locul  și manifestarea  

activă în cadrul comunităţii. Educaţia raţional-emotivă şi comportamentală promovează ideea că 

un copil poate să înveţe să-și ajute semenii. Voluntariatul educă omul în spiritul generozității, 

generozitatea reprezentând o condiție esențială a construirii unei lumi mai bune pentru noi și 

pentru viitorul societății. Acest tip de gândire trebuie de timpuriu imprimat în mintea copiilor, 

întrucât cele mai trainice calități, virtuți și comportamente ale omului se educă din copilărie, 

numai așa devin parte din comportamentul social al viitorului adult.  

4. Obiectivele proiectului : 

♦ Promovarea socializării, formarea unor comportamente sociale adecvate diferitelor situaţii;  

♦ Participarea la acţiuni de voluntariat ca exemple de bune practici pentru o dezvoltare durabilă;  

♦ Dezvoltarea sentimentului solidarităţii faţă de semeni în rândul  preșcolarilor; 

♦ Stimularea generozităţii și a muncii în echipă în rândul preșcolarilor și a părinților acestora; 

♦ Organizarea unor acțiuni care să dezvolte empatia în rândul tuturor beneficiarilor proiectului; 

5.  Grup țintă : copii şi cadre didactice din învăţământul preșcolar, părinţi, bunici, bătrânii de la 

Căminul pentru persoane vârstnice din Reșița și copiii de la Centrul de Plasament Reșița.        

6. Durata și planul de acțiune: octombrie-mai  

7. Calendarul activităților: 

►Octombrie: Implementrea proiectului ”Bucuria de a dărui” – împărțirea responsabilităților 

►Decembrie: ,,Daruri mici din suflet mare !” -  acțiune de colectare și donare de haine, obiecte de 

igienă personală, rechizite, jucării și dulciuri preșcolarilor nevoiași  de la grădinițele partenere. 

►Martie: ”De la inimă la inimă” – acțiune de preparare de prăjituri de casă pentru bătrânii de la 

căminul pentru personae vârstnice  

►Aprilie: ”Un dar din suflet” - acțiune de colectare și donație de juăcrii, dulciuri și alimente 

neperisabile pentru copiii de la centrul de plasament din localitate. 

►Mai: ”Grădinița ca o floare” -– acțiune de ecologizare și întreținere a parcului din curtea grădiniței 

(cu donații din partea Asociației Părinților: vopsele, unelte pentru vopsit și grădinărit, jardiniere cu 

flori). 

8. Rezultate așteptate/ finalitatea proiectului : 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

 
1879 

 

- Evoluţie în plan comunitar 

- Valorizarea spiritului civic 

- O demonstrație și o sursă de inspirație privind puterea de a colabora pentru o schimbare pozitivă în 

comunitate 

- Un eveniment anual în creștere, care atrage atenția comunității și mass-mediei către faptele bune 

din jurul nostru 

- Sprijin cu haine, încălțăminte, rechizite, jucării pentru  cca. 50 de beneficiari proveniți din grupuri 

defavorizate  

9. Echipa de implementare: 

NUME ŞI PRENUME FUNCŢIA IN CADRUL 

PROIECTULUI 

SEMNĂTURA 

Gojei Andreea-Loretta Coordonator proiect  

Pană Diana-Maria  Coordonatori activităţi de caritate  

Musteţa Adina-Valerica Responsabili pentru  relaţiile cu presa  

Potoceanu Tamara-Nicoleta Responsabili cu diseminarea informaţiilor  

 Afalter Simona-Florina Responsabil  parteneriate  

Ianoșiga Ionela  Responsabil acțiuni de colectare  

 

10. Parteneri implicați : Primăria Municipiului Reşiţa, Centrul de Plasament Reşiţa, Asociația 

părinților Palatul Fermecat Reșița, Căminul pentru persoane Vârstnice Reșița, Grădinițele partenere 

11. Evaluare : 

- completarea de către voluntari a unor chestionare de analiză a activităţilor; 

 - realizarea unui album cu impresii și cu fotografii în care să se regăsească opiniile și sentimentele 

participanţilor pe parcursul organizării activităților; 

- realizarea unui film de promovare a parteneriatului. 
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„EU ŞI LUMEA MEA” 

       PROIECT TEMATIC 

        CINE SUNT, SUNTEM? 

PETRUSE MARIANA 

G. P. P. ,,FLOARE DE COLŢ” BEIUŞ 

 

GRUPA MIJLOCIE 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CINE SUNT/ SUNTEM?                                                                      

 TEMA PROIECTULUI: ,,EU ȘI LUMEA MEA” 

GRUPA: MIJLOCIE 

DURATA: 3 SĂPTĂMÂNI 

SUBTEME:1.  Corpul meu 

                      2.  Noi suntem o familie 

                      3. Prietenii mei 

Dimensiuni ale dezvoltării:  

- Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare; 

- Sănătate ( nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală; 

-Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității; 

- Curiozitate, interes și inițiativă în învățare; 

- Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

- Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui ( comunicare receptivă) 

- Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat; 

- Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului 

apropiat. 

Comportamente vizate: 

• Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate; 

• Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale; 

• Utilizează reguli de securitate fizică personal; 

• Exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilor şi a deosebirilor dintre oameni; 

• Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi; 

• Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă); 

• Înțeleg mesaje simple; 

• Identifică elementele caracteristice ale unor fenomene/relații din mediul apropiat; 

• Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numerația; 

• Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor; 

 

RESURSE 

MATERIALE : albume, fotografii  planșe, imagini, cărți ilustrate pentru copii, jetoane, jucării, puzzle, 

foi, acuarele, plastilină, creioane, calculator, cărți, coșuri, culegeri de texte literare, culegeri de cântece, 

- calculator, CD-uri, CD player 

UMANE: preșcolarii grupei, cadre didactice, părinți. 

DE TIMP: 3 săptămâni 

METODE ŞI PROCEDEE: brainstorming, jocul, observarea spontană şi dirijată, conversația euristică 

şi spontană, povestirea, exercițiul, învățarea prin descoperire, problematizarea, experimentul, 

demonstrația, explicația, modelarea, explozia stelară, etc. 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

 
1881 

 

        Vârsta pre școlarității este cea a de ce-urilor:  Ce sunt eu ? Cine sunt ? De ce cresc? De ce sunt 

bolnav? De ce am ochi? De ce nu zbor ca pasările? Cum respir? De ce-mi place sa am prieteni? Familia 

mea ?  De ce merg la grădiniță?               

        Pornind de la aceste întrebări (şi încă multe altele) precum şi de la interesul exprimat de unii copii 

în legătură cu aceastătemă, aplicând în practică noul curriculum pentru învățământulpreșcolar şi 

ajutându-ne de experiența şi interacțiuneadirectă a majorități copiilor cu subiectul, ne-am propus, în 

proiectul ,,EU ŞI LUMEA MEA”, să transmitem copiilor într-o manieră atractivă, informații accesibile 

despre magica lume a grădiniței, familie şi membrii ei, corpul uman cu micile lui secrete, dar şi despre 

localitatea natală, unde s-au născut, cresc şi învață. 

INVENTAR DE PROBLEME: 

Ce ştiu copiii? 

• Suntem oameni. 

• Avem un nume. 

• Avem o familie. 

• Copiii se împart în fete şi băieți. 

• Copiii au nevoie de hrană şi apă pentru a 

creste sănătoși. 

• Copiii fac sport: se cațără, aleargă... 

• Copiii văd, aud, miros, gustă, pipăie. 

• Mergem la grădiniță. 

• Cunoaștem obiecte de îmbrăcăminte şi de 

igiena personală. 

• Trăiesc în oraşul Beiuș. 

Ce nu ştiu şi doresc să afle? 

• De ce creștem? 

• Care sunt părţile corpului uman?  

• De ce copiii seamănă cu părinţii? 

• De ce suntem totuși diferiți? 

• Care sunt membrii familiei mele? 

• Care sunt rolurile in familie? 

• Care sunt drepturile copiilor? 

• Copiii au drepturi dar şi responsabilități. 

• Care sunt regulile de comportare  in  

familie, acasă, la grădiniță, etc.? 

• Ce înseamnă viaţă sănătoasă? 

 

 Mai târziu , ne-am gândit să îi anunțăm și pe părinți pentru a avea și sprijinul lor. Așa că le-am scris o 

scrisoare: 

 

SCRISOARE CĂTRE PĂRINȚI 

,,Dragi părinți, 

         Pe o perioadă de trei  săptămâni, copiii grupei mijlocii  vor derula  proiectul tematic „ Eu si lumea 

mea” cu subtemele : ,,Corpul meu, Noi suntem o familie,  Prietenii mei”. 

        Pentru reușitaderulării acestuia, suntețirugați sã participați şi sã ne sprijiniți cu orice fel de material 

pe care îl aveți la îndemână legat de subteme, cum ar fi: atlase, reviste, imagini, fotografii, jocuri, toate 

ne sunt de ajutor în derularea proiectului nostru.”            

 

Vămulțumim ! 

Copiii şi educatoarea  grupei. 

       Cunoscând nevoile copiilor, inventarul de probleme, am stabilit o hartă cu ideile noastre. 
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HARTA PROIECTULUI 

 

2.  Noi suntem o familie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       După ce am procurat materialele necesare, am planificat activitățile și desfășurarea acestora.                         

         Deschiderea proiectului se va realiza în cadrul întâlnirii de dimineață printr-o discuție despre 

schimbările apărute în viața lor: integrarea într-un mediu nou-grădinița, responsabilitățile lor în 

familie, discuții despre familia fiecăruia. 

       Astfel, le voi propune să vorbim mai multe despre acestea ,să încercăm să ne cunoaștem grădinița, 

clasa în care ne jucăm zilnic, să ne cunoaștem familia (membrii săi, felul în care arată etc).  

 

       În ultima zi a celei de-a treia săptămâni am organizat o expoziție cu lucrările noastre (ca 

eveniment de închidere). Îi vom invita pe colegii noștri, de la grupa mijlocie și pe părinții noștri să ne 

admire munca. 

 

 

,,EU ȘI LUMEA 

MEA” 

1. CORPUL MEU 

 

2. NOI SUNTEM O 

FAMILIE 

3.PRIETENII MEI 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

 
1883 

 

PROIECT DE ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT 

Să ne uităm în jurul nostru ! 

 
ZAHARIA ANCA MIHAELA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,SIMION MEHEDINȚI,, GALAȚI 

 

  

Scopul proiectului este de a forma copiii şi adolescenţii din Liceul Tehnologic Simion 

Mehedinți Galați  şi din alte instituţii partenere, în spiritul implicării voluntare şi soluţionării unor 

probleme sociale, culturale şi educaţionale identificate în comunitatea în care trăiesc. Activităţile vor fi 

proiectate şi desfăşurate pe o structură de tip „needs-based approach” (abordare pe nevoile 

identificate), dar urmăreşte o continuitate eficientă de tip „rights-based approach” (abordare pe 

drepturi). 

Abordarea nouă, bazată pe drepturile copiilor, şi în care copiii şi tinerii, cu sprijinul 

educatorilor joacă rolul principal, pune bazele unor activităţi de continuitate în plan local şi a unor 

proiecte de lungă durată, care se adresează cauzelor unor probleme sociale sau ale unor riscuri; 

impactul ar trebui să întărească pe cât posibil comunitatea.  

 O astfel de abordare schimbă şi echilibrează relaţiile de putere pentru beneficiul copiilor şi 

drepturilor lor, mai ales pentru copiii aflaţi în situaţii de risc (marginalizare socialã – unii copii cu 

dizabilități; risc de eşec (abandon) şcolar şi/sau familial; risc de instituţionalizare. Considerãm cã este 

un pas considerabil în cunoaşterea eficientă de către copii şi tineri a drepturilor de care beneficiază şi 

punerea lor în aplicare; vorbim în primul rând de dreptul la informare şi la participare activă în viaţa 

comunităţii locale.  

 

Obiectivele strategice ale proiectului sunt:  

O1) Responsabilizarea şi implicarea activă a elevilor în identificarea unor nevoi sociale, 

culturale sau educaţionale din comunitate, în găsirea de modalităţi de intervenţie. 

O2) Formarea unor deprinderi şi abilităţi de proiectare a activităţilor de voluntariat. 

O3) Cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală. 

O4) Alcătuirea unui club al voluntarilor care să îşi perpetueze activitatea pe termen lung (chiar 

şi în calitate de absolvenţi, tinerii vor fi încurajaţi să activeze în cadrul clubului). 

 

Grupul ţintă este format din: 

• elevi cu nevoi speciale, cu dizabilitati si institutionalizati; 

• profesori ai “Liceului Tehnologic Simion Mehedinți Galați ; 

Etapele proiectului: 

1. Înfiinţarea clubului de voluntariat, elevi din Liceul tehnologic Simion Mehedinți Galați si din liceele 

partenere, comunicarea drepturilor şi responsabilităţilor, activităţi de relaţionare. 

2. Identificarea unor probleme ale comunităţii / şcolii şi a strategiilor de rezolvare a acestora ( 

întocmirea de proiecte, atragerea de parteneri, strangerea de fonduri). 

3. Derularea de activităţi de voluntariat în şcoală şi comunitatea locală. 

4. Promovarea activităţilor la nivel intern (liceu) şi extern (comunitate) şi realizarea de feed-back. 

 

Beneficiari finali: 

a) beneficiari direcţi:  

- 25 de elevi cu nevoi speciale, cu dizabilitati si institutionalizati;  

- elevi ai scolilor partenere care vor sa participe la voluntariat 
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- instituţia Liceul Tehnologic Simion Mehedinti Galati, a cărei imagine se va promova pe parcursul 

tuturor activităţilor, în urma desăşurării unor activităţi de tip voluntariat. 

b) beneficiari indirecţi: 

- persoanele identificate în urma unor analize de nevoi şi care se vor bucura de posibilitatea de a-şi 

rezolva / ameliora problemele; 

- 3 de profesori cooptaţi în proiectarea şi derularea de activităţi de tip voluntariat, care îşi vor 

îmbunătăţi abilităţile de comunicare interpersonală; 

- comunitatea locală, prin activităţile desfăşurate în cadrul ei 

-profesorii din scolile partenere 

-partenerii locali; 

         

Echipa de proiect:  

Coordonator profesor  Zaharia Anca Mihaela, director Dumitrache Lucica si director adj. Vieru Diana 

Emanuela 

       

Durata proiectului: 15.10.2018 – 30.06.2019, cu posibilitate de prelungire. 

 

Rezultate asteptate - Oportunităţi: 

Pentru elevii din grupul tinta si participantii voluntari 

 - cultivarea şi exersarea competenţelor de leadership; 

 - înţelegerea problemelor sociale, culturale, educaţionale etc din societatea în care trăiesc; 

 - 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; 

 - ameliorarea unor probleme ale comunităţii; 

 - cultivarea sentimentului de a fi util şi a deprinderii de a da ceva din ceea ce ai primit; 

 

 

Pentru profesorii implicaţi: 

  - conştientizarea şi valorificarea unor noi dimensiuni educaţionale; 

- implicarea în organizarea şi derularea unor activităţi cu caracter non-formal; 

  - posibilitatea dezvoltării personale în spiritul valorilor europene ale educaţiei. 

 

Pentru partenerii implicaţi: 

- posibilitatea de a se implica activ în crearea unui cadru moral şi educaţional necesar 

dezvoltării şi formării elevilor.  

-conştientizarea rolului lor ca factori activi, ca formatori de opinie de calitate. 

 

Modalități de evaluare și monitorizare:  

- Întâlniri cu echipa de proiect;  

- Diplome pentru voluntari;  

- Mese rotunde cu partenerii si colaboratorii;  

- Procese-verbale încheiate în urma desfășurării activităților;  

- Raport de evaluare finală; - 

 Diseminarea activităţilor pe pagina virtuală a proiectului. 
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Impactul proiectului:  

- Sprijinirea copiilor din medii defavorizate si cu nevoi special – dizabilitati  pentru a beneficia de 

serviciile prin voluntariat si integrarea acestora in societate si nu numa, sip e piata muncii; 

 - Îmbunătăţirea imaginii unitatii scolare  în spaţiul comunităţii locale. 

 

Modalități de realizare: 

 - Echipa de proiect va realiza materialele publicitare pentru promovarea proiectului; 

 - Strângerea de donații pentru copiii defavorizaţi, identificaţi de cadrele didactice şi elevii  voluntari;  

- Realizarea programului de activităţi prevăzut de proiect. 

 

Produse ale proiectului:  

album foto, pagina proiectului, afișe, donații concretizate în rechizite, obiecte vestimentare, dulciuri, 

jucării , activităţi comune etc. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

 

Nr. 

Crt.  

Denumirea activitatii  Data si locul 

desfasurarii  

Resurse umane Responsabili  

1.  Lansarea proiectului la nivelul 

scolii  

Octombrie  

2018 

 Coordonator Zaharia 

Anca  

2.  Infiintarea grupului de 

voluntariat si identificarea 

posibilor sponsori si parteneri – 

masa rotunda  

Octombrie 2018 Profesori si elevi  Coordonator proiect 

Zaharia Anca  

3.  Sa fim buni 

Realizarea de colete pentru elevii 

defavorizati 

Noiembrie 2018 Sponsori 

Elevii  

Profesorii  

Prof Zaharia Anca si 

Dascalu Mihaela 

4.  Partenerii lui Mos Craciun  

Cadouri surpriza 

Decembrie 2018 Elevi si profesori  

Partenrii sponsori  

Echipa de proiect 

5.  Cum sa fim independenti 

Masa rotunda cu elevii care 

solicita o orientare si consiliere 

pentru a-si cauta un loc de munca  

Ianuarie 2019 Elevii si profesorii 

Invitat de la 

AJOFM Galati  

Echipa de proiect 

6.  Un martisor din suflet  

Activitati de comunicare si 

relationare elev – scoala – familie  

Activitati de voluntariat.  

Martie 2019 Elevi  

Profesori 

Parinti  

Echipa de proiect 

7.  O zi impreuna  

Activitati de realizare a 

decoratiunilor de Sf. Paste  

Voluntariat – vizita la un azil de 

batrani 

Aprilie 2019 Elevi 

Profesori parinti  

Echipa de proiect 

8.  1 Iunie – sa ne cunoastem 

drepturile  

Masa rotunda de constiientizare a 

ce drepturi au copii dar si 

responsabilitatile fata de societate  

Iunie 2019 Elevi  

Profesori 

Invitati parteneri  

Echipa de proiect 
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9.  A trecut un an si am castigat 

prieteni  

Evaluarea activitatilor si 

impresii, opinii  

Iunie 2019  Elevii 

Profesorii  

Parintii  

Partenerii  

Coordonator de 

proiect Zaharia Anca  
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                                                                                      Călugărescu Laura 

Școala: Prof. Paul Bănică, Târgoviște 

Data: 17 aprilie 2018                                                                                                                           

Clasa: a IV- a A 

Prof.înv.primar: Călugărescu Laura 

Aria curriculară  : Arte si tehnologii 

Disciplina: Arte vizuale/Abilităţi practice 

Unitatea tematică:A ști, a face, a fi împreună 

Subiectul: Modelare liberă - Marea Neagră 

Tipul:formare de priceperi şi deprinderi 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

Arte vizuale/Abilităţi practice 

2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj intenționat; 

2.3. Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării unor activități 

dominant manuale, creative și ludice; 

Disciplină integrată- Științe ale naturii  

3.2.- Identificarea unor modalități de protejare a mediului înconjurător; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

Pe parcursul și până  la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili : 

2.1.1.-  Să identifice materialele necesare pentru realizarea colajului,obiectivul se consideră 

atins dacă toți elevii reușesc să identifice cel puțin două materiale de lucru necesare tehnicii pentru 

realizarea temei propuse; 

            2.3.1. - Să  utilizeze tehnici de lucru diferite pentru realizarea lucrării,obiectivul se consideră 

atins dacă fiecare elev  reuşeste să utilizeze corect cel puţin o  tehnică de lucru.; 

Științe ale naturii : 

            3.2.1.- Să realizeze îndemnuri de protejare a apei;obiectivul se consideră atins dacă toți elevii 

scriu un îndemn adresat oamenilor pentru a proteja apa; 

 

Metode şi procedee: conversaţia,explicaţia,observaţia,exerciţiul,turul galeriei; 

Resurse: ingrediente,planşetă,hârtie colorată,lipici;acuarele,pensulă,pahar,diverse materiale  

Forme de organizare: frontal, pe grupe; 

Durata: 45 min
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

Etapele 

activităţii 

Ob. 

Op. 

 

Conținutul științific Metode şi 

procedee 

Resurse Forme de 

organizare 

Forme de 

evaluare 

Moment 

organizatoric 

 Asigur condiţiile necesare desfăşurării orei de arte 

vizuale/abilităţi practice. 

Conversaţia  Frontal  

Captarea 

atenţiei 

 Arăt elevilor un material cu Marea Neagră. Adresez 

întrebări referitoare la culoarea apei. 

Conversaţia Laptop 

videoproiector 

Frontal Orală 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 Anunţ tema şi obiectivele pe înţelesul elevilor. Conversaţia  Frontal  

Prezentarea 

conținutului și 

explicarea 

tehnicii de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intuirea materialelor 

- cer elevilor să intuiască materialele primite . 

Explicarea tehnicii de lucru 

- explic modul de lucru: realizez, din cocă, marea, o 

pictez, apoi o decorez cu vieţuitoare şi plante adecvate.   

Prezint o planșă în care etapele sunt aranjate aleatoriu. Le 

cer elevilor să le ordoneze logic. 

 Insist asupra folosirii corecte și variate a tehnicilor de 

lucru, asupra acurateții și ordinii pe masa de lucru , pentru 

a evita mici accidente. 

Exerciţii pentru încălzirea mâinilor 

Conversaţia 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Exerciţiul 

Sare 

Apă 

Făină 

Acuarele 

Pahar 

Pensulă 

Diferite materiale 

 

 

 

 

Frontal 
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Realizarea 

lucrării de 

către copii 

 

 

 

 

 

2.3.1 

-cântec ,,Eu am 10 degeţele,, 

Realizarea lucrării 

-Moment de protecția muncii: Elevii vor fi atenționați cu 

privire la mânuirea adecvată a instrumentelor și a 

materialelor de lucru. 

-Se va coordona munca elevilor, avându-se în vedere 

întreaga clasă; se va interveni cu explicații, încurajări și  

susținere acolo unde este cazul. 

Se va acorda  o mare atenție respectării etapelor de lucru 

și corectitudinii executării acestora, manipulării corecte a 

materialelor și a instrumentelor de lucru. 

 

 

 

Planşetă 

 

 

 

În grup 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

Obţinerea 

performanţei 

 

 

 

 Solicit elevilor să scrie un sfat  de protejare a apei. Conversația Coli 

 

 

În grup Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

Analiza 

lucrărilor și 

aprecierea 

acestora 

 Prezint criteriile de evaluare a produselor: 

• Criterii de evaluare: 

- respectarea temei ; 

- corectitudinea aplicării tehnicilor de lucru; 

- creativitate, originalitate; 

    -finalizarea lucrării; 

 

 

 

Turul galeriei 

Conversatia 

Observatia 

 

 

Lucrările elevilor 

Postit-uri 

Frontal Analiza 

produselor 

obţinute 
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Se analizează lucrările și se fac aprecieri. Sunt urmărite 

aspectele pozitive, creativitatea și îndemânarea 

realizatorilor.  

  

 

 

Încheierea 

activităţii 

 Voi face aprecieri cu caracter motivant privind 

participarea elevilor la desfasurarea lectiei. 

Se asigură ordinea și curățenia la locul de lucru. 

Conversaţia  Frontal Aprecieri verbale 
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PROIECT DE ACTIVITATE 
 

COSTA SOFIA 

SCOALA GIMNAZIALA PETROS GR.PP BARU 

 

 

GRUPA: Grupa mare  

ARIA CURRICULARĂ: Domeniul ştiinţe 

DISCIPLINA: Cunoaşterea mediului 

TITLUL ACTIVITATII:Îmi doresc un parc mai frumos!!! 

TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare şi sistematizare 

SCOPUL ACTIVITATII:  

                Dezvoltarea capacităţii de a conştientiza importanţa participării la activităţi de voluntariat. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:  

                1- să observe şi să denumească fenomene din mediul înconjurător; 

                2- să utilizeze un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea unor activitati de ingrijirie a 

mediul înconjurător ; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

a) cognitive:OC1-să denumească anotimpul in care ne aflam; 

                      OC2-să recunoască ustensilele de lucru; 

                      OC3-să identifice activitatile necesare ingrijirii parcului; 

                      OC4-să se implice activ în cadrul echipei de lucru. 

b)    afectiv:   OA1-formarea atitudinii pozitive fata de participarea voluntară la activitae. 

RESURSE: 

a) metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, povestirea,  problematizarea, jocul de rol. 

b) mijloace: planşe reprezentând activitati din parc, jetoane reprezentând acţiuni, lopeti, stropitoare, 

grebla, sapa, ciocan, sortulete 

ORGANIZAREA  ACTIVITĂŢII  DE  ÎNVĂŢARE: frontal, pe grupe, individual. 

BIBLIOGRAFIE: 

               1.***Curriculum naţional –Programa şcolară pentru clasa I, 2004-2005; 

               2.Mihăilescu,Cleopatra,Dulman,A-Activităţi transdisciplinare, Ed.Radical 

               3.Piţilă,Teodora,Mihăilescu,Cleopatra,2004,Caiet pentru cunoaşterea mediului clasa I,    Ed. 

Aramis, Bucureşti; 

               4.Reiss,Elisabeta,Mazilu, Ghizela,2004,Anotimpurile-fişe de lucru individuale adaptabile 

proiectelor tematice,Ed.Corvin,Deva, 

                  pag.4-24; 

               5.Peneş, Marcela,1998, Sărbătorile anotimpurilor,Ed.Aramis,Bucureşti,pag.2-16; 

               6.*** Să cunoaştem fructele,2001,Ed.Aramis,Bucureşti; 

               7.*** Să cunoaştem legumele, 2001,Ed.Aramis,Bucureşti; 

               8.*** În ce anotimp se întâmplă?, 2001,Ed.Aramis,Bucureşti; 

              10*** Îmi aleg o meserie, 2000,Ed.Aramis,Bucureşti; 

              11.Pacearcă ,Ştefan, Pârâială, Dumitru şi colaboratorii,2003,Cunoaşterea mediului 

înconjurător, auxiliar pentru clasa I, Ed. Euristică,Iaşi,pag.60-63 
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DESFĂŞURAREA    ACTIVITĂŢII 

 

N

r. 

c

rt

. 

   

Momen

tele 

       

lecţiei 

 

Obie

ctive   

Ti

m

p/  

mi

n. 

 

                  Elemente de conţinut 

                  

Resurse  

 

    

Eval

uare  

     

Metode  

   

Mijlo

ace  

 

1

. 

Organiz

area    

grup

ei 

  

 1 

 

Pregătirea prescolarilor pentru lecţie 

   

 

2

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Captare

a 

atenţiei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Se face cu ajutorul albinuţei de plus. 

Dragi copii, albinuţa a auzit  că în comuna 

noastră este o grupa de copii  cu fetiţe şi 

băieţi tare drăguţi, veseli, jucăuşi, poznaşi ca 

orice copii, dar şi harnicuţi! 

Cine or fi acei copii?(grupa buburuze) 

Ea a venit din depărtare să vadă la faţa 

locului că este adevărat ce se aude. Pentru ca 

noi, grupa mica, să convingem că suntem  cei 

mai buni grădinari, vă rog să dovediţi acest 

lucru prin activitatea de astăzi. Albinuţa îăi 

doreşte tare mult un parc curat, un loc plin de 

flori de unde să adune nectar curat pentru o 

miere bună şi gustoasă pe care voi copii să o 

serviţi în fiecare dimineaţă. 

Dragă albinuţă, după plimbarea de ieri din 

parc am observat multe lucruri defecte şi 

murdare , aşa am decis să mergem voluntar 

să le reparăm şi să plantăm flori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

convers

aţia 

 

 

albin

uţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oral 

3

. 

Anunţar

ea temei 

şi a 

obiectiv

elor 

  Se anunţă subiectul lecţiei şi se enunţă 

obiectivele urmărite, se descoperă titlul : 

  Îmi doresc un parc mai frumos !!! 

 Loc de joaca-i 

Plin de flori 

Cu miresme si culori 

Ne distram , ne amuzam  

Când in…….. noi ne plimbam 

             (Parc) 

 

convers

aţia 

 

 

proble

matizar

ea 

 

 

 

 

plic 

cu 

ghici

toare

a 

oserv

aţia 

siste

matic

ă 

 

 

aprec

ieri 

verba

le 
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4

. 

 

 

Dirijare

a 

consoli

dării şi 

sistemat

izării 

 

OC1 

 

OC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se prezintă un plan de întrebări pentru 

observarea imaginilor expuse: 

a)Cum putem noi îngrijii parcul ! 

 În ce loc ne aflăm ? 

Care sunt uneltele necesare ? 

Cu ce plantăm florile? 

Cu ce udam florile? 

Cu ce măturăm frunzele căzute? 

În ce loc udăm florile? 

Cu ce reparăm banca ? 

Cum inveselim noi parcul supărat ? 

Când e parcul supărat ? 

Unde arucăm mizeriile adunate? 

Este bine să facem curat în parc? 

 

convers

aţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

proble

matizar

ea 

 

convers

aţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planş

ă 

 

 

 

 

planş

a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprec

ieri 

verba

le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

. 

Obţiner

ea 

prforma

nţei 

  Se pregăteşte costumaţia fiecăruia, sorţulet 

albastru din saci menajeri şi baticuri verzi pe 

cap.Se stabilesc grupele. 

Pentru ca fiecare membru să fie implicat în 

activitatea grupei se stabileşte atribuţia 

fiecăruia : 

 

Aceasta 

etapa se 

va 

desfasu

ra in 

Sortu

ri, 

unelt

e de 

gradi

na 
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 -un grup va săpa ; 

 -un grup va grebla;  

 -un grup va mătura ; 

 -un grup va  uda florile ;   

 -un grup va tăia uscăturile. 

 

In urma lucrului pe grupe vor fi evidenţiate 

cele mai harnice grupe. 

 

parcul 

din 

localitat

e 

 

 

 

 

 

convers

aţia 

explicaţ

ia                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprec

ieri 

verba

le 

6

. 

Activita

te 

transdis

ciplinar

ă 

  Se va face legătura cunoştinţelor consolidate 

cu viaţa practică şi importanţa participării la 

voluntariat. 

Se va propune jocul ,,Îmi aleg o unealtă,, 

 

joc de 

rol 

 

Jocul 

,,Îmi 

aleg 

o 

unelt

ă,, 

 

        

7

. 

Incheier

ea 

lecţiei 

  Recompense pentru cei mai harnici grădinari 

– joc şi joacă în parc 

   

 

Activitatea de voluntariat a avut un impact maxim , copiii sunt încântaţi pentru reuşita lor, în timpul 

liber ei se joacă frumos , păstrează curăţenia. 
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PROIECT DIDACTIC 

Dragalina Oana- Georgiana 

Școala Gimnazială nr. 18”Jean Bart” Constanța 

Clasa I 

Aria curriculară: Consiliere și orientare 

Disciplina: Dezvoltare personală- activitate principală; Comunicare în limba română, Matematică și 

explorarea mediului, Arte vizuale- activitate secundară; 

Unitatea tematică Mișcare și sănătate 

Subiectul lecției Ce știm despre meserii 

Tipul lecției mixtă 

Competențe specifice 

Dezvoltare personală  

1.1 Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate 

3.1 Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate 

3.2 Explorarea unor meserii cunoscute sau preferate 

Arte vizuale și abilități practice  

1.1 Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimar printr-o varietate de forme 

artistice  

2.1 Identificarea unor caracteristici/ proprietăți ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut 

2.4  Transformarea unui material folosind o tehnică simplă  

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII 

1.1 Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 100 

 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNA 

1.1  Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate 

1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute 

2.2 Transmiterea unor informații prin intermediul mesajelor simple 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE : 

O1 - să formuleze răspunsuri corecte la ghicitori                                     O4 - să numere corect 

peștișorii jocului 

O2 - să scrie corect o rețetă medical                                                          O5 - să realizeze schița 

castelului 

O3 - să transforme un material textil într- un obiect vestimentar             O6- să resolve sarcinile fișelor 
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Metode si procedee : conversația, observația, explicația, munca în echipă, joc de rol 

Material didactic : instrument de scris, creioane colorate, riglă, material textil, foarfece, trusă doctor, 

trusă tâmplar, coș cu fructe, ustensile bucătărie, sandwich, plastelină, unelte modelat, tăvi, harta comorii, 

pungi hârtie, plicuri, joc peștișori, scrisoare, planșă aritmogrif ; 

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: frontal, individual, pe echipe ; 

Bibliografie : MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE -„Programa pentru disciplinele 

Comunicare în limba română, Matematică şi explorarea mediului, Arte vizuale şi abilitǎţi practice, 

Dezvoltare personală, aprobată prin ordin al ministrului Nr.3418/19.03.2013;Bucureşti, 2013; site : 

www.didactic.ro; 

1.Moment organizatoric 

Se crează cadrul afectiv- pozitiv necesar desfășurării normale a unei ore de curs. Urmăresc ca toți 

elevii să posede caietele si cărțile necesare precum și instrumentele de scris. 

Strategii didactice 

Metode- conversația, observația 

Mijloace- instrumente de scries, auxiliar clasa I Dezvoltare personală 

Modalități de evaluare- frontală, individuală 

 

2. Verificarea și aprecierea cunoștințelor. Reactualizarea cunoștințelor 

Prezentarea unui aritmogrif. Spun elevilor ce urmează să facem pentru rezolvarea jocului de cuvinte 

încrucișate.  

Strategii didactice 

Metode- conversația 

Mijloace- aritmogrif 

Modalități de evaluare- frontal, individual 

 

3. Anunțarea titlului și a obiectivelor propuse 

Noutatea activității de astăzi este că va trebui să arătăm ce știm despre meserii, cum se numesc cei ce 

muncesc, ce lucruri meșteresc și ce unelte folosesc. 

Strategii didactice 

Metode- conversația 

Modalități de evaluare- frontal 

4. Captarea atenției 

 

Citesc copiilor mesajul din sticluța gasită.  

“ Ahoi, mateloți! Sunt eu, Jack, din desenul Pirații de nicăieri. Unii dintre voi mă știți de la televizor. Am 

auzit numai vorbe bune despre voi și că ați învatat muuulte lucruri noi în clasa I. Tocmai de aceea mă 

bazez pe abilitățile voastre. Am speranța că mă veți ajuta să gasesc comoara. Pentru a gasi comoara 

am nevoie de cinci meserii. Cinci meserii pe care le veți descoperi parcurgând traseul indicat. Vă veți 

împărți în câte cinci echipe. Fiecare echipă v-a primi o pungă cu tot necesarul descoperiri comorii. “ 

Strategii didactice 

Mijloace- sticluța, scrisoare, harta comorii 

 

 

http://www.didactic.ro/
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5. Dirijarea învățării 

Elevii vor fi împărțiți în cinci echipe. Predau acestora pungile. În ele, copiii vor găsi materialele 

necesare pentru desfășurarea activității. Fiecare pungă cuprinde materialele necesare unei meserii cât 

și o scrisoare în care li se aduce la cunoștință ceea ce au de făcut pentru a ajunge mai aproape de 

comoară. 

Punga primei echipe – echipa DOCTOR- Avem nevoie de ajutor! Anumiți membrii ai echipajului s-au 

îmbolnăvit. Pe ursulețul din pungă sunt capsate simptomele celor din echipaj. Treaba voastră este să 

citiți bilețelele, să consultați, să puneți un diagnostic și să ne scrieți/ prescrieți o rețetă. Nu uitași să 

folosiți tot ce e în pungă! Apropo, ți-ai dat seama despre ce meserie este vorba? Dacă da, lipește 

puzzle-ul din pungă  

Strategii didactice 

Mijloace- scrisoare indicații, ursuleț de pluș, trusă doctor, puzzle, lipici, foaie A4, plic, model rețetă 

Metode- conversația, explicația, joc de rol, observația, exercițiul, munca în echipă 

Modalități de evaluare- frontal, individual 

Punga celei de a doua echipe- CROITOR 

Buna, mateloți! 

Mă bucur tare mult ca mă ajutați să găsesc comoara. Cu ajutorul vostru vom fi și mai aproape de 

comoară. Iată ce aveți de făcut : Veți croi  haine noi pentru echipajul corabiei. Aveți nevoie de: foarfecă, 

material textil, șablon, aplicații pentru 

înfrumusețarea hainelor. Sunt convins că vom avea cele mai frumoase uniforme datorită vouă. Apropo, 

v-ați dat seama despre ce meserie este vorba? Daca da, lipește puzzle-ul din pungă! Mult succes! 

Strategii didactice 

Metode- conversația, observația, exercițiul, munca în echipă 

Modalități de evaluare- frontal, individual 

 

Punga celei de a treia echipe- PESCAR 

Hei, copii! Membrii echipajului de pe corabie vor să mănânce pește. Rugămintea mea este ca voi să 

prindeți toti peștii. Apropo, v-ați dat seama despre ce meserie este vorba? Daca da, lipește puzzle-ul din 

pungă! Vă urez, fir întins ! 

Strategii didactice 

Mijloace- scrisoare, joc- Pescuiește toți peștii, puzzle, foaie A4 

Metode- conversația, observația, exercițiul, munca în echipă 

Modalități de evaluare- frontal, individual 

 

Punga celei de a patra echipe- BUCĂTAR 

Bună, dragi copii! Datorită vouă suntem și mai aproape de comoară. În această pungă veți găsi tot ce 

este necesar pentru buna desfășurare a activității. Iată ce aveți de făcut: veți pregăti masa pentru tot 

echipajul de pe corabie. Masa va cuprinde: sandwish-uri, cartofi prăjiți, fructe si dulciuri. Apropo, v-

ați dat seama despre ce meserie este vorba? Daca da, lipește puzzle-ul din pungă! Mult succes! 

Strategii didactice 

Mijloace- scrisoare, alimente pentru sanwish-uri, cartofi prăjiți, sucuri, tavă, plastelină, unelte 

modelaj, tacâmuri de unică folosință, fructe, puzzle, foaie A4 

Metode- conversația, observația, exercițiul, munca în echipă 

Modalități de evaluare- frontal, individual 
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Punga celei de a cincea echipe- TÂMPLAR 

Încă puțin și gata… Avem nevoie de o pauză. Prin urmare ne trebuie o casa unde să locuim. 

Ce aveți de facut : cu ajutorul liniei/ riglei desenați o casă maaaare unde eu si marinarii mei să stam 

liniștiți. La sfârșit scrieți și să aratați uneltele folosite din trusă. Apropo, v-ati dat seama despre ce meserie 

este vorba? Daca da, lipește puzzle-ul din pungă! Va urez, mult noroc! 

Strategii didactice 

Mijloace- Scrisoare, riglă, creioane colorate, lipici, foaie A4, puzzle, foaie A3, trusa de unelte 

Metode- conversația, observația, exercițiul, munca în echipă 

Modalități de evaluare- frontal, individual 

 

 

6. Încheierea activității 

Elevii prezintă ceea ce au lucrat. Comoara este găsită. Se fac aprecieri asupra modului de lucru al 

elevilor. 

Strategii didactice 

Mijloace- recompensele 

Metode- conversația, explicația 

Modalități de evaluare- fronttal, individual  
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Pădurea – Plămânul verde al Planetei 

 

Prof. Înv. primar Olaru  Raluca- Georgiana 

Scoala,,Prof. Paul Bănică” Târgovişte,  judeţul Dâmboviţa 

 

 

 

                 “Pădurea reprezintă o podoabă a naturii; ea reprezinta viaţa şi bogăţia şi prin toate 

calităţile ei merită să fie cunoscută, curată şi îngrijită.”   Mihai A. Ionescu 

Scopul proiectului:  

• formarea  unei atitudini pozitive de implicare în mediul înconjurător pentru păstrarea unui 

mediu echilibrat; 

• participarea la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului; 

• implicarea activă a elevilor în activități specifice de voluntariat; 

Obiectivele proiectului: 

   - stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea şi protejarea pădurilor din zona în care 

trăiesc; 

   - obişnuirea elevilor cu atitudinea de ecologizare a pădurii şi mediului înconjurător; 

   - formarea deprinderilor de păstrare curată a mediului; 

   - realizarea unei expoziţii de artă plastică  cu desenele realizate de elevi având ca temă pădurea;  

          - formarea  deprinderii de plantare şi ocrotire a unui puiet şi a spaţiilor verzi din curtea şcolii şi 

vecinătatea acesteia; 

          - responsabilizarea elevilor prin implicarea în acţiuni de voluntariat ; 

Etape: 

I. Etapa de documentare (etapa de lucru în clasă) 

            Această etapa s-a desfăşurat în sala de clasă având ca scop înţelegerea şi pregătirea activităţilor 

ce urmează a fi desfăşurate în cadrul proiectului, valorificarea şi completarea cunoştinţelor elevilor. 

            

    Constituirea echipei de proiect /Stabilirea responsabilităţilor 

          S-a stabilit: 

• programul desfăşurării activităţilor 

•  regulile de desfăşurare a activităţilor de grup  

•  responsabilităţile fiecărui membru al grupului 

• stabilirea locului de desfăsurare (pădure, parc, curtea şcolii) 

             Au fost stabilite ca locuri de desfăşurare a  activităţilor: sala de clasă, laboratorul de biologie 

al şcolii, grădina şcolii, parcul oraşului. 

       Titlul proiectului: Pădurea-Plămânul verde al Planetei 

 

II. Etapa de lucru în pădure: 

          Elevii experimentează starea de a fi în pădure, învaţă să respecte pădurea, fac legătura dintre 

teorie şi practică. 

 

Activităţi desfăşurate: 

- studierea literaturii selectate despre pădure; 

- vizite şi excursii de documentare; 

- realizarea unui album cu diverse imagini; 
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- realizarea de portofolii cu materiale documentare; 

- creaţii literare, poezii, eseuri; 

- desfăşurarea unor concursuri gen „Cine ştie, răspunde!” pe teme ecologice; 

- efectuarea unor jocuri de rol, concursuri ; 

- derularea de activităţi aducătoare de venit pentru a ajuta copii care provin din medii 

defavorizate; ( organizarea de expoziţii de desene cu teme ecologice; parada costumelor, programe 

artistice) 

 

 III. Etapa de evaluare-activităţi în şcoală 

 - au fost realizate afişe cu reguli ce trebuie respectate de cei ce iubesc pădurea: 

        - s-a desfăşurat un concurs de recitare din poezii scrise de Mihai Eminescu; 

        - participanţii au fost răsplătiţi cu diplome. 

 - prezentarea celor mai reușite desene, creații literare (poezii și compuneri) a studiilor tematice și 

a altor piese din portofoliile personale în cadrul activităților desfășurate; 

- diseminarea activităților în cadrul comisiei metodice,cercului pedagogic; 

- chestionare aplicate elevilor,cadrelor didactice şi voluntarilor; 

- Cadouri surpriză pentru copii din zone defavorizate - haine, rechizite, jucării; 

 

       Elevii au participat cu plăcere la activităţi fiind încântaţi de informaţiile şi 

comportamentele dobândite. 
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Voluntariatul pictează bucurii 

prof. Nistor Adriana 

Școala Gimnazială ,,Acad. Marin Voiculescu”, Giurgiu 

 

Prin voluntariat copiii și adulții își creionează mai bine setul de valori după care se conduc în 

viață, învață să aprecieze bunurile, bucuriile pe care le-au făcut celor din jur, își setează obiective mai 

realiste în viață. De asemenea, își formează abilități de comunicare și relaționare socială, pot descoperi 

prieteni noi cu scopuri comune. Voluntariatul, privit din această perspectivă, poate fi considerat o 

modalitate de realizare a educației non-formale. Astfel, în viitor comunitatea devine mai unită, oamenii 

ei devin mai apropiați, mai conștienți de rolul lor. Incluziunea socială nu va mai fi doar un obiectiv de 

atins, ci o normalitate. Voluntariatul este de interes public, fiind iniţiat în folosul altora și am considerat 

că este şi de datoria noastră, ca profesori, să-i învăţăm pe copii şi părinţi să identifice problemele 

comunităţii şi să se implice în rezolvarea lor. 

            Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în 

direcția dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând căaceasta reprezintă 

muncă neplătită a unor oameni, voluntariatuleste ceva mult mai profund.Viitorul și evoluția unei 

societățisunt strâns legate deeducația pe care le-o oferim copiilor. Este oportun să le cultivăm interesul 

și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm că povara unei lumi o vor 

duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva în 

schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest oaduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai 

mult decât orice altăposibilă răsplată.   

 De asemenea, un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și 

domeniul social. Este necesară activarea sentimentului de empatie fată de semenii noștri și încurajarea 

tinerilor și a copiilor incă din grădinită să se implice în activităti destinate ajutorării semenilor aflați în 

nevoie. Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă 

un confort psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului. 

Totodată , în urma activitățilorde voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar 

pentru asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății. 

În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților 

sunt implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un 

impact major asupra evoluției societății.Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și 

pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună 

practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-

un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 
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PROIECTE DE VOLUNTARIAT ȘCOLAR  

 1. ,,UN NOU ÎNCEPUT” 

 voluntariat şcolar la un aşezământ social  

             Scop: acordarea prin mediere a serviciului de voluntariat şcolar (meditaţii la matematicã, limba 

şi literatura românã şi activitãţi de petrecere timp liber) pentru copiii beneficiari ai aşezământului social. 

             Elevii voluntari au participat la cursuri de formare în: legislaţia voluntariatului, misiunea şi 

viziunea asociaţiei, ROI al instituţiei beneficiare, norme de igienã şi protecţia muncii, metode active de 

predare-învãţare (ciorchinele, învãţarea în grupuri mici) şi metode non-formale de energizare.  

Activităţile propuse au fost: organizarea unei piese de teatru, concursuri de muzică şi dans, recital de 

poezie în limba română, engleză şi rromani, meditaţii la unele discipline şi expoziţie de desene. A fost 

evaluat un impact pozitiv în comunitatea locală, unde copiii beneficiari au povestit în familiile lor despre 

experienţa pozitivă pe care au trăit-o prin desfăşurarea activităţilor alături de elevii voluntari, valorizând 

desenele, dansurile, cântecele, toate organizate împreună. Copiii beneficiari au fost trataţi cu respect, iar 

valoarea lor a fost apreciată la cel mai înalt nivel de elevii voluntari. Între aceşti copii s-au consolidat 

relaţii de prietenie sincere. Feed-back-ul a fost unul pozitiv din perspectiva copiilor beneficiari, a 

familiilor acestora, a personalului şi coordonatorului aşezământului social. 

Finanţare: resurse proprii, sponsorizãri. 

 

2. VOLUNTARIAT SCOLAR 

la alt aşezământ social  

Obiective:  

Copiii beneficiari: 

• să-şi dezvolte diferite laturi ale personalităţii; 

• să-şi exprime valoarea personală; 

• să-şi îmbunătăţească abilităţile de relaţionare cu grupul de egali şi cadrele didactice; 

• să-şi îmbunătăţească rezultatele şcolare; 

• să participe activ în viaţa comunităţii locale; 

• să dezvolte o alternativă constructivă de petrecere a timpului liber; 

• să se îmbunătăţească nivelul de cunoştinţe prin metode educative moderne. 

Cadrele didactice coordonatoare: 

• să valorifice abilităţile şi aptitudinile elevilor voluntari în activităţile desfăşurate; 

• să dezvolte modele de metode moderne de predare-învăţare pentru voluntariatul şcolar complementare 

cu cele furnizate de instituţiile unde sunt şcolarizaţi beneficiarii. 

Activitãţile de voluntariat realizate au fost: 

• Meditaţii la disciplinele: limba şi literatura românã, chimie, matematicã, citire, TIC; 

• Confecţionarea de ornamente pentru bradul de Crãciun; 
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• Realizarea unui panou pentru diseminarea activitãţilor de voluntariat; 

• Activitãţi ludice şi recreative 

Finanţare: resurse proprii, sponsorizãri. 

Scop : Se urmãreşte sprijinirea participãrii active a copiilor şi elevilor ca agenţi sociali cu valoare şi 

importante abilitãţi în familie, şcoalã, comunitate şi societate, prin promovarea respectului pentru copil. 

Activitãţi realizate 

 cursul de instruire în voluntariat şcolar; 

 activitãţi educative – meditaţii; 

 activitãţi recreative – confecţionarea unor obiecte de artizanat 

cu diverse ocazii; organizarea unei piese de teatru, concursuri de 

muzică şi dans, recital de poezie în limba română, engleză şi 

rromani, teatru de păpuşi; 

 participarea la concursuri şcolare care vizeazã creaţii ale copiilor; 

 mediatizarea proiectului în comunitatea localã. 

Finanţare: resurse proprii, sponsorizãri. 

Copiii considerã aceastã acţiune propice şi o experienţã plãcutã, conferindu-le noi idei pentru 

acţiuni similare. Am constatat în urma acţiunii cã oamenii sunt interesaţi şi atraşi de produsele lucrate 

manual, aceasta semnificând un respect şi dragoste pentru tradiţia meşteşugurilor specifice româneşti.  

Pentru încurajarea tinerilor către activitățile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul 

conștientizării necesității efectuării acestui tip de activităti și, desigur, și prezentarea unor modalităti 

concrete de realizare a acestor activităti, individual, dar și în 

grupuri organizate.Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se implice 

în activități de protecție a mediului, pot efectua activități propriu-

zise sau de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui 

mediu curat.  

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/_Ule6GsL0iaM/TScj4_EpNUI/AAAAAAAAAD0/cw4y5BaiSps/s1600/DSCF1756.JPG
https://4.bp.blogspot.com/_Ule6GsL0iaM/TScjwf9V8OI/AAAAAAAAADw/8I9eFokIrg4/s1600/DSCF1751.JPG
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Proiect educaţional ERASMUS+ 

 

Prof. VOICU ROXANA FLORICA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM  IANCU”, Oradea 

 

Revoluția energetică reprezintă calea sigură către un viitor fără energii nucleare și către o 

societate industrială preocupată de sustenabilitate. Este absolut necesară creșterea nivelului de 

conștientizare în ceea ce privește folosirea sustenabilă a resurselor de energie. Toți cetățenii europeni 

au o responsabilitate comună în ceea ce privește folosirea eficientă a resurselor planetei și identificarea 

unor alternative ecologice. Proiectul se concentează în mod special asupra soarelui ca element 

principal al sistemului solar și ca sursă de energie în toate culturile și pentru toate formele de viață. 

Titlul proiectului: Solar Power Education and Learning 

Acţiunea cheie: KA2 

Rolul deţinut de instituţie: partener 

Parteneri: 

➢ Bulgaria: „Dimitar Gachev” Secondary School- şcoala coordonatoare 

➢ Italia: „Istituto Omnicomprensivo Amelia” 

➢ Croația: „Osnovna skola Vladimira Nazora Daruvar” 

➢ România: Școala Gimnazială „Avram Iancu”  

➢ Portugalia: „ENSINUS - Estudos Técnicos e Profissionais SA” 

➢ Turcia: „Adana Fen Lisesi” 

Grup ţintă:  

➢ 20 elevi de la Școala Gimnazială „Avram Iancu”, cu vârsta cuprinsă între 12-14 ani, cu bune 

abilități de comunicare în limba engleză și dornici de a cunoaște cât mai multe modalități de 

utilizare a surselor alternative de energie, precum şi cadre didactice, părinţi, comunitatea 

locală. 

Scop: 

➢ dezvoltarea competențelor lingvistice, cunoașterea modalităților de utilizare a energiei solare 

prin realizarea activităților propuse și prin experiența muncii în echipă cu elevi din alte țări 

partenere.  

Obiective: 

➢ dezvoltarea competențelor lingvistice pentru a înțelege și a comunica mai ușor în  limba 

engleză 

➢ formarea spiritului de echipă și sprijinirea reciprocă pe durata călătoriilor 

➢ construirea abilităților civice pentru păstrarea unui mediu curat și sănătos 

➢ dobândirea de noi cunoștințe în ceea ce privește producerea și utilizarea sustenabilă a energiei 

solare 

➢ însușirea abilităților de voluntariat și toleranță față de ceilalți, cu o cultură diferită de a noastră 

➢ abilitarea elevilor cu competențe de comunicare prin păstrarea unor relații de amiciție cu 

partenerii străini din proiect 
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Activităţile proiectului 

Activitățile principale ale proiectului vor fi desfăşurate prin implicarea elevilor selectaţi la nivelul 

fiecărei şcoli partenere. Aceştia vor avea sarcini de activități realiste și utile care să le dezvolte abilități 

de bază, aptitudini artistice, stima de sine, abilități antreprenoriale, TIC și competențe lingvistice. 

Toate activitățile vor fi raportate în documente în ceea ce priveşte numărul de participanți, rezultate, 

eficacitate, etc.) Unele dintre aceste activităţi se desfăşoară  înainte de fiecare mobilitate, ca pregătire 

pentru activităţile programate în cadrul fiecărei mobilităţi,  iar anumite activităţi sunt definitivate în 

cadrul mobilităţilor: 

➢ Mobilitatea 1 – Pupils are coming together – Italia  

➢ Mobilitatea 2 – Pupils are exchanging ideas – Croaţia 

➢ Mobilitatea 3 – Pupils are learning – România 

➢ Mobilitatea 4 – Pupils are doing and observing – Portugalia 

➢ Mobilitatea 5 – Pupils are sharing – Bulgaria 

De asemenea, pe lângă activităţile principale ce fie preced mobilităţile, fie se desfăşoară efectiv în 

cadrul mobilităţilor, sunt avute în vedere activităţi de diseminare şi învăţare cu ceilalţi elevi ai şcoli, în 

care să fie aplicate cunoştinţele dobândite în cadrul proiectului. 

Rezultate 

➢ Realizarea obiectivelor 

➢ Materiale tangibile de la atelierele de lucru 

➢ Fotografii de la schimburile de experiență 

➢ Instrumentele de evaluare 

➢ Materialele de la diseminări 

➢ Atelier de lucru pentru exploatarea rezultatelor proiectului și pentru împărtășirea experienței 

cu ceilalți 

➢ Revistele și broșurile realizate în cadrul mobilităților 

➢ Site-ul web 

➢ Spațiul de pe platforma etwinning 

➢ Certificatele de participare 

➢ Pliante și afișe de prezentare 

Impact 

➢ experiență valoroasă câștigată de către toate școlile partenere; 

➢ amprentă europeană a culturilor țărilor implicate asupra școlilor noastre;  

➢ colaborare sustenabilă și după finalizarea proiectului; 

➢ responsabilitatea elevilor față de mediul înconjurător, față de viață și sănătate;  

➢ implicarea în concursuri pe tema  utilizării energiei solare și păstrarea unui mediu sănătos între 

elevii din școlile partenere cu diferite ocazii speciale; 

➢ reciclarea/ refolosirea – uzanțe în viața cotidiană a elevilor; 

➢ vizibilitatea instituțiilor partenere pe scena Europei. 
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Proiect interdisciplinar fizică-chimie-biologie 

 

Prof. Gramadă Elisabeta 

Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig, județ Neamț 
 

 

Acest proiect se dorește a fi o acumulare a competențelor de către elevii de gimnaziu și liceu 

printr-o relaționare firească a cunoștințelor dobândite la orele de fizică-chimie-biologie cu practica 

cotidiană. Proiectul cuprinde 3 activități: articole științifice; experimente filmate și prezentări 

științifice.  

Nume proiect: Proiect educațional ”Știința și noi” ediția I 

Organizator: Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig 

Proiectul se adresează elevilor de gimnaziu și liceu, care îndrăgesc fizica, chimia, biologia și 

doresc să studieze suplimentar aceste discipline.  

Lucrările prezentate  trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

- să aibă caracter de originalitate, noutate şi aplicabilitate practică în activitatea şcolară, 

curriculară şi extracurriculară şi să cuprindă experienţe personale; 

- în funcţie de complexitate lucrările pot fi elaborate şi în echipe de 2 elevi şi îndrumate de 2 

cadre didactice de specialităţi diferite. 

Obiectiv general:  

- formarea motivaţiei pentru studierea ştiinţelor (fizică, chimie, biologie) ca domeniu relevant 

pentru viaţa socială şi abordarea unor situaţii cotidiene sau rezolvarea unor probleme practice. 

Obiective specifice:  

- dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru studiul şi aplicarea ştiinţelor în contexte variate;  

- utilizarea corectă a conceptelor specifice fizicii, chimiei, biologiei;  

- dezvoltarea capacităţii de explorare, investigare şi rezolvare de probleme. 

Principalele rezultate așteptate: 

- valorificarea potenţialului creativ al elevilor; 

- dezvoltarea motivaţiei pentru studierea ştiinţelor; 

- implicarea activă a elevilor în activităţile propuse; 

- tipărirea revistei „Mici exploratori în domeniul științelor”; 

- realizarea unei expoziţii cu lucrări create de elevi şi profesori. 

Modalități de evaluare:  

- chestionare; 

 - număr de elevi și cadre didactice participante; 

 - număr de lucrări, proiecte, machete prezentate. 

Înscrierea participanţilor (activitatea 1) se va realiza pe e-mail-ul școlii organizatoare, de către 

profesorul indrumător din fiecare școală. Totodată se va trimite până la finalul lunii decembrie 2020 și 

fișa de înscriere cu activitățile la care școala aplicantă poate participa în proiect - minim 2 activități din 

cele 3 propuse (articole științifice, experimente filmate, simpozion științific).  De preferat ca fiecare 

școală să trimită o singură fișă de înscriere cu toți elevii participanți/cadrele didactice participante, 

odată cu formularul de aplicant (semnat și ștampilat), al școlii pe care o înscrieți în proiect. De preferat 

ca fiecare școală să participle la proiect cu maxim 8-10 elevi, care pot concura la activități diferite. 

Activitatea 2 Prezentare de articole științifice „Științele și viața cotidiană” se vor primii 

articole. Materialele / articolele  elevilor se vor trimite până la finalul lunii februarie 2021 pe adresa de 

e-mail a liceului nostru. Lucrările care sunt trimise după dată stabilită nu vor mai fi  evaluate. Nu se 

admit mai mult de 2 elevi / 2 profesori îndrumători  la o lucrare. De la fiecare școală pot participa la o 

secțiune maxim 3 echipe de elevi pt. fiecare activitate. Materialele vor fi tehnoredactate în Microsoft 
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Word 2007/2010/2013, format A4, Times New Roman 12, cu diacritice, la un rând, margini egale de 2 

cm, text aliniat “Justify”. La un rând de titlu se va scrie autorul, profesorul îndrumător şi denumirea 

instituţiei şcolare. În condiţiile în care lucrarea depăşeşte 5 pagini, va fi anexat un rezumat de maxim 1 

pagină. Lucrările vor cuprinde şi o bibliografie (autorul, titlul lucrării, editura, localitatea, 

anul  apariţiei). Se vor acorda 15% premii și 25% mențiuni din totalul lucrărilor înscrise. 

Activitatea 3 Prezentare de - experimente filmate. Materialele/experimentele filmate se vor 

trimite până la finalul lunii martie 2021 pe adresa școlii organizatoare, sau prin poştă pe adresa liceului 

nostru.  

Activitatea 4 se va finaliza până pe 1 mai 2021 și va consta în jurizarea lucrărilor de la 

activitățile 2 și 3, de către o comisie de specialitate desemnată  de către echipa de proiect. 

Activitatea 5 Simpozionul ”Știința și noi” se va desfăşura  începând la Liceul Tehnologic „Ion 

Creangă” Pipirig, în mai 2021, la o dată ce va fi stabilită în funcție de activitățile din aceea perioadă. 

Activitatea 6 Festivitatea de premiere se va desfăşura la Liceul Tehnologic „Ion Creangă” 

Pipirig în iunie 2021 şi va consta în premierea elevilor participanţi la toate activităţile desfăşurate în 

cadrul proiectului Stiinţa și noi. Tot atunci se va prezenta și revista ”Știința și  noi” în care sunt 

evitențiate materiale reprezentative, activități, rezultatele obținute de elevi și o galerie foto. 

Promovarea  proiectului se va realiza  prin pliante cu proiectul, prezentare în cadrul comisiilor 

metodice, publicarea pe site-uri educaționale, apariţia pe postul local de televiziune, imagini din 

timpul proiectului, invitaţii, revista proiectului. 

Continuitatea proiectului va fi asigurată prin următoarele activităţi: 

- realizarea prezentului concursului și în anul școlar următor; 

- tipărirea revistei proiectului; 

- diseminarea proiectului pe site-uri educaționale, în cadrul comisiilor metodice din cadrul 

instituțiilor organizatoare, publicarea de articole în reviste școlare. 
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„AUREL VLAICU STORE” 

Proiect de voluntariat  

 

Prof. Doble Ileana 

 Școala Gimnazială “Aurel Vlaicu“ Arad                                                                                    

Prof. Miron Sorina 

                                             Școala Gimnazială “Aurel Vlaicu“ Arad 

 

 

        „ Atunci când eşti coleg bun nu întreba dacă poţi ajuta cu ceva,ci ajută!” 

Conştienţi că activităţile de voluntariat pot schimba  în bine vieţi, în şcoala noastră se acorda o atenție 

deosebită activităţilor în scop caritabil. Aceste activităţi au rolul de a oferi ajutor celor care au nevoie 

de el şi de a consolida educaţia civică şi conduita morală a elevilor. 

An şcolar: 2018 – 2019  

Organizator: Şcoala Gimnazială ,,Aurel Vlaicu” Arad,  

Coordonatori de proiect:  Prof. Doble Ileana 

                                             Prof. Miron Sorina 

 

Să fii voluntar înseamnă să ai dorinţa şi puterea de a schimba în bine lumea, de a întinde o mână de 

ajutor celor care au nevoie, să crezi cu tărie că serveşti o cauză nobilă. Voluntariatul îţi dă şansa să 

trăieşti sentimente de implinire şi mulţumire atunci când vezi cum proiectul se materializează şi apare 

acel feed-back pozitiv. Să fii voluntar înseamnă să fii mai bun, să lupţi pentru o cauză în care crezi cu 

convingere. Să fii voluntar înseamnă să îţi dezvolţi abilităţi importante care te pot ajuta să ai o viata 

împlinită. 

 

TITLUL PROIECTULUI: „Aurel Vlaicu Store” 

COORDONATORI: Prof. Doble Ileana 

                                     Prof. Miron Sorina 

PARTENERI : 

• Părinţii elevilor claselor a VIII-a, a VII- a 

• Elevi din clasele a VIII-a  şi a VII-a  

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Școala Gimnazială „ Aurel Vlaicu” Arad 

                             

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: noiembrie 2018 – martie 2019 

DOMENIU: educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile. 

 

GRUPUL ŢINTĂ  

Beneficiari: 7 elevi din şcoală cu probleme de sănătate care necesită tratament de specialitate pe 

perioadă îndelungată. 

 

SCOPUL: Scopul proiectului este de a-i face pe elevi să fie sensibili la necesităţile semenilor lor, de 

a-i învăţa că iubirea faţă de cel de lângă tine înseamnă a ajuta şi a dărui fie material, fie spiritual. 

Activităţile de voluntariat ii pot ajuta pe elevi la dezvoltarea stimei de sine, creşterea încrederii de sine 

la dezvoltarea unor abilităţi pe care să le pună în practică în activităţile viitoare. Desfăşurarea 

proiectului va determina  strângerea de fonduri pentru ajutorarea elevilor bolnavi din şcoală . 
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OBIECTIVE: 

                 - educarea sensibilităţii elevilor prin implicarea lor în acţiuni caritabile venite în sprijinul 

copiilor bolnavi sau defavorizaţi. 

                 - formarea competenţelor  de comunicare, implicare activă, munca  în echipă. 

                 - familiarizarea elevilor cu activitatea de voluntariat 

                 - dezvoltarea  capacitaţii de a lua decizii în diferite situaţii 

                 - dezvoltarea spiritulul antreprenorial la elevi 

 

RESURSE MATERIALE: 

• Contribuţii personale ale elevilor şi ale  părinţilor lor  pentru confecţionarea obiectelor şi 

produselor de patiserie. 

 

RESURSE UMANE 

             Cadre didactice, elevi, părinţi 

 

ACTIVITĂȚI   PLANIFICATE: 

            Noiembrie 2018 - Constituirea grupului de voluntari 

            Noiembrie 2018 - Identificarea elevilor cu probleme de sănătate din şcoală 

            Noiembrie 2018 - Popularizarea proiectului în rândul elevilor Şcolii Gimnaziale „Aurel 

Vlaicu” 

            Decembrie 2018- Confecţionarea de produse de patiserie 

• Decembrie  2018 – „Cofetăria noastră”- adunare de fonduri pentru elevii bolnavi 

• Februarie 2019 - Desfăşurarea unui atelier de pictură privind realizarea unor tricouri 

personalizate. 

• Martie 2019 - „Aurel Vlaicu Store”- colectare de fonduri pentru ajutorarea elevilor bolnavi 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 

Activităţile proiectului se vor desfăşura în şcoală. În data de 5 decembrie 2018, elevii împreună cu 

părinții vor face diferite prăjituri, saleuri şi pizza care vor fi expuse în corpul de legătură al şcolii şi 

comercializate în scop umanitar, banii obţinuţi vor fi donați elevilor cu probleme de sănătate din 

şcoală. 

În perioada februarie – martie 2019 la atelierul de creaţie se vor confecţiona tricouri pictate manual de 

elevii voluntari.  În data de 22 martie 2019 în corpul de legătură al şcolii va fi organizat de către elevii 

voluntari magazinul „Aurel Vlaicu Store” unde vor fi comercializate în scop caritabil tricourile 

realizate în cadrul atelierului de creaţie, banii obţinuţi vor fi donaţi elevilor cu probleme de sănătate 

din şcoală. 

.   

REZULTATE AȘTEPTATE : 

-  obţinera unor sume de bani pentru elevii bolnavi din şcoală 

-  manifestarea de empatie faţă de semenii aflaţi în nevoie 

-  popularizarea unor exemple de bune practici 

-  creşterea interesului pentru viaţa comunităţii şcolare. 

-  implicarea unui număr de 320 elevi şi 16 profesori. 

-  crearea unui album foto cu imagini din timpul desfăşurării activităţilor 

-  acordarea de diplome elevilor voluntari 
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                                                                 PROIECT DIDACTIC 

                    Bota-Ioana Rodica 

                           Școala Gimnazială Nr 1 Nucet 

 

DATA: 

 CLASA:  a II-a 

ÎNVĂŢĂTOARE:  BOTA-IOANA RODICA 

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere şi orientare 

DISCIPLINA: Dezvoltare personală                                                                          

UNITATEA: „Prin toate coţurile lumii” Dezvoltare emoţională şi socială 

SUBIECTUL LECŢIEI: Respectul. Prietenia şi conflictele. Bunele maniere 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL DE ACTIVITATE: predare - învăţare 

                                                                                DOMENII INTEGRATE: Dezvoltare personală  

                                                             Comunicare în limba română                                                               

                                                                      Matematică și explorarea mediului 

                                            Muzică și mișcare 

                                                                 Arte vizuale și abilități practice 

 

 

 

✓ Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine 

şi faţă de ceilalţi; 

✓ Identificarea unor reguli de comportament în relaţiile cu ceilalţi; 

✓ Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi. 

 

 

Dezvoltare personală 

1.1.Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple; 

2.1.Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate; 

2.3.Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi. 

Comunicare în limba română  

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute; 

2.3.Participarea cu interes la dialoguri, în contexte diferite de comunicare 

2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes și încredere în 

sine. 

 

Matematică și explorarea mediului 

1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-100 prin adunări-scăderi repetate ; 

3.1.Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii,prin observarea şi generalizarea unor modele sau 

regularități din mediul apropiat; 

3.2.manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social. 

         Muzică și mișcare 

2.1 Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm; 

Arte vizuale și abilități practice      

2.2. Exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii și formei; 

 

SCOPURI EDUCAŢIONALE: 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 
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a) cognitive 

 

 

a) cognitive 

✓ Să identifice pasiunile şi preocupările proprii; 

✓ Să descrie prietenia; 

✓ Să povestească din experienţa proprie o situaţie referitoare la respect, conflict, bune 

maniere, hobby şi prietenie; 

✓ Să interpreteze rolul stabilit în cadrul jocului de rol; 

✓ Să grupeze numere-animale în funcţie de legăturile existente între ele; 

✓ Să interpreteze cântecul audiat; 

✓ Să prezinte colegilor reguli de comportare în relaţiile cu ceilalţi; 

✓ Să exprime părerea proprie referitor la cazurile prezentate. 

b) afectiv-atitudinale 

✓ să manifeste interes pentru lecţie 

✓ să participe activ la desfăşurarea lecţiei; 

✓ să colaboreze în cadrul muncii pe echipe; 

c) psiho-motrice 

✓ să păstreze poziţia corectă în bancă pe tot parcursul orei; 

✓ să însoţească exprimarea emoţiilor prin mimică şi gesturi; 

✓ să decupeze şi să lipească cercuri-jetoane colorate; 

✓ să scrie corect şi frumos; 

✓ să se miște pe muzică corespunzător cu mesajul textului și ritm. 

 

 

✓ dezvoltarea limbajului şi a comunicării: dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajelor 

orale în contexte de comunicare variate şi exprimarea corectă a mesajelor verbale în diferite 

situaţii de comunicare, dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris; 

✓ dezvoltarea cognitivă: dezvoltarea capacității de a face inferențe, dezvoltarea gândirii 

logice; 

✓ dezvoltarea psihomotorie: dezvoltarea deprinderilor motrice implicate în timpul jocurilor 

propuse; 

✓ dezvoltarea socio-emoţională: dezvoltarea competențelor comunicative, creșterea stimei 

de sine prin implicarea în rezolvarea sarcinilor individuale și de grup. 

 

 

 

✓ Tipuri de experiențe de învățare: active și interactive - de exersare, aplicare; 

✓ Metode şi procedee: conversația, brainstorming,explicația, exercițiul, TIM, jocul de rol,  

jocul didactic 

✓ Sistemul resurselor curriculare: planul de învățământ, programa școlară, documentele de 

proiectare curriculară; 

✓ Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală, în echipe. 

 

 

 

✓ Umane: 19 elevi; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 

DOMENII DE DEZVOLTARE PERSONALĂ VIZATE: 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 

RESURSE: 
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✓ Materiale:  manual DP Editura Aramis, Constanţa Cuciinic, 2015, fișe de lucru, panou, 

fleep chart, jetoane, cartonașe,  

✓ Spațiale: sala de clasă; 

✓ Temporale: 50 de minute; 

 

✓ Bibliografice:  

✓ 1. Programa școlară pentru disciplinele vizate (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-

a), aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

✓ 2. Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea 

competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV, program de formare continuă de tip 

“blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar; 

✓ 3.  Planificare calendaristică integrată; 

✓ 5. Ghidul învățătorului, editura Intuitext, 2014 
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NR. 

CRT. 

SECVENŢELE 

INSTRUIRII 

CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI 

DEMERSUL DIDACTIC 

ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ 

 

EVALUARE 
RESURSE 

PROCEDURAL

E 

RESURSE 

MATERIAL

E 

FORME DE 

ORGANIZAR

E 

 

1. 

 

Moment 

organizatoric 

 

✓ Se creează condiţiile necesare pentru 

desfăşurarea activităţii.  

 

Conversaţia 

 

 

 

Frontal 

 

 

2. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

 

✓ Despre ce am discutat ora trecută la dezvoltare 

personală? (Prietenia şi motive pentru care vrei 

să ai prieteni) 

✓ Care sunt aceste motive? (elevii expun 

motivele studiate ora trecută) 

✓ Unul dintre motive este să discutaţi despre 

pasiunile voastre, despre hobbyuri. O să jucăm 

Cerculeţul magic: ne aşezăm în cerc, un copil 

primeşte cerculeţul, îl indreaptă spre copilul 

vecin care îl prinde şi el cu o mână şi spune: 

„Hobbyul meu este...”. Colegul spune dacă 

este sau nu şi pasiunea lui, apoi se întoarce cu 

cercul spre vecinul celălalt, continuând jocul în 

acelaşi fel, până la închiderea cercului. 

 

✓ Prezint elevilor Copacul Prieteniei şi le cer să 

completeze jetoanele-fructe de pe băncile lor 

cu cuvinte care se referă la prietenie, apoi să le 

aşeze pe copac. 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming  

 

 

 

 

 

Cerc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panou cu 

Copacul 

Prieteniei, 

jetoane-fructe 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

3. 

Captarea 

atenţiei 

✓ Vă rog să observaţi tipurile de fructe de pe 

Copacul Prieteniei! Este posibil ca un pom să 
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facă fructe diferite? De ce acest copac poate? 

De ce pe unele fructe sunt aceleaşi cuvinte 

sau cuvinte asemănătoare? Este posibil ca 

oamenii diferiţi să fie prieteni? Argumentaţi. 

Conversaţia 

euristică 

Frontal  

 

4. 

 

Anunţarea 

temei 

✓ Azi vom învăţa despre importanţa respectului 

într-o prietenie şi a unui comportament 

civilizat, despre conflictele care pot apărea 

într-o prietenie şi cum putem să le evităm. 

  

 

 

Frontal 

 

 

 

5. 

 

Dirijarea 

învăţării 

 

✓ Prezint  titlul lecţiei Respectul. Prietenia şi 

conflictele. Bunele maniere 

✓ Elevii deschid manualul şi observă situaţiile 

prezentate în imagini. 

✓ Elevii citesc definiţia termenilor: respect, 

bune maniere, prietenie, conflict, hobby. 

✓ Elevii sunt împărţiţi în 5 echipe. Fiecare 

echipă primeşte un cartonaş cu unul din 

termenii explicaţi şi se gândeşte să 

povestească o situaţie referitoare la termenul 

primit. Pe jeton vor desena emoticonul care 

exprimă emoţia potrivită cu povestirea. 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

Exerciţiul  

 

Fleep-chart 

 

Manual DP 

 

 

 

Cartonaşe  

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Pe echipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema în clasă 

 

 

6. 

 

Obţinerea 

performanţei şi 

asigurarea  

✓ Elevii sunt împărţiţi pe echipe potrivit teoriei 

inteligenţelor multiple: 

-inteligenţa lingvistică – Echipa Actorii 

  

 

 

Plicuri cu 

materiale, coli 

A3, jetoane, 

 

 

 

Pe echipe 

 

 

Observarea 

sistematică 
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1. Programa școlară pentru disciplinele vizate (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a), aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

2. Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV, program de 

formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar; 

3.  Planificare calendaristică integrată; 

5. Ghidul învățătorului, editura Intuitext, 2014 

 

 

 

✓ Strategii, metode și instrumente de evaluare:observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor, aprecieri verbale,  

autoevaluare, tema în clasă, turul galeriilor. 

 

feed-back-ului -inteligenţa matematică – Echipa Matematicienii 

naturalişti 

-inteligenţa muzicală – Echipa Muzicienii 

-inteligenţa vizual-spaţială – Echipa Artiştii 

-inteligenţa interpersonală – Echipa Reporterii. 

✓ Elevii primesc sarcini conform anexelor. 

✓ Se prezintă produsele activităţii. 

✓ Elevii participă la jocul interactiv Prietenia 

 

 

TIM 

 

 

 

Jocul didactic 

manual tipărit 

şi digital, 

calculator 

 

Manual digital 

DP pag 12 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Turul galeriilor 

 

Observarea 

sistematică 

 

7 

Încheierea şi  

evaluarea 

activităţii 

Elevii interpretează cântecul Hai cu noi! 

✓ Pentru rezolvarea sarcinilor și a modului în 

care s-au comportat pe parcursul lecției, elevii sunt 

apreciați și recompensati. 

 

Conversația 

 

 

 

Frontal 

 

Aprecieri verbale 

EVALUARE: 
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PROGRAM NAȚIONAL S.N.A.C 

 

Prof. înv. perșcolar: Ionutz Hedvig-Otilia 

G.P.P. Guliver, Satu Mare 

 

DESCRIEREA PROGRAMULUI: 

1. DURATA: 1 an școlar 

2. GRUP ȚINTĂ: 

● 13 de copii identificați de As. X.Y. care frecventează grădinița 

● 30 copii de la Asociația X.Y. Satu Mare 

3. RESURSE UMANE: Coordonatori ai programului S.N.A.C, coordonator al As. X.Y., reprezentat al 

Asociației de Părinților, voluntari – preșcolarii, sponsori, parteneri, CJRAE, Direcțiile Județene de 

Asistenta Socială și Protecția Copilului, Centrele de Plasament, biserica etc. 

4. BENEFICIARI: Acest program educativ: Strategia Națională de Acțiune Comunitară are ca beneficiari 

direcți: 30 de copii de la Asociația X.Y.și 13 de copii care frecventează grădinița noastră 

BENEFICIARI INDIRECȚI: Voluntarii, familiile persoanelor aflate în dificultate, comunitatea locală 

BENEFICILE ACȚIUNI COMUNITARE: 

▪ îşi dezvoltă cunoştinţele şi abilităţile legate de aspecte semnificative ale educaţiei într-un mod plăcut şi 

incitant 

▪ îşi îmbunătăţesc modul de înţelegere şi cunoaştere a necesităţilor şi dificultăţilor individuale cu care se 

confruntă ceilalţi membri ai comunităţii, 

▪ voluntarilor le sunt încurajate ingeniozitatea, inteligenţa şi creativitatea în a găsi răspunsuri la aceste 

necesităţi comunitare şi individuale , 

▪ se simt răsplătiţi şi împliniţi pentru a se fi angajat într-o activitate dificilă, dar utilă , 

▪ îşi sporesc gradul de conştientizare a problemelor sociale majore, 

▪ ajută la eliminarea prejudecăţilor sociale şi combaterea ignoranţei , 

▪ îşi dezvoltă şi îşi îmbunătăţesc anumite calităţi, cum ar fi răbdarea, implicarea şi devotamentul, 

▪ Copiii / adulţii din şcolile speciale, centrele de plasament, cămine, centre etc. care participă la Programele 

de Acţiune Comunitară, de asemenea: 

▪ devin mai implicaţi şi mai integraţi în comunităţile lor locale şi se bucură de dezvoltarea de relaţii noi şi 

personale de prietenie cu voluntarii 

▪ dobândesc respectul de sine şi îşi apreciază mai mult propria valoare şi propriile merite, ajungând, astfel, să 

câştige şi aprecierea celorlalţi 

▪ îşi dezvoltă abilităţile creative şi de exprimare prin stimularea oferită de activităţile fizice şi mentale diverse 

▪ îşi dezvoltă noi abilităţi fizice printr-un program variat de activităţi sportive şi alte activităţi fizice 

▪ îşi dezvoltă propriile abilităţi şi talente individuale sau îşi urmăresc propriile domenii speciale de interes 

▪ au sentimentul că fac parte din comunitate şi nu că sunt separaţi de aceasta 

4. SCOPUL: 

⌘ Includerea activă în grădiniță și în comunităţile locale a copiilor proveniţi din familii vulnerabile din punct 

de vedere social şi a celor cu posibile nevoi speciale aflaţi în centre de plasament de tip rezidenţial. 
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⌘ Implicarea copiilor cu probleme sociale, a profesorilor, elevilor şi celorlalţi voluntari într-un proiect de 

colaborare. 

⌘ Realizarea includerii şi implicării prin angajarea tuturor factorilor interesaţi într-un program de activităţi 

educative destinat promovării mai depline, printre altele, a integrării sociale. 

⌘ Introducerea elevilor în organizarea şi implementarea practică a unui Program de Acţiune Comunitară pentru 

a contribui la dezvoltarea educativă ulterioară a acestor copii defavorizaţi. 

⌘ Încurajarea elevilor în sensul implicării în lucrul cu copiii defavorizaţi în vederea susţinerii acestui proces de 

integrare socială şi dezvoltare educativă. 

⌘ Conștientizarea rolului voluntariatului la nivelul comunităților locale 

⌘ Dezvoltarea unei rețele de voluntari active la nivelul fiecărei comunități locale care să se implice în 

rezolvarea problemelor persoanelor 

⌘ Identificarea la nivelul comunităților locale a tuturor persoanelor care necesită sprijin precum și a 

problemelor acestora 

5. OBIECTIVE: 

❖ Să se organizeze pentru copii activităţi care să îi provoace, să îi captiveze şi să le fie utile. 

❖ Să stimuleze dezvoltarea mentală, și fizică, integrarea socială şi dezvoltarea mai deplină a abilităţilor 

copiilor prin activităţi creative, imaginative şi terapeutice cum ar fi artele plastice, teatrul, dansul, sportul, 

informatica, muzica şi lucrul manual, sau pur şi simplu prin petrecerea timpului cu copiii. 

❖ Să încurajeze dezvoltarea unor calităţi cum ar fi iniţiativa, implicarea şi inventivitatea, prin 

participarea la un Program de Acţiune Comunitară. 

❖ Să trăiască în relația cu cei din jur,să manifeste prietenie, toleranța, armonie, cu învâțarea autocontrolului . 

❖ Să învețe să comunice și să se relaționeze cu oameni din comunitate, copii și adulți cu persoane 

fizice și cu instituții. 

❖ Să învețe că deși toți oamenii sunt egali în fața legilor și în fața Dumnezeu, nu toți oamenii se nasc egali din 

punct de vedere fizic, intelectuali, și social. 

❖ Să învețe să se implice în viața comunității, să descopere care sunt problemele oamenilor, și care 

ar putea fi soluțiile de rezolvare ale acestor probleme. 

❖ Să învețe să respecte oamenii și valorile sociale. 

❖ Să cunoască și să respecte normele necesare integrării în viața socială, precum și reguli de securitate 

personală. 

❖ Să-și adapteze comportamentul propriu la cerințele grupului în care trăiește ( familie, grădiniță, 

societate) 

Aceste obiective și modalitățile de realizare a lor nu se limitează la o singură disciplină, ele pot fi realizate pe 

întreg parcursul anului, la toate categoriile de activități. Un factor de reușită în realizarea lor este apelarea la 

convingerea rațională, bazată pe explicarea conceptelor și normelor de conduit, împletită cu convingerea afectivă, 

bazată pe intuirea sentimentelor, și pe formarea deprinderilor și rutinelor. 

6. STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode: Observarea, convorbirea, problematizarea, jocul didactic, exercițiul, jocul distractive, jocuri în 

aer liber, activități comune cu partenerii, excursii, plimbări, serbari, spectacole, activități commune cu 

familiile dezavantajate, vizite la domiciliu, la instituții etc. 

b) Materiale didactice: manuale școlare, atlase, ziare, scenete de teatru, filme educative, CD- uri cu 
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conținut educativ, diafilme, desene, picture, planșe etc. 

c) Forme de realizare: activități extracurriculare de voluntariat, activități pe domenii experiențiale, 

rutine și tranziții, jocuri și activități didactice liber alese, plimbări, excursii, concursuri, activități 

practice, expoziții, spectacole, sezatori, serbari etc. 

7. DESCRIEREA DETALIATĂ A ACTIVITĂȚILOR: 

Activitățile se vor desfășura conform programelor de activitate elaborate la nivel de unitate în 

funcție de particularitățile de vârstă ale copiilor, a obiectivului programului educațional, a tematicii 

propuse de realizat în cadrul programului, a conținuturilor strategiilor și materialelor puse la dispoziția 

educatoarelor. La nivel de unitate , în colaborare cu partenerii educaționali se vor desfășura următoarele 

activități: 

Domeniul 

activității 

Obiective 

specifice 

Parteneri Acțiuni/ 

Activități 

concrete 

Ti 

mp 

/ 

dur 

ată 

Strategii 

de 

realizare 

Rezultate 

așteptate 

1. ,, - să se formeze Grădinița vizita la 

S
E

P
T

E
M

-B
R

IE
 

Întâlniri schimb de 

Din o strânsă Asociația inceput de  an Discuții impresii, 

nou legătură X.Y. scolar Vizite conversații 

împr interumană    libere 

eună între membrii     

!” echipei     

2. „ Mâini - să invețe să G.P.P. -plantarea unor 

O
C

T
O

M
-B

R
IE

 

activitati amenajarea 

harnice, prețuiască , Asociația pomi practice de spațiilor 

ocrotesc să protejeze, să X.Y. - plantare si verzi 

natura!” înfrumusețeze   reciclare si plantrea 

 și să    unor pomi 

 ecologizeze     

 mediul     

 înconjurator.     

3. Activitate Să cunoască și -Grădinița Săptămâna 

N
O

IE
M

-B
R

IE
 

Colectarea Donarea 

de să promoveze -Asociația legumelor  și a de legume alimentelor 

promovarea o alimentație Părinților fructelor   si și fructe procurate 

alimentației sănătoasă -Părinții alimente prin donații către 

sănătoase bazată pe Și neperisabile din partea parteneri 

 consumul Întregul donate părinților surprindere 

 crescut de Personal   a foto a 

 legume și Al   momentulu 

 fructe Unității   i 

  -Asociația    

  X.Y.    
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4 . Activităti 

Cultural 

Tradiţionale 

 

 
,,Colinde, 

colinde!’’ 

Să se 

pregătească 

pentru un 

eveniment 

deosebit 

- sa aleagă un 

conținut 

adecvat pentru 

activitatea 

propusă 

G.P.P. 

Asociația 

X.Y. 

- prezentarea 

evenimentelor 

-învâțarea unor 

colinde si urături 

-împodobirea 

pomului de 

crăciun 

D
E

C
E

M
B

R
IE

 

Prezentarea 

unei 

șcenete 

Sceneta 

”Nașterea 

Domnului”, 

colinde de 

crăciun 

,oferă 

daruri unii 

altora 

vizionarea 

 
inregistrării 

video 

- foto a 

momentulu 

i 

-pomul de 

crăciun 

5. 

 
“Căsuță 

pentru 

păsări” 

- să învețe cum 

și ce materiale 

se pot refolosi 

- să găsească 

idei de 

confecționat 

diverse obiecte 

decorative 

G.P.P. 

Asociația 

X.Y. 

Realizarea  unei 

căsuțe pentru 

păsări din 

materiale 

reciclabile, care să 

folosească la 

decorarea unui 

pomi de afară. 
IA

N
U

A
R

IE
 

Pregătirea 

elevilor și a 

materialelo 

r 

trasarea 

sarcinilor 

de lucru 

echipajelor 

de lucru. 

Amenajare 

a curții 

bisericii 

6. ” Cu un 

paș înainte„ 

-să participe 

activ la acțiune 

- Să cunoască 

ce înseamnă să 

faci donație, s 

G.P.P. 

Asociația 

X.Y. 

Colectarea și 

donarea 

încălțâminte 

pentru copii, 

adulți. 

F
E

B
R

U
A

R
IE

 

Colectare și 

donare 

foto 

7. 

Activitate 

Cultural 

Tradițional 

Religioasă 

Hristos A 

Înviat! 

-să se 

pregătească 

pentru un 

eveniment 

deosebit 

-pregătirea 

cozonacilor si 

şi dărurirea 

acestora. 

GG.P.P. 

Asociația 

X.Y. 

Sfințele paști 

vopsire ouălor 

pregătirea 

cozonacilor 

pregătirea o masă 

caldă, pentru 

copiii. 

M
A

R
T

IE
 

vopsirea 

ouălor 

-ornamente 

de paști 

-aranjarea 

unei mese 

festive de 

Paști 

ouă vopsite 

discuții 

conversații 

libere 
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8. ” 

Educarea 

igienei 

corpului. „ 

-să învețe 

importanța 

igienică 

- Să știe să 

folosească 

produse de 

igienizare. 

G.P.P. 

Asociația 

X.Y. 

Colectarea și 

donarea produse 

de igienizare. 

A
P

R
IL

IE
 

- Pregătirea 

tuturor 

celor 

necesare pt. 

acest 

eveniment 

 

filmarea și 

 
transmitere 

a activității 

la tv. locală 

și la ziarele 

zonale 

10. Activitati 

Sportive Si 

Distractive 

 

,,Campionat 

ul 

Primaverii’’ 

( Excursie) 

-să dăm 

posibilitatea 

fiecăruia de a 

desfășura 

activități 

sportive alături 

de ceilalți 

G.P.P. 

Asociația 

X.Y. 

fotbal 

interparteneri 

(baieti) 

 

alergari de viteza 

(fete) 

M
A

I 

mingi 

 

echipament 

e de sport 

formarea 

echipajelor 

stabilirea 

clasamentul 

ui 

premierea 

inmanarea 

premiilor si 

/sau 

diplomelor 

11. 

„Albumul 

Amintirilor” 

- să recite 

poezii învățate 

-să cânte și să 

danseze alături 

de ceilalți 

- să deseneze 

și să coloreze 

împreuna 

albumul 

G.P.P. 

Asociația 

X.Y. 

Întocmirea unui 

portofoliu de 

activitate 
IU

N
IE

 

-albume 

-materiale 

necesare 

pentru 

confecționa 

rea unui 

album cu 

amintiri 

expozitie 

portofolii 

surprindere 

a foto a 

momentulu 

i 

diplome 
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O LUME MINUNATĂ – PROIECT DIDACTIC 

Măcău –Dinu Maria – Alexandra,  

Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” Ploiești 

  

 

MOTTO: ,,A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de 

ameninţată astăzi, înseamna a contribui la fericirea omenirii”. 

                                                                                                   Academician Eugen Pora 

CLASA: I  

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare 

DISCIPLINA: Dezvoltare personală (D.P.) 

UNITATEA TEMATICĂ: ,,O lume minunată” 

CONȚINUTUL: ,,Ocrotirea mediului” 

FORMA DE REALIZARE: Integrată 

TIPUL LECŢIEI: predare de noi cunoștințe 

DOMENII INTEGRATE: Comunicare în limba română 

                                            Arte vizuale şi abilități practice   

            Muzică și mișcare           

SCOPUL LECȚIEI: Însușirea cunoștințelor privind ocrotirea și protejarea mediului înconjurător. 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

 

Dezvoltarea personală 

                        2.1 Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi  paraverbal; 

2.3 Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten; 

                        3.1 Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate; 

3.3. Explorarea unor meserii cunoscute sau preferate. 

 

Comunicare în limba română 

                         3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii, scrise cu litere de tipar sau de mână; 

                           3.2 Identificarea mesajului unui text care prezintă întămplări, fenomene, evenimente familiare; 

                         4.2 Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind 

materiale diverse. 

 

Muzică și mișcare.: 

         2.1. – Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm. 

 

Arte vizuale şi abilităţi practice: 

1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu exprimat printr-o varietate de 

forme artistice. 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

Cognitive:  

D.P.: 

OC1 - să definească noţiunea de mediu înconjurător;   

OC2 - să identifice activităţile  omului care duc la degradarea mediului înconjurător; 

OC3- să numească acţiunile benefice ale omului asupra mediului înconjurător; 

OC4- să  recunoască regulile de comportare ecologică din imaginile prezentate; 

OC5- să analizeze materialele găsind soluţii pentru situaţiile prezentate. 

 

C.L.R. : 

O1 - să citească cuvinte și/sau propoziții fluent, corect, conștient, cu accent corespunzător, în ritm propriu, 

respectând intonația impusă de semnele de punctuație; 

O2: să utilizeze în construcţii proprii cuvintele şi expresiile noi, precum şi sinonime sau antonime ale 

unora dintre acestea; 

 

 M.M.: 

O1 – să cânte corect cântecul propus. 

 

A.V.A.P.: 

O1 - să planteze, conform indicațiilor, un pom. 

                       

RESURSE: 

  I. Metodologice:   

 Strategii didactice:   

a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observația, demonstrația, exerciţiul, problematizarea, 

expunerea, munca independentă; 

b) Mijloace de învățământ: planșă activități de primăvară, planșă – plantare pomi, fișe de lucru, bagheta 

magică, joben, fișe de lucru, laptop, prezentare PPT, caiet, floricele colorate, carioci, creioane colorate, 

pomi fructiferi, cazma, galeată, apă. 

c) Forme de organizare: activitate frontală,  activitate individuală, activitate practică pe grupe. 

d) Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, evaluare orală, evaluare scrisă, aprecieri verbale. 

   II. Temporale:  45 de minute  

  III. Umane:  24 elevi 

 

IV. Bibliografice: 

„Programa pentru disciplinele Dezvoltare personală, Comunicare în limba romană, Matematică și explorarea 

mediului, Arte vizuale și abilități practice, Muzică și mișcare”, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 

3418/19.03.2013; 

M.Meraru, V.Oprișoreanu - ,,Scrisoarea Pământului către copii”, Ed.Emia 2004; 
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Momentele lecţiei 

Dozare 

timp 

Ob. op Conţinuturile învățării 

Strategia didactică 

Evaluare 
Minute Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forma de 

organizare 

 

 

Moment 

organizatoric 

 

 

2 min. 

 

 

 

 

DISCIPLINA D.P. 

(discipline integrate: C.L.R., A.V.A.P., M.M.) 

 

         Se asigură condițiile optime desfășurării 

activității: aerisirea sălii de clasă, pregătirea 

materialului didactic, plasarea organizată a 

copiilor în spațiul educațional. 

       Elevii pregătesc manualele, caietele, 

instrumentele de scris. 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Manuale, caiete, 

instrumente de 

scris 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Aprecieri 

verbale. 

Verificarea lecţiei 

anterioare și 

reactualizarea 

cunoștințelor 

2 min. CLR 

OC1 

Se reactualizează cunoștințele din lecția anterioară. 

Ce am sărbătorit saptămâna trecută ? (ziua mamei 

– 8 martie) Ce activități am desfășurat cu ocazia 

acestei zile ? 

 

Conversaţia 

 

 

Caietele de 

scriere 

 

 

Frontal Aprecieri 

Verbale 

Captarea atenţiei 5 min.  

CLR 

O1 

O2 

 

 

Dragii mei, pentru că avem bagheta magică și 

jobenul, haideți să vedem ce găsim în acesta? 

Scot din joben o scrisoare și rog un elev să o 

citească. Scrisoarea conține mesajul Pământului 

către noi, prin care ne roagă să îl ajutăm (ANEXA 

I). 

 - Copii, doriţi să ajutaţi planeta Pământ? 

Explic elevilor faptul că pentru a putea să 

răspundem apelului de ajutor al Pământului, 

Conversația 

 

Explicația 

 

Joben, bagheta 

magică, 

scrisoare 

 

Markere. 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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 trebuie să analizăm cu atenţie cauzele distrugerii 

acestuia şi să găsim soluţii pentru a o stopa. 

Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

3 min. OC 1 

OC 2 

OC 3 

OC 4 

OC 5 

Anunț obiectivele lecției într-o manieră accesibilă 

elevilor.  

Se anunță titlul lecției, se scrie pe tablă – Ocrotirea 

mediului, iar elevii îl scriu în caiete. 

 

Conversația 

Expunerea 

Tablă, caiete 

 

Frontal Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Dirijarea învățării 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

OC1 

 

 

 

 

 

OC4 

 

 

 

 

OC2 

OC3 

OC5 

 

Elevilor li se prezintă o planșă ce conține diverse 

activități desfășurate primăvara. Se discută planșa. 

De asemenea, li se prezintă  imagine cu ajutorul 

videoproiectorului – se discută imaginea, se 

adresează o suită de întrebări 

Cum este vremea? 

Ce fac copiii? 

De ce strâng hârtiile? 

De ce văruiesc copacii? 

De ce udă florile?  

Propun elevilor o prezentare PPT care conține o 

suită de informații privind poluarea și protejarea 

mediului, dar si o serie de porunci pe care le vom 

discuta punctual.  

 

    Conversația 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

explicativă 

Planșă, laptop, 

imagini laptop,  

 

 

 

 

 

 

Laptop, 

videoproiector, 

prezentare PPT 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

Evaluare orală 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor. 

Aprecieri  

Activitate 

practică 

15 min. AVAP 

O1 

MM 

O1 

Realizarea concretă a uneia dintre poruncile 

discutate - plantarea unor pomișori în curtea școlii. 

Intonarea cântecelor ,,Copăcelul”, ,, Înfloresc 

grădinile”. 

Demonstrația Pomi fructiferi, 

cazma, găleată 

apă 

În grupe Observarea 

sistematică a 

elevilor. 

Aprecieri 
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Obţinerea 

performanţei şi 

asigurarea feed-

back-ului  

3 min. 

 

 

OC2 

 

Înpart elevilor o fișă de lucru (ANEXA II) Explicația 

 

Fișă de lucru 

 

 

 

 

Individual 

 

 

Evaluare scrisă 

 

Activitate 

recreativă 

3 min.  

AVAP 

Împart elevilor câte o floricică colorată și le 

solicit să descrie într-un cuvânt cum a fost 

activitatea realizată pe parcursul întregii zile și să 

le lipească pe pomișorul existent pe tablă. 

Conversația 

Explicația 

 

Floricele 

colorate 

Tablă – desen cu 

pomișor 

Individual 

Frontal  

 

Aprecieri 

verbale 

Încheierea 

activităţii 

2 min.  

 

CLR 

O2 

Se fac aprecieri individuale și colective 

asupra modului în care elevii au lucrat și au 

participat la ora de D.P.  

Se precizează tema pentru acasă (de realizat 

un mesaj pentru pomișorul plantat în curtea școlii). 

 

Conversația 

Explicația 

Fețe zâmbitoare Frontal  

Individual  

Aprecieri 

verbale 
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ANEXA I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA II 

Tu cum ocrotești natura? Notează A pentru adevărat și F pentru fals. 

o Arunc gunoiul în spațiile special amenajate. 

o Arunc ambalajele de alimente pe stradă.  

o Rup flori și crenguțe din grădina școlii.  

o Îngrijesc plantele.  

o Mă joc în spațiile special amenajate. 

o Construiesc căsuțe pentru păsări.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Dragi copii,  

 Sunt foarte bolnav. Mă ameninţă din ce 

în ce mai multe pericole. 

 Mi se risipesc bogăţiile. 

 Îmi mor animalele. 

 Îmi dispar plantele, copacii. 

 Stratul de aer care mă apără de razele 

puternice ale soarelui se subţiază. 

 Mă acoperă gunoaiele. 

 Este atât de murdar în jur! 

 Vă rog, ajutaţi-mă! 

   Prietenul vostru, 

                                      Pământul 
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Îți dăruiesc puțin din sufletul meu 

Proiect de voluntariat 

Pál Rozália 

Școala Gimnazială „Nicolae Colan” 
 

  

Titlul proiectului: Îți dăruiesc puțin din sufletul meu 

Categoria în care se încadrează proiectul: proiect social, voluntariat 

Tipul proiectului:nivel  local 

Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul educație civică, voluntariat, proiecte caritabile 

Număr participanți: 45 

Număr de elevi implicați: 15 

Număr de cadre didactice implicate: 1 

Beneficiarii direcți și indirecți: elevi, cadru didactic, părinți, bătrânii Casei de Bătrâni „Zathureczky 

Berta” 

Bugetul proiectului: sume, produse obținute din donații proprii, elevi și părinți 

Activități propuse: 

1. Să ne cunoaștem! 

2. Săptămâna fructelor și legumelor donate 

3. Cadou din suflet – colinde, daruri  

4. Hristos a înviat! 

5. Șezătoare  

 

A. PREZENTAREA PROIECTULUI: 

1. Argument justificare, context 

Astăzi, idealul educaţional al Şcolii Româneşti îl constituie realizarea unei personalităţi complexe, 

creatoare şi înzestrarea copilului cu acele cunoştinţe, capacităţi şi atitudini care să stimuleze 

comportamentul afectiv şi creativ în mediul social şi natural. Educarea sociabilităţii, a colaborării, a 

spiritului de ordine şi de acţiune şi respectarea unui sistem de reguli sau de principii morale se face, 

implicit şi prin acţiuni de voluntariat. Ambele urmăresc scoaterea fiinţei umane din starea biologică şi 

ridicarea ei la starea spirituală, culturală, cultivarea dragostei şi a armoniei faţă de trup şi faţă de suflet, 

faţă de aproapele nostru. 

 

2. Scopul proiectului 

Reconsiderarea atitudinii față de bătrânii instituționalizați. 

 

3. Obiectivele specifice ale proiectului: 

➢ Îmbunătățirea gradului de implicare socială a copiilor; 

➢ Dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare interpersonală; 

➢ Valorizarea și promovarea experiențelor de colaborare și parteneriat; 

➢ Creșterea motivației pentru școală și pentru studiu, în general. 

 

4. Grupul țintă. Beneficiari  

➢ Elevii din Școala Gimnazială „Nicolae Colan”, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 

➢ Bătrânii din Căminul de Bătrâni „Zathureczky Berta”, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 

 

5. Durata proiectului 

Anul școlar 2020-2021 
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B. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR: 

Activitatea nr. 1 

Titlul activității: „Să ne cunoaștem!” 

Perioada de desfășurare: octombrie 2020 

Locul desfășurării: Căminul de Bătrâni „Zathureczky Berta”, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 

Participanți: elevii Școlii Gimnaziale „Nicolae Colan”, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna și bătrânii 

Căminului de Bătrâni „Zathureczky Berta”, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 

Descrierea activității:  

➢ Vom vizita și vom cunoaște bătrânii din Căminul de Bătrâni „Zathureczky Berta”.  

➢ Repartizăm sarcinile părților implicate în proiect. 

➢ Elaborăm programul de activități și stabilim regulile de lucru. 

Responsabil: echipa de proiect 

Beneficiari: copiii, învățătoarea, bătrânii  

Modalităţi de  monitorizare şi evaluare: finalizarea proiectului 

 

Activitatea nr. 2 

Titlul activității: „Săptămâna fructelor și legumelor donate” 

Perioada de desfășurare: noiembrie 2020 

Locul desfășurării: Căminul de Bătrâni „Zathureczky Berta”, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 

Participanți: elevii Școlii Gimnaziale „Nicolae Colan”, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna și bătrânii 

Căminului de Bătrâni „Zathureczky Berta”, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 

Descrierea activității:  

➢ Cântăm și învățăm cântece despre toamnă împreună cu bătrânii căminului. 

➢ Vom confecționa coșulețe, fructe și legume. 

➢ Pictăm tablouri despre toamnă. 

➢ Vom dona fructe și legume bătrânilor. 

➢ Prepararea unei tarte cu fructe. 

 Responsabil: echipa de proiect 

Beneficiari: copiii, învățătoarea, bătrânii  

Modalităţi de  monitorizare şi evaluare: organizarea unui expoziții, realizarea de fotografii 

 

Activitatea nr.3 

Titlul activității: „Cadou din suflet – colinde, daruri” 

Perioada de desfășurare: decembrie 2020 

Locul desfășurării: Căminul de Bătrâni „Zathureczky Berta”, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 

Participanți: elevii Școlii Gimnaziale „Nicolae Colan”, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna și bătrânii 

Căminului de Bătrâni „Zathureczky Berta”, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 

Descrierea activității:  

➢ Elevii vor citi povești despre Crăciun și vor recita poezii. 

➢ Copii vor cânta colinde pentru bătrâni. 

➢ Împreună vor confecționa ornamente de pom prin diferite tehnici. 

➢ Vom împodobii împreună bradul. 

➢ Fiecare copil va dărui unui bătrân un dar pregătit cu ajutorul părintelui.  

Responsabil: echipa de proiect 

Beneficiari: copiii, învățătoarea, bătrânii  

Modalități de evaluare: organizarea unui expoziții, împodobirea bradului, fotografii 
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Activitatea nr.4 

Titlul activității: „Hristos a înviat!” 

Perioada de desfășurare: aprilie-mai 2021 

Locul desfășurării: Căminul de Bătrâni „Zathureczky Berta”, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 

Participanți: elevii Școlii Gimnaziale „Nicolae Colan”, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna și bătrânii 

Căminului de Bătrâni „Zathureczky Berta”, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 

Descrierea activității:  

➢ Vom vorbi despre sărbătorile pascale, despre semnificația acestora. 

➢ Ce înseamnă pentru noi, pentru creștini învierea lui Hristos. 

➢ Vom asculta amintirile, poveștile bătrânilor despre obiceiuri pascale din tinerețea lor. 

➢ Vom învăța poezii despre obiceiul stropitului. 

➢ Vom învăța tehnica condeierii a ouălor roșii. 

➢ Băieții vor stropii femeile. 

Responsabil: echipa de proiect 

Beneficiari: copiii, învățătoarea, bătrânii  

Modalități de evaluare: organizarea unui expoziții, împodobirea bradului, fotografii 

 

Activitatea nr.  5 

Titlul activității: „Șezătoare” 

Perioada de desfășurare: iunie 2021 

Locul desfășurării: Căminul de Bătrâni „Zathureczky Berta”, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 

Participanți: elevii Școlii Gimnaziale „Nicolae Colan”, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna și bătrânii 

Căminului de Bătrâni „Zathureczky Berta”, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 

Descrierea activității:  

➢ Se vor purta discuții despre prietenie, despre mărinimie, despre voluntariat.  

➢ Se vor prezenta impresii din cadrul activităților desfășurate. 

Responsabil: echipa de proiect 

Beneficiari: copiii, învățătoarea, bătrânii  

Modalități de evaluare: aprecieri, întocmirea jurnalului proiectului 

 

C. Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: 

În urma implementării acestui proiect aștept ca elevii să observe mediul de trai, activitățile, nevoile 

acestora, în special cele afective, dorința de a face parte dintr-o familie.  Aștept ca elevii să fie mai buni 

și să înțeleagă că a oferi un lucru cât de mic aduce în sufletele celor care au nevoie o mare bucurie, iar 

bucuria altora este și bucuria noastră. 

 

 

 

D. Modalități de monitorizare și de evaluare ale proiectului: 

➢ Pentru fiecare activitate se va completa un proces verbal de desfășurare căruia i se vor atașa 

fotografii , materiale informative și lucrări realizate de elevi. 

 

E. Asigurarea continuității/sustenabilității proiectului: 

➢ Realizarea de materiale informative despre proiect și activitățile sale, popularizarea lor în cadrul 

comisiilor metodice din unitate și a cercurilor pedagogice. 

➢ Constituirea unui punct de plecare pentru proiectele viitoare. 

➢ Realizarea inventarului de bune practici din cadrul proiectului. 
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Pentru a avea un viitor luminos, cu oameni frumoși, este nevoie să formăm copii care să fie 

capabili să simtă empatie, bunătate, toleranță pentru semenii lor, să dăruiască tot ce au mai bun celor 

aflați în nevoie, să conștientizeze că schimbarea începe cu fiecare și voluntariatul este un mod de viață. 
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PROIECT ȘCOLAR 

CUPA DOWN TENIS DE MASA 

CONCURS REGIONAL, EDIȚIA a- V-a 

 

       prof. Cornelia Letiția Mărginenan       

Liceul Tehnologic Timotei Cipariu Blaj                                     
 

 

 
 

 

A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului :  “CUPA DOWN” LA TENIS DE MASĂ 

 

 B.2. Tipul activităţii principale din cadrul proiectului concurs 

 B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:   

Domeniul sportiv (inclusiv majorete şi gimnastică aerobică) 

B4: Ediţia nr. V 

B5: Număr participanţi la proiect:70 ( elevi, voluntari, cadre didactice) 

B6: Bugetul proiectului: 

 

Nr. 

crt. 
Descrierea cheltuielilor 

Total 

sumă  

1 
Sponsorizări pentru gustare elevi 

 

  300 
 

2 Medalii pentru premierea sportivilor   300  

3 Diplome,cadouri   200  

 TOTAL RON   800  
 

Sponsori: Sc Apidava  SRL, SC Montana Popa, SC. Kime SRL, SC Papetaria 

Danut, CS Gimn Star Blaj. 

 

B. REZUMATUL PROIECTULUI  

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate:70 

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi; - elevi şi tineri cu dizabilităţi participanţi; 
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                                                       voluntari (20), părinţi, şcoala, comunitatea. 

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura; 

     1. Realizarea planului de desfăşurare al proiectului; 

     2. Realizarea unor materiale electronice cu rezultatele proiectului şi transmiterea acestora către 

profesorii implicaţi; 

     3. Identificarea profesorilor şi a elevilor voluntari ; 

     4. Trasarea de sarcini concrete pentru voluntariat; 

     5. Organizarea de antrenamente la fiecare şcoală participantă; 

     6. Organizarea competitiei sportive şi  premierea sportivilor; 

     7. Scrierea de articole mass-media, TV, Info Blaj, ISJ Alba ; 

d. Descrierea activităţii principale; 

  Competiţia sportivă şi premierea sportivilor: 

  Competiţia sportivă se va desfăşura în data de 26 noiembrie 2019 la Liceul Tehnologic Timotei 

Cipariu Blaj,  judeţul Alba . Vor participa aproximativ  50 de sportivi din judeţele Alba,Sibiu,Mures si  

Hunedoara, Cluj 20 de voluntari (elevi şi cadre didactice de la  Liceul Tehnologic ,,Tomotei Cipariu” 

Blaj si Liceul Tehnologic ,,Stefan Manciulea” Blaj, sportivi de la Club Sportiv Gimn Star Blaj), 30 de 

profesori, părinţi, reprezentanţi ai ISJ Alba, Direcţia pentru Tineret şi Sport Alba, Primăria oraşului Blaj, 

Fundaţia Special Olympics din România. 

   Se va organiza competiţia la  disciplina sportiva pentru fete şi băieţi : 

• Tenis de masă – fete şi băieţi 

 Toate delegaţiile vor fi trecute în evidenţă şi unul dintre sportivii gazdă va spune sloganul 

Special Olympics care va fi repetat apoi de toţi în cor: 

            „Vreau să câştig! 

 Dar dacă nu voi câştiga, vreau să fiu demn în încercarea mea!” 

Invitaţii vor rosti un cuvânt de deschidere. 

Competiţia sportivă se va derula în ordinea în care au fost enumerate probele. La sfârşitul 

competiţiei se va  derula premierea sportivilor cu medalii şi diplome. 

e. Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă. 

 Practicarea sportului în rândul elevilor şi tinerilor cu dizabilităţi a devenit o activitate de mare 

impact. Sportul dezvoltă armonios corpul şi dezvoltă motricitatea de obicei deficitară a persoanelor cu 

deficienţă mentală; de aceea este tot mai mare numărul sportivilor care participă la acest eveniment.  

C. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument  

    Educaţia prin sport vine să completeze ceea ce şcoala se străduieşte să realizeze prin educaţie 

cognitivă, prin terapie ocupaţională şi toate celelalte activităţi terapeutice. Prin sport copilul îşi fortifică 

organismul şi îşi modelează personalitatea.  

Problematica integrării persoanei cu dizabilităţi este una prioritară care trebuie să sensibilize 

factori decizionali ai societăţii actuale. Persoanele cu handicap au aceleaşi drepturi ca oricare altele în 

desfăşurarea unei vieţi normale pe toate planurile sociale. 

     În cadrul acestui proiect ne propunem organizarea unei competiţii sportive dedicată sportivilor cu 

dizabilităţi mentale, care se încadrează în cerinţele şi regulamentele tehnice Special Olympics 

Internaţional. Practicarea tenisului de masă, fotbalului şi participarea competiţiile sportive  oferă  

elevilor speciali creşterea competitivităţii, a stimei de sine, a curajului şi perseverenţei.  

D.2. Scopul proiectului : 

• Dezvoltarea fizică sănătoasă şi armonioasă  a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi prin 

activităţi 

şi întreceri sportive;  

• Socializarea persoanelor cu dizabilităţi prin activităţi sportive şi implicarea unor 

parteneri şi voluntari pentru o cât mai bună interacţionare cu persoanele aflate în 

dificultate; 

• Popularizarea acţiunilor “Special Olympics” în judeţul Alba, cunoaşterea şi respectarea 

standardelor acestora. 

• Valorizarea copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi prin activităţi şi întreceri sportive;  

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului; 
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• Asigurarea unui cadru favorabil pentru desfăşurarea activităţilor sportive; 

• Participarea cât mai multor elevi din unităţile/clasele speciale sau integrate din judeţele 

vecine la activităţile “Special Olympics”; 

• Încurajarea persoanele cu dizabilităţi în vederea participării la astfel de activităţi; 

• Implicarea elevilor cu nevoi speciale, a profesorilor, a elevilor din şcoala de masă şi a 

altor voluntari în cadrul acestui proiect 

• Participarea sponsorilor la fondul de premiere a tuturor participanţilor; 

• Popularizarea evenimentului în mass-media. 

• Implicarea comunităţii locale în derularea evenimentului 

D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;  

• Elevi cu CES din unităţile/clasele speciale sau integrate din judeţele participante ; 

D.5. Beneficiarii direcţi şi indirecţi;  

• copiii şi tinerii cu dizabilităţi participanţi la competiţia sportivă; 

• cadrele didactice, voluntarii, familiile participanţilor, comunitatea. 

D.6. Durata proiectului ; 6 luni; septembrie 2019-februarie 2020. 

D.7. Descrierea activităţilor: 

a. Titlul activităţii; 1.Realizarea planului de desfăşurare al proiectului; 

b. Data/perioada de desfăşurare; Se va desfăşura în lunile noiembrie 2019 şi ianuarie 2020;  

c. Locul desfăşurării; Liceul Tehnologic Timotei Cipariu Blaj 

d. Participanţi ; Echipa de proiect, profesorii participanţi de la unităile şcolare din judeţ interesate; 

e. Descrierea pe scurt a activităţii. Se întocmeşte planul de desfăşurare al proiectului şi se diseminează 

proiectul în unităţile/clasele speciale sau integrate din judeţul  Alba; se va constitui o bază de date cu 

participanţii; 

a. Titlul activităţii; 2.Realizarea unor materiale electronice cu rezultatele proiectului şi 

transmiterea acestora către profesorii implicaţi; 

b. Data/perioada de desfăşurare; Se va desfăşura în lunile aprilie-mai 2020; 

c. Locul desfăşurării; Liceul Tehnologic Timotei Cipariu Blaj 

d. Participanţi; profesori din echipa de proiect 

e. Descrierea pe scurt a activităţii; se întocmeşte un filmuleţ şi se transmite tuturor participanţilor; 

a. Titlul activităţii; 3.Identificarea profesorilor şi a elevilor voluntari;  

b. Data/perioada de desfăşurare; Se va desfăşura în luna septembrie-octombrie 2019, februarie 2020; 

c. Locul desfăşurării; Liceul Tehnologic Timotei Cipariu Blaj   

d. Participanţi; elevi şi cadre didactice de la şcoala enumerată pentru voluntariat şi echipa de proiect; 

e. Descrierea pe scurt a activităţii; Impreună cu directorul şi profesorii care doresc să se implice se 

întocmeşte o listă cu profesorii şi clasele de elevi voluntari; 

a. Titlul activităţii; 4.Trasarea de sarcini concrete pentru voluntariat; 

b. Data/perioada de desfăşurare; Se va desfăşura în lunile septembrie-decembrie2019, ianuarie  şi 

februarie 2020; 

c. Locul desfăşurării;  Liceul Tehnologic Timotei Cipariu Blaj; 

d. Participanţi; elevi şi cadre didactice de la şcoala enumerată şi echipa de proiect; 

e. Descrierea pe scurt a activităţii; Se fac o vizită la Clubul Sportiv Gimn Star Blaj  si Clubul Sportiv 

Scolar Blaj şi împreună cu directorul şi profesorii implicaţi în proiect se definesc sarcini concrete de 

voluntariat. Activităţile de voluntariat încep imediat după identificarea lor. 

a. Titlul activităţii; 5. Organizarea de antrenamente la fiecare şcoală participantă; 

b. Data/perioada de desfăşurare; Se va desfăşura în lunile septembrie- decembrie 2019, ianuarie 2020 ; 

c. Locul desfăşurării; la fiecare şcoală participantă; 

d. Participanţi; elevi şi tineri cu CES, cadre didactice,voluntari, părinţi;  

e. Descrierea pe scurt a activităţii; Se organizează antrenamente pentru elevii şi tinerii cu CES din cadrul 

Liceului Tehnologic Timotei Cipariu Blaj  şi din judeţ, în scopul participării la  competiţia sportivă; 

a. Titlul activităţii; 

 6. Organizarea competitiei sportive şi premierea sportivilor; 

b. Data/perioada de desfăşurare; Se va desfăşura în luna noiembrie 2019;  

c. Locul desfăşurării; Liceul Tehnologic Timotei Cipariu Blaj; 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 
 

 
1934  

d. Participanţi; elevi, cadre didactice,voluntari, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale şi ai 

partenerilor; 

 e. Descrierea pe scurt a activităţii; Toate delegaţiile se vor alinia la sala de sport a Liceului Tehnologic 

Timotei Cipariu Blaj şi va incepe competitia  conform regulamentului. În urma competiţiilor sportive, 

arbitrii vor realiza un clasament, apoi sportivii vor fi evidenţiaţi pe podium şi premiaţi cu diplome şi 

medalii, oferite de Special Olympics România şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba; 

a. Titlul activităţii; 

 7. Scrierea de articole mass-media, TV, site-ul Liceului Tehnologic Timotei Cipariu Blaj, ISJ Alba 

şi al Primăriei Oraşului Blaj,DJST Alba; 

b. Data/perioada de desfăşurare;  

Se va desfăşura în lunile septembrie,octombrie,noiembrie,decembrie,ianuarie ,februarie 2019; 

c. Locul desfăşurării; Liceul Tehnologic Timotei  Cipariu Blaj; 

d. Participanţi; elevi, cadre didactice,voluntari, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale şi ai 

partenerilor;  

e. Descrierea pe scurt a activităţii; Se va face promovarea şi popularizarea proiectului prin toate 

mijloacele mass media; 

D.8.  – Rezultate calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului  

Ca urmare a implementării proiectului, se aşteaptă următoarele rezultate: 

a). calitative 

   - prin antrenamente constante, sportivii să-şi îmbunătăţescă rezistenţa la efort; 

   - proiectul să fie mediatizat şi apreciat datorită bunei organizări şi a conduitei sportivilor; 

a). cantitative 

   - să crească numărul participanţilor: sportivi, profesori, voluntari, 

Se aşteaptă rezultate sportive pe masura aptitudinilor individuale. 

D.9. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului–  

Se va ţine în permanenţă legătura cu partenerii şi se va monitoriza întreaga activitate de derulare 

a proiectului în toate etapele de derulare. În urma competiţiei sportive se va face evaluarea prin: 

• Diplome şi medalii pentru sportivii participanţi; 

• Adeverinţe pentru cadrele didactice implicate; 

• Articole în presa judeţeană; 

• CD-ul competiţiei. 

D.10. Modalităţi de asigurare a continuităţii /sustenabilităţii proiectului  

Pentru continuitate, responsabilii proiectului vor desfăşura activităţi premergătoare competiţiei, 

vor face cunoscută acţiunea la nivel judeţean  în scopul derulării tuturor demersurilor pentru atingerea 

obiectivelor propuse şi în mod special pentru pregătirea  sportivilor pentru participare la competiţiile 

viitoare. Prin buna organizare se justifică sustenabilitatea proiectului; 

D.11. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul 

implementării proiectului  

Pe parcursul derulării proiectului  se va fave promovarea, mediatizarea şi diseminarea 

rezultatelor proiectului în  unităţi şcolare din într-un interval de 6 luni şi se va ţine legătura cu mass-

media locală şi judeţeană şi vor fi transmise rezultatele obţinute în cadrul proiectului. 

D.12. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului  

Parteneri implicaţi în proiect ;  

Inspectoratul Școlar Județean Alba 

   Adresa:51009 Alba –Iulia,Strada Gabriel Bethlen nr.7,jud.Alba,telefon:0258811662/0258-

817255;Fax:0258-817663http://www.isj.albanet.ro 

-- promovează şi diseminează proiectul în rândul institutiilor scolare  partenere în scopul participării cât 

mai multor sportivi la eveniment. 
Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Alba 

Adresa: str. Dr. Ioan Ratiu,nr 34, Alba-Iulia , jud. Alba, tel. 0258834510;  Stanea Anca- director 

executiv; tel.0722287456 

http://www.isj.albanet.ro/
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E-mail: djst.alba@mts.ro  

- asigură diplome , medalii şi palete tenis  pentru premiere 

-asigura apa,dulciuri si suc pentru sportivii participant 

 

Fundaţia Special Olympics  România  

Adresa: Str. Pitar Moş, nr.27, Ap. 13, sector 1, cod 010452, Bucureşti, RO., Viorel Mocanu- director 

sportiv; 

E-mail: info@ specialolympics.ro ;  

- coordonează activitatea de premiere  

- asigură diplome şi medalii pentru premiere  

Club Sportiv Gimn Star Blaj 

Adresa:Blaj 515400,Str. Mihail Kogalniceanu,nr 44;tel 0763607024;Email:nelimarginean@yahoo.com 

-desfășoara activități recreative,clasa zumba 

-mediatizează proiectul in rândul sportivilor și profesorilor din oraș și județ in scopul implicării acestora in 

activitățile desfășurate cu persoanele cu dizabilități . 

D. DEVIZ ESTIMATIV -vezi buget 

Sponsori: DJTS Alba, Sc Apidava  SRL, SC Montana Popa, SC. Kime SRL, SC Papetaria Danut, 

CS Gimn Star Blaj. 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:djst.alba@m
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Proiect de lecţie – „Beneficiile voluntariatului” 

 

                                                                                      Prof. Căpriţă Paraschiva 

                                                                                                   Colegiul Economic Buzău 

 

DATA: 6 februarie 2020 

CLASA: a XII- a  C 

OBIECTUL: Dirigenţie 

SUBIECTUL: „Beneficiile voluntariatului” 

SCOPUL: Să cunoaştem  beneficiile  activităţilor de voluntariat atât asupra  

                  beneficiarilor cât şi asupra voluntarilor               

COMPETENŢE  OPERAŢIONALE: 

Elevul va fi capabil: 

- să prezinte scopurile Acţiunii Comunitare 

- să prezinte obiectivele Acţiunii Comunitare 

- să stabilească beneficiile Acţiunii Comunitare atât pentru beneficiari cât şi pentru voluntari 

- să descrie activităţile de voluntariat desfăşurate în cadrul SNAC şi în cadrul proiectului 

educaţional „Copii educaţi astăzi cetăţeni responsabili mâine” 

- să prezinte activităţile pe blogul proiectului „Copii educaţi astăzi, cetăţeni responsabili mâine” 

- să-şi dezvolte propriile  abilităţi şi talente individuale   prin prezentarea paşilor de dans şi prin 

parada modei 

- să-şi consolideze relaţiile de prietenie cu elevii beneficiari 

TIPUL  LECŢIEI: mixt (însuşire şi consolidare de cunoştinţe). 

 METODE  ŞI  PROCEDEE: PPT, conversaţia,  demonstraţia, explicaţia, dezbaterea, 

amenajare stand, dans, parada modei. 

 

DESFĂŞURAREA  LECŢIEI 

 

Evenimentele 

lecţiei 

Competenţ

e 

operaţional

e    

Conţinutul   

lecţiei 

Activitatea 

profesorului   

Activitatea 

elevului 

Metode si  

procedee  

Forme de  

organizar

e şi ev. 

1) Captarea şi  

orientarea 

atenţiei 

 

 

 

 

 

 

2) Enunţarea  

scopului şi a  

obiectivelor 

urmărite 

 

 

Dovedirea 

faptică 

a existenţei 

deprinderii 

de a se 

pregăti 

pentru  

lecţie 

 

 

Să 

înţeleagă 

exact că 

Se creează un 

cadru  

favorabil 

desfăşurării 

orei 

din toate 

punctele de 

vedere. 

  

 

 

Se anunţă 

tema:  

Beneficiile  

Fac 

prezenţa şi 

verific 

dacă există 

materialele 

necesare 

desfăşurării 

lecţiei 

 

 

Astăzi vom 

consolida  

cunoştinţele 

şi 

depriderile 

Elevul de 

serviciu  

îmi 

comunică 

absenţii. 

 

 

 

 

Elevii sunt 

atenţi la  

anunţarea 

temei şi a 

scopului 

acesteia 

- dialogul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţi

a 

 

 

 

- frontal 

- stil 

vizual, 

practic, 

auditiv  

 

 

 

 

individual

; 

 stil 

vizual,  

 practic, 

auditiv 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 
 

 
1937  

   

 

 

 

 

 

 

3)Consolidare

a 

 dobândirea 

 de noi 

cunoştinţe şi 

deprinderi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  

Prezentarea 

concluziilor şi 

evaluarea re- 

zultatelor 

 în urma 

acestei 

lecţii 

 îşi vor 

consolida 

cunoştinţel

e despre 

activităţile 

de 

voluntariat 

 

Să prezinte 

scopurile , 

obiectivele 

şi 

beneficiile  

Acţiunii 

Comunitar

e 

 

 

 

 

 

Să descrie 

activităţile 

de 

voluntariat 

din  cadrul  

SNAC şi 

din cadrul 

proiectului 

educaţional 

„Copii 

educaţi 

astăzi, 

cetăţeni 

responsabil

i 

mâine” 

 

 

 

 

Să-şi 

dezvolte 

propriile 

voluntariatului

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va explica 

ce reprezintă 

SNAC - ul, 

care sunt 

scopurile 

obiectivele şi 

beneficiile 

Acţiunii 

Comunitare 

 

 

 

Se vor descrie 

activităţile de  

voluntariat 

prin prezentări 

PPT şi prin 

prezentarea  

blogului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vor 

prezenta 

produsele  

realizate prin 

activităţile 

desfăşurate pe 

un stand: 

pe care le 

aveţi despre 

voluntariat  

 

 

 

 

 

 

Coordonez 

elevii  

în 

prezentarea 

scopurilor 

obiectivelor 

, 

beneficiilor 

Acţiunii 

Comunitare 

 

 

 

 

Antrenez 

elevii în  

descrierea 

activităţilor 

desfăşurate 

şi accentuez 

beneficiile 

obţinute din 

acestea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicit 

elevilor să 

descrie 

produsele  

existente pe 

stand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii 

prezintă  

individual 

scopurile 

obiectivele 

şi  

beneficiile 

Acţiunii 

Comunitar

e 

 

 

Elevii 

descriu  

activităţile 

desfăşurat

e  prin 

prezentări 

PPT şi 

prin 

prezentare

a 

blogului 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii 

prezintă  

produsele 

existente  

pe stand şi 

modul  

cum se 

obţin 

 acestea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dialogul 

- 

explicaţia 

- învăţarea 

prin 

descoperir

e 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţi

a 

- 

prezentări 

PPT 

- 

prezentare 

blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dialogul 

conversaţi

a 

- 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

- frontal 

individual 

 stil 

practic 

- pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

- frontal 

- pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

stil 

vizual, 

practic,  

auditiv 

 

 

 

individual 
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abilităţi şi 

talente  

individuale 

prin  

prezentarea 

paşilor de 

dans şi prin 

parada  

modei 

felicitări, 

mărţişoare, 

obiecte din 

hârtie, din fire, 

din ţesături, 

desene. 

 

 

Elevii 

beneficiari şi 

voluntari vor 

dansa  

împreună şi 

vor prezenta 

parada modei. 

 

Se, va 

concluziona că  

fiecare 

activitate de  

voluntariat are 

beneficiile 

ei pentru toţi 

participanţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supraveghe

z dansul  

elevilor şi 

parada 

modei 

 

 

 

Coordonez 

dialogul  

dintre elevi 

pentru  

formularea  

concluziilor

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii 

dansează 

împreună 

şi  

prezintă 

parada  

modei 

 

Elevii vor 

mânca  

împreună 

dulciuri 

şi fructe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dans 

-  parada 

modei 

 

  

 

- dialogul 

- pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- frontal 

 stil 

vizual, 

practic, 

auditiv 
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SPERANȚĂ PENTRU TOȚI COPIII 

Proiect educațional caritabil 

 

Prof. înv.primar Preda Constanța Luminița 

Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” 
 

MOTTO:„Nu există lucruri măreţe, doar lucruri mici cu o dragoste mare.”  (Maica Tereza) 

 

ARGUMENT: Copiii au dreptul la protecție socială, educație, la activitate culturală, la o viață 

lipsită de grija zilei de mâine. Am considerat oportun acest proiect prin care am încercat să deschidem  

sufletul copiilor spre activități comunitare/de voluntariat, cu scopul de a-i sensibiliza atât pe ei, cât și 

pe părinții acestora în spiritul întrajutorării şi stabilirii unor relaţii umane bazate pe spirit umanist, pe 

atitudini de caritate și altruism. 

SCOPUL: Sprijinirea copiilor defavorizați de la Centrul de Primire în Regim de Urgență în 

integrarea lor socială, prin antrenarea elevilor, părinților, cadrelor didactice în îndeplinirea unui scop 

nobil prin realizarea unui proiect caritabil. 

OBIECTIVE: 

-cultivarea unor stări afective pozitive pentru copiii dezavantajați din diferite motive; 

-ajutorarea copiilor cu posibilități materiale reduse și cu situații familiale problematice; 

-cultivarea spiritului de toleranță și a empatiei; 

-promovarea ideii de voluntariat printre copii și părinți; 

-sensibilizarea semenilor cu privire la greutățile copiilor. 

DURATA: noiembrie-iunie 

CONŢINUTUL PROIECTULUI  

Nr 

crt 

Activitatea Loc de desf Data Responsabili 

1 

1. 

Discuţii purtate cu elevii şi părinţii despre modul 

în care pot fi ajutaţi semenii noştri; 

Organizarea activităţilor de voluntariat; 

sala de clasa noiembrie  cadre didactice 

2 

2. 

Colectarea obiectelor de îmbrăcăminte; 

încălţăminte, jucării, rechizite și alimente 

neperisabile de la donatori şi ambalarea lor în 

pachete; 

sala de clasa decembrie  cadre 

didactice, 

pîrinți, elevi 

3

3. 

Susținerea unui program de colinde împreună cu 

copiii de la Centrul de Primire Copii în Regim 

Urgență și împărțirea darurilor pregătite; 

Centrul de 

Primire Copii 

în Regim de 

Urgență 

decembrie  cadre didactice 

4

4. 

Organizarea unei expoziții cu vânzare de 

mărțișoare confecționate și reciclate de copii și 

utilizarea banilor strânși pentru cumpărarea de 

sala de clasă martie  cadre didactice 
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produse necesare centrului de copii (detergenți, 

scutece, rechizite etc); 

 Vizionarea unei piese de teatru împreună cu copiii 

de Centrul de Primire în Regim de Urgență și 

oferirea de daruri de la Iepuraș tuturor copiilor. 

Teatrul 

Municipal 

aprilie cadre 

didactice, 

părinți, 

responsabil 

centru 

5. Confecţionarea unor felicitări pentru ziua de1Iunie sala de clasă mai  cadre didactice 

6

6. 

Vizită la centrul de copii şi oferirea de daruri 

copiilor de la Centrul de Primire Copii; 

Realizarea în comun a unor compoziţii plastice 

privind semnificaţia zilei de 1 Iunie 

Centrul de 

Primire Copii 

în Regim de 

Urgență 

iunie  cadre didactice 

responsabil 

centru  

RESURSE: 

           a) umane:  

           -copii din Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” și de la Centrul de Primire Copii în 

Regim de Urgență; 

           - cadre didactice;  

           -pǎrinţi ai copiilor. 

          b) materiale: îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării, rechizite, alimente neperisabile, suport 

de lucru, instrumente pentru activitățile comune, album. 

 

METODE / TEHNICI DE LUCRU: 

    - conversația, explicația, observarea, exercițiul; 

    - lucrul în echipă, turul galeriei, vizite; 

    - brainstorming, activități de tip proiect etc. 

 

POPULARIZARE: album cu poze de la activităţile realizate, articole în revista clasei/școlii. 

FINALITĂŢILE PROIECTULUI: 

Realizarea unui portofoliu care să conţină proiectul, tabele nominale cu cadrele didactice și 

persoanele donatoare de produse, participanți la activitatea de voluntariat şi  fotografii din timpul 

activităţilor . 
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Prezentarea unei activități educaționale în care se urmărește dezvoltarea 

comportamentului socio-emoțional 

Pantelimon Anca Victoria 

Liceul Teologic Elim Pitești 

 

Conştientizarea emoţiilor reprezintă abilitatea de bază pentru achiziţionarea celorlalte 

componente. Copiii învaţă despre emoţii şi modul în care acestea pot fi gestionate corect în contextul 

interacţiunilor sociale. Experienţele lor în relaţiile cu ceilalţi îi ajută să înveţe despre regulile de 

exprimare a emoţiilor, despre recunoaşterea lor, despre reglarea emoţională. 

Abilităţile sociale sunt cele care ne permit să ne integrăm în grupul de la şcoală sau ȋn grupul 

de prieteni. Dezvoltarea socială presupune achiziţionarea comportamentelor care ne fac să fim eficienţi 

în interacţiunile cu ceilalţi astfel încât să atingem scopul personal stabilit. Orice comportament social 

este rezultatul unui proces de învăţare a ceea ce este valorizat de către societate. 

Şcoala contemporană trebuie să asigure, pe lângă dezvoltarea competenţelor cheie 

(comunicare în limba maternă, comunicare în limbi străine, competenţe matematice şi competenţe de 

bază la ştiinţă şi tehnologie, competenţe digitale, competenţe sociale şi civice spiritul de iniţiativă şi 

antreprenoriat, conştientizare şi exprimare culturală) şi formarea şi dezvoltarea, încă de la vârstele cele 

mai fragede, a competenţelor socio- emoţionale. La vârsta şcolară mică se urmăreşte dezvoltarea 

următoarelor competenţe socio-emoţionale: recunoaşterea emoţiilor, atât pe baza expresiilor faciale, 

cât şi a situaţiilor care provoacă emoţii, exprimarea şi înţelegerea emoţiilor, simulare emoţională 

(modelarea trăirilor emoţionale şi de exprimare a lor în funcţie de context), manifestarea empatiei, 

identificarea cauzelor emoțiilor.  

 

PROIECT DIDACTIC 

 

ACTIVITATEA: Blazonul 

TEMA: să ne cunoaștem  

TIPUL DE ACTIVITATE: exercițiu de auto-prezentare  

FORMA DE REALIZARE: joc didactic cu material demonstrativ şi distributiv 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: dezvoltarea abilităților socio-emoționale 

OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:  

- Să conștientizeze faptul că fiecare e unic;  

- Să recunoască faptul că preferințele oamenilor sunt diferite;  

- Cultivarea sentimentului de respect pentru el și pentru aproapele lui; 

- Sporirea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii; 

- Dezvoltarea la elevii din grupul ţintă a abilităţilor de integrare în grupul clasei prin implicarea 

activă în activităţile desfășurate 

MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: creioane/ pixuri/ stilouri, foi cu desen sablon 

DURATA: 25 – 30 de minute 

 

DESFĂŞURAREA ACTVITĂŢII: 

Participanţii îşi scriu doar prenumele (în partea superioară a blazonului). 
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Fiecare din cele 4 sectoare reprezintă câte un domeniu 

principal de viaţă. Utilizând simboluri ştiute individual, fiecare 

participant va ilustra 4 domenii, corespunzător câte unul fiecărei părţi a crucii. De exemplu: anturajul, 

preocupările, lucrul, visele. Aceste domenii pot fi prestabilite de către moderator sau participanţii vor 

alege în mod individual domenii pe care le consideră relevante. Acestea pot fi alese şi în funcţie de 

tema întrunirii şi profilul grupului, participanţii putând fi invitaţi să-şi ilustreze altele, ca de exemplu: 

familia, înţelegerea cu ceilalţi, etc.) Nimeni nu are voie să scrie mai mult decât prenumele pe foaie - 

totul este înfăţişat doar prin desen. 

Impreuna cu clasa la care am folosit aceasta activitate, cele patru domenii pe care le-am stabilit au 

fost: familia, pasiunile, anul care a trecut si visele pt viitor. 

Când participanţii termină de completat blazonul, fără a discuta între ei, se vizitează reciproc, 

privindu-şi realizările. Ulterior, pe două şiruri, faţă în faţă, participanţii îşi împărtăşesc cu perechea 

cele desenate: fiecare încearcă să “ghicească” ce a vrut să prezinte celălalt. 

În cazul în care numărul de membri din grup este optim şi /sau există timp fizic mai mult, fiecare 

membru îşi va prezenta producţia şi, implicit, va face cunoştinţă cu blazoanele tuturor colegilor. 

Apoi, pe cealaltă parte a foii cu reprezentarea blazonului, fiecare membru este rugat să 

deseneze o față  zâmbitoare, tristă, serioasă, supărată care corespunde stării  afective, emoţionale pe 

care a trăit-o pe parcursul acestui exerciţiu. În final, fiecare participant va transmite bileţelul cu ce a 

desenat celorlalţi colegi, primind la rândul său bileţelul altui membru (bileţelele pot „călători” în 

sensul acelor de ceasornic până când sunt epuizate). 

  

 Cred că am văzut această activitate pentru prima daăa la niște cursuri pentru profesori de 

limba engleză și mi-a plăcut foarte mult. Atunci când am folosit-o la clasă, am văzut că și elevilor le 

place, întrucât ei văd că cineva arată interes față de persoana lor și față de ceea ce trăiesc și 

experimentează în viața lor reală. Activiatea aceasta îi implică într-un mod activ, le stârnește 

curiozitatea față de ceilalți colegi și îi ajută să comunice și să se cunoască.   
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PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. înv. primar Hălănduţ Leontina   Nadia                                   

Şcoala  Gimnazială Tămăşeni, localitatea Tămăşeni, judeşul Neamţ 

 

Clasa: Pregătitoare 

Aria curriculară: Consiliere şi orientare 

Disciplina: Dezvoltare personală 

Unitatea de învăţare: ,,Comunicarea şcolară eficientă” 

Subiectul lecţiei: ,,Sunt copil politicos!” -,,Prinţesa şi bobul de mazăre” de H.C. Andersen  

Tipul activităţii:  formare de priceperi şi deprinderi 

Scopul lecției: Dezvoltarea unei atitudini corecte față de cei din jur. 

Discipline integrate: 

Comunicare în limba română 

Muzică și mișcare 

Arte vizuale și abilități practice 

Durata: 50 min. (35 minute activitate propriu-zisă şi 15 minute activităţi în completare); 

Competenţe specifice: 

DP - 2.3. Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple cu 

acestea 

CLR - 1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare 

cunoscute 

MM - 2.1. Cântarea în colectiv, asociind mișcarea sugerată de text; 

AVAP - 1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/ 

modelaj/colaj/film/desen animat, care reflectă un  

                               context familiar; 

Obiective operaţionale: 

 O1- să numească personaje din povești,  precizând câteva lucruri despre ele; 

 O2 - să dea exemple de personaje dragi lor, justificând alegerea făcută; 

O3 - să răspundă la întrebări referitoare la povestea prezentată; 

 O4 - să ordoneze imaginile date, respectând acţiunea poveştii; 

 O5 - să interpreteze rolul de prinţ sau prinţesă, folosind formule magice; 

 O6 – să interpreteze un cântec asociind mișcările sugerate de  text.  

           O7-  să decupeze după contur. 

Strategii didactice 

Metode şi procedee:  lectura învăţătorului, conversaţia, exerciţiul, observaţia, explicaţia, jocul de rol, 

problematizarea. 

Mijloace de învăţământ: PPT poveste, imagini din poveste, coronițe, foarfece;  

Forme de organizare: frontal, individual,în perechi; 

Bibliografie: 

- Băban Adriana, ,,Consiliere educaţională”, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2003- MECTS 

- Ghidul cadrului didactic- clasa pregătitoare, Editura Delta Cart, 2013; 
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Etapele lecţiei 

 

Ob. 

op. 

 

 

Conţinutul instructiv - educativ 

Strategii didactice  

    Evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

 

1. Moment 

organizatoric 

  

           Voi asigura condiţiile necesare pentru buna 

desfăşurare a lecţiei. 

    Cântec ,,Lumea basmelor” 

    

 

2. Captarea atenţiei 

 

 

 

O1 

 

          Voi prezenta elevilor personaje din povești și vom 

discuta despre modul cum au trăit, cum sunt îmbrăcate, 

cum s-au comportat, etc. 

 

 

conversaţia 

     

Imagini  cu 

personaje din 

povești 

 

 

frontală 

 

Capacitatea de a 

recunoaște 

personaje din 

povești 

 

3. Reactualizarea 

cunoştinţelor  

 

 

 

O2 

 

         Cer elevilor să dea exemple de personaje dragi lor, 

precizând și motivul pentru care le  îndrăgesc. 

 

 

 

Conversaţia  

  

 

frontală 

 

Capacitatea de a da 

menționa ce 

persoane le sunt 

dragi 

 

4. Anunţarea temei şi 

a obiectivelor 

          

        Anunț elevii că vom asculta povestea  ,,Prințesa şi 

bobul de mazăre”. Vom discuta despre personajele și 

întâmplările din poveste, apoi ne vom juca interpretând 

rolul de prinţ sau prinţesă. 

 

Explicaţia  

 

 

 

 

imagine 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

5. Dirijarea învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Prezint elevilor un material ppt şi voi citi conţintul 

poveştii. 

 

         După citirea textului adresez câteva întrebări: 

 

Ppt povestea 

 

Lectura 

învăţătorului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea  de a 

răspunde la 
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O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

        - Cum se numește povestea pe care am ascultat-o 

astăzi? 

        - Care sunt personajele din acestă poveste? 

- Ce căuta prinţul în toată lumea? 

 

        - Cine bătea la poata castelului într-o seară , pe o 

vreme groaznică? 

        - Câte saltele şi perne a pus peste bobul de mazăre? 

        - Ce a făcut prinţul , după cele întâmplate? 

        - Ce v-a plăcut în acestă poveste? 

         

          Propun copiilor să ordonăm imaginile cu 

întâmplările  din povestea ascultată.(ex.1 auxiliar) 

     Recunoaşte personajele din poveste. (ex.2 din 

auxiliar) 

explicaţia 

 

 

Exerciţiul 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

 

 

întrebări referitoare 

la povestea 

ascultată 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

ordona imaginile 

date 

 

6. Obţinerea 

performanţei şi 

conexiunea inversă 

(feed-back-ul) 

 

 

 

O5 

          

         Propun elevilor să organizăm un joc de rol, 

referitor la povestea ascultată.  

În perechi, prinţ şi prinţesă, vor purta un dialog pe 

marginea unei situaţii alese din realitatea apropiată, 

folosind cuvintele ,,magice”, demonstrând că sunt copii 

politicoşi. 

  

conversaţia 

 

observaţia 

problematizarea 

 

Coroniţe  

 

 

Frontal 

   

 

În perechi 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

interpreta rolul 

unui prinţ sau unei 

prinţese, 

demonstrând un 

comportament 

politicos 

 

7. Activitate în 

completare 

 

 

O7 

           Copiii vor decupa picături pe care sunt scrise 

cuvinte ,,magice”, apoi vor fi lipite în ,,Grădina bunelor 

maniere”. 

 

 Exerciţiul  

 

Carton  

Foarfece  

 

 

Frontal 

 

 

 

Capacitatea de a 

decupa după contur 
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8. Încheierea 

activităţii 

 

 

 

 

  

Voi face aprecieri generale şi individuale  asupra 

activităţii. 

 

 

 

 

 

 

stimulente 

 

frontală 
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Prinţesa şi bobul de mazăre 

                                 de Hans Christian Andersen 

 

A fost odată ca niciodată un prinţ care îşi dorea să se însoare cu o prinţesă; dar nu cu o 

prinţesă oarecare, ci cu o prinţesă adevărată. A călătorit prinţul de-a lungul şi de-a latul lumii, dar nu a 

găsit nicăieri ceea ce voia el din tot sufletul. Erau prinţese destule, dar era foarte greu să îţi dai seama 

care erau cu adevărat prinţese. Întotdeauna exista la ele ceva ce nu ar fi trebuit să fie. Aşa că prinţul s-a 

întors acasă întristat, pentru că îşi dorea tare, tare mult să întâlnească o prinţesă adevărată.  

         Într-o seară, o furtună năpraznică s-a abătut asupra oraşului prinţului; fulgerele scăpărau, tunetele 

bubuiau, iar ploaia se lovea de pământ în şuvoaie mari, asemeni unor râuri. Deodată s-a auzit un 

ciocănit la poarta cetăţii, iar bătrânul rege, tatăl prinţului, s-a dus să deschidă.  

          În faţa porţii stătea o prinţesă. Vai şi amar însă cum arăta, după ce  călătorise prin ploaie şi 

furtună. Apa îi curgea şiroaie prin păr şi haine, îi cobora în pantofi şi i se scurgea afară prin tocuri. Cu 

toate acestea, ea era o prinţesă adevărată. 

      "Ei bine, vom afla curând dacă este într-adevăr o prinţesă", a gândit în sinea ei regina, mama 

prinţului. Ea n-a spus nimic cu voce tare, ci s-a dus într-un dormitor, a dat deoparte toate aşternuturile 

şi a aşezat pe tăblia patului un bob de mazăre; apoi a aşezat peste bobul de mazăre douăzeci de saltele, 

iar peste saltele a aşternut douăzeci de perne moi din puf. 

      După aceasta, prinţesa a fost invitată să se culce în patul astfel pregătit. Atunci când a venit 

dimineaţa, regina a întrebat-o cum a dormit. 

"Ah, foarte rău !", a răspuns ea. "Abia dacă am închis un ochi toată noaptea. Numai cerurile ştiu ce o fi 

fost în pat, pentru că mă tot împingea şi înţepa atât de tare, încât sunt plină de vânătăi pe tot corpul.  

A fost oribil !" 

     În acest fel şi-au dat seama cu toţii că era o prinţesă adevărată, pentru că simţise bobul de mazăre 

prin douăzeci de saltele şi douăzeci perne moi din puf. Numai o prinţesă putea fi atât de sensibilă. 

     Aşa că prinţul a luat-o de soţie, întrucât ştia că are de a face cu o adevarată prinţesă. Bobul de 

mazăre a fost aşezat într-un muzeu unde mai poate fi încă văzut, dacă nu cumva l-o fi furat careva. 

 

Aşa se încheie povestea noastră, o poveste cu totul şi cu totul adevarată. 
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PROIECT DIDACTIC 
                 DiaconuValerica 

Şcoala Gimnazială Tansa 

 

                                  CLASA  I                                CLASA a II-a 

Aria curriculară: Consiliere și orientare 

Disciplina : Dezvoltare personală 

Unitatea de învățare:Am prieteni 

Subiectul lecției: Cum este prietenul sau prietena mea? 

Tipul lecției :Consolidare de cunoştinţe 

Forma de realizare:Activitate integrată 

Scopul lecţiei:Dezvoltarea unei atitudini corecte față de cei din jur 

Domenii integrate: 

    Comunicare în limba română(CLR) 

    Muzică și mișcare(MM) 

    Arte vizuale și abilități practice(AVAP) 

Competenţe generale :  

➢ Exprimarea  adecvată a emoțiilor în  

➢ interacțiunea cu copii și adulți cunoscuți  

Competenţe specifice : 

DP  

➢ 2.3Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi 

1.1. Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi,după 

criterii simple 

2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre 

propriile experienţe de viaţă  

CLR 

➢ 1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de  

mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute 

➢ 2.3.Participarea cu interes la dialoguri scurte ,în situații de 

comunicare uzuală 

➢ 4.3.Exprimarea unor idei,trăiri personale și informații prin 

intermediul limbajelor nonconvenționale 

 

MM: 

Aria curriculară : Consiliere și orientare 

Disciplina : Dezvoltare personală 

Unitatea de învățare Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare 

Subiectul lecţiei :Relaţiile cu ceilalţi.Prietenia 

Tipul lecției: Consolidarea cunoştinţelor 

Forma de realizare:Activitate integrată 

Scopul lecției: Dezvoltarea unei atitudini corecte față de cei din jur 

Domenii integrate: 

Comunicare în limba română(CLR) 

Muzică mișcare(MM) 

Arte vizuale și  abilități practice(AVAP) 

Competențe generale:  

➢ Exprimarea  adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu copii și adulți 

cunoscuți  

Competenţe specifice: 

DP  

➢ 2.3.Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi 

1.1.Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi,după 

criterii simple 

        2.2.Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre 

propriile experienţe de viaţă 

CLR 

➢ 1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de  

mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute 

➢ 2.3.Participarea cu interes la dialoguri scurte ,în situații de comunicare 

uzuală 

➢ 4.3.Exprimarea unor idei,trăiri personale și informații prin intermediul 

limbajelor nonconvenționale 

MM: 
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       2.1.Cântarea în colectiv a cântecelor ,asociind mișcarea sugerată de text 

AVAP 

     1.3.Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, 

exprimate visual. 

     2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în 

aplicaţii simple, specifice  artelor vizuale 

Obiective operaționale: 

O1:să enumere calităţile necesare pentru a fi un bun prieten; 

O2:să conştietizeze importanţa prietenilor în viaţa lor; 

03:să descrie în situaţii trăite dovezi ale calităţii de prieten; 

O4:să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul grupului; 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee:conversaţia, ,  explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,jocul 

didactic 

Mijloace de învățământ: fişe, culori 

 Forme de organizare : individual, frontal,în perechi 

Resurse temporale :45 minute ,din care 35minute activitatea propriu-zisă și 

10minute activități recreative 

Resurse umane : 10 elevi 

Resurse spaţiale : sala de clasă 

Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică a elevilor, aprecieri 

verbale,stimulente 

 

Bibliografie :  

    

 - Băban Adriana, ,,Consiliere educaţională”, Editura ASCR, Cluj-

Napoca, 2003- MECTS 

- Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală,aprobată prin ordin 

al ministruluiNr. 3418/19.03.2013; 

 

       2.1.Cântarea în colectiv a cântecelor ,asociind mișcarea sugerată de text 

AVAP 

     1.3.Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, 

exprimate visual. 

     2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în 

aplicaţii simple, specifice  artelor vizuale 

 

Obiective operaționale: 
01 -Să identifice în povestirile audiate comportamente compatibile cu calitatea 

de prieten; 

02-Să enumere 2-3 calități ale celui mai bun prieten; 

03–Să conștientizeze importanța prietenilor în viața omului; 

O4-Să aprecieze comportamentul colegilor și rolul bunelor relații în cadrul 

colectivului clasei. 

OA-Să manifeste interes pentru lecție,concretizat în participare activă. 

 

Strategii didactice: 

Metode şi procede :conversația,demonstrația, 

explicaţia,exerciţiul,jocul didactic 

Mijloace de învăţământ:fişe,jetoane,culori 

Forme de organizare : individual, frontal 

Resurse temporale : 45 minute 

Resurse umane : 6 elevi 

Resurse spaţiale : sala de clasă 

Forme şi tehnici de evaluare : obesrvarea sistematică, aprecieri 

verbale,stimulente 

 

Bibliografie :  

 - Băban Adriana, ,,Consiliere educaţională”, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 

2003- MECTS 

- Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală,aprobată prin ordin al 

ministruluiNr. 3418/19.03.2013; 
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                                                                                                Desfăşurarea lecţie 

 

Nr. 

crt. 

Momentele 

lecţiei 

Tim

p 

Obiec- 

tive 

Conţinutul instructiv- educativ Elemente de strategie didactică  

Evaluare 
Metode şi 

procedee 

Mijloace  

didactice 

Forme de 

organizare 

1 Moment 

organizatoric 

           

1'   Asigur condiţiile optime pentru buna desfăşurare a lecţiei : 

- Pregătirea materialelor de lucru ; 

- Pregătirea elevilor pentru oră 

Conversaţia Materiale 

necesare  

lecţiei 

Fișe  

  

2 Captarea atenției 1'        Voi prezenta o ghicitoare:  

N-o poți cumpăra sau vinde 

Nici în mână n-o poți prinde, 

Dar o poți lua cu tine, 

Să te ai cu lumea bine. 

                                   (Prietenia) 

Conversaţia 

 

 

 

 

Ghicitoare  

 

 

 

 

Frontală   

3 Anunțarea temei 

şi a obiectivelor 

1'       Se va anunța tema: „În această lecție vom afla ce calități 

sunt necesare pentru a fi un bun prieten, vom identifica în 

textele pe care le vom audia comportamente care sunt 

compatibile cu calitatea de prieten, vom descrie situații în 

care ați dat dovadă de prietenie și vom aplica ceea ce am 

învățat 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Frontală  Observarea 

sistematică 

a comporta-

mentului 

4 Dirijarea 

învățării 

12’ O1 

 

 

 

 

 

O2 

• Se prezintă elevilor următoarea afirmație: 

    Un prieten adevărat te îmbrățișează când ești trist, dar și 

atunci când ești bucuros. 

     Se solicită explicarea sintagmei și motivarea răspunsului. 

Se solicită elevilor să așeze pe „Copacul prieteniei” cuvintele 

care se potrivesc cu calitatea de prieten, din enumerarea: bun, 

înțelegător, egoist, lăudăros, distant, sensibil, corect, săritor, 

apropiat. 

 Vor ieși la tablă 4-5 copii, pentru rezolvarea sarcinii. 

    Voi prezenta exemplele următoare: 

Expunerea  

 

 

Conversația 

Explicația 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

Planșă 

 

 

 

 

 

Jetoane cu 

cuvinte 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

Frontală 

Individua lă 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

a comportamen 

tului 

 

Aprecieri 

verbale 
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a) Elevii din clasa a doua abia au primit rezultatele la 

concursul de matematică. Unii dintre ei, mândri de 

punctajele obținute, au început să se manifeste cu 

voce tare, spunând ce rezultate frumoase au luat. 

Doamna învățătoare a intervenit, zicând că, cei care 

se laudă cu notele lor, ar trebui să se pună în situația 

celor care, dintr-un anume motiv, nu au reușit să ia 

același punctaj ca al lor. 

  Cum credeți că au procedat colegii care s-au lăudat cu 

rezultatele lor? Ce fel de calitate este „lauda propriilor 

acțiuni”?  

     Cum ar trebui să procedăm când un coleg are o dificultate 

de învățare? 

  b)Andrei, Radu și Mihai sunt prieteni și colegi de clasă. Ei 

și-au propus ca, după terminarea temelor, să meargă 

împreună în parc, pentru o plimbare cu bicicleta.  

După un timp, obosiți, se așază pe o bancă – prilej de 

discuții și de recreere. 

Mihai îi întreabă pe cei doi colegi ce părere au de 

finalul cărții recomandate de doamna învățătoare 

pentru ora de lectură.  

Andrei răspunde vesel că băiatul și-a regăsit 

adevărata mamă și că s-a însănătoșit. Aproape în 

același timp, Radu spune trist: „Trist. Foarte trist.” 

Mihai și Andrei se privesc cu înțeles. Radu este 

prietenul lor și știau că tema trebuia rezolvată până a 

doua zi. Și-au dat seama că, deși cartea fusese 

recomandată cu ceva timp în urmă, Radu, dintr-un 

motiv sau altul, nu reușise să o citească până la capăt.  

Ce era de făcut? 

  Se cere elevilor alegerea unei soluții din cele enumerate mai 

jos care ar demonstra că cei trei băieți sunt prieteni adevărați 

sau găsirea unei alte variante și motivarea răspunsurilor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Problematiza 

rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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- Unul din ei va povesti întâmplarea, dar, cu siguranță, 

vor fi omise multe lucruri interesante pe care le-ar fi 

oferit lectura integrală a cărții; 

- Au promis că îi vor da să copieze tema din caietul lor 

a doua zi; 

- Cel care locuia mai aproape, a adus cartea pentru a 

citi finalul împreună; 

- S-au jucat mai departe, până la lăsarea serii, fără a 

mai aminti de problema lui Radu. 

5 Obținerea 

performanței 

10’ O3 • Se distribuie fișa Portretul prietenului meu/ 

prietenei mele. 

      Elevii vor avea sarcina să bifeze afirmațiile care se 

potrivesc prietenului lor. (anexa1) 

Se cere elevilor să prezinte succint prietenul cel mai bun. 

 

Explicația 

Exercițiul  

 

 

Expunerea 

Fișă de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală  

Individuală  

Observarea 

sistematică 

a comporta- 

mentului 

 

Aprecieri 

verbale 

 

6 Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

10’ O4 

Opm1  
• Se distribuie cartonașe pe care elevii vor schița 

portretul celui mai bun prieten sau 

prietenă.Povestește-le colegilor despre el sau 

ea.Cum s-a întâmplat să deveniți prieteni sau 

prietene? 

Explicația 

 

Fișă  Frontală  

Individuală 

Observarea 

sistematică 

a comporta- 

mentului 

 

Aprecieri 

verbale 

 

         

7 Încheierea 

activității 

1’  

 

    Se fac aprecieri generale și individuale cu privire la 

activitatea elevilor pe parcursul lecției.  

Conversația 

 

 Frontală   

   

Aprecieri 

verbale 
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NUMELE: ..........................                                                              

 

                           ANEXA 1 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

PORTRETUL PRIETENULUI MEU/ PRIETENEI MELE 

 

Bifează afirmațiile care se potrivesc prietenului tău/ prietenei tale: 

 

Este băiat.          .........................            Este fată.        ................................  

 

Este din clasa mea.                                  Locuiește lângă mine.     

 

Ne jucăm doar la școală.                          Ne jucăm lângă/în casa noastră.         

 

Practică un sport.                                    Îi plac desenele animate.          

 

 

NUMELE MEU:  

 

 

PROBLEMA MEA: 

 

 

  PRIETENUL MEU                     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIETENA MEA  
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Niculae Iulia Alexandra        

GRĂDINIŢA PN„SPIRU HARET ” BRANISTEA 

                       

GRUPA MARE                             

ANUL ŞCOLAR 2010-2011 

Tipul opţionalului 

 La nivelul mai multor domenii experienţiale 

Domenii experienţiale vizate: 

 

 Domeniul Stiinţă, Domeniul Om şi Societate, Domeniul Estetic si Creativ 

Nivelul de vârstǎ/grupa: 

 

 Nivelul II (5-7 ani) 

- Grupa mare – 

Grup ţintǎ: 

 

 Preşcolarii grupei mari 

 

Durata: 1 an     

 1 activitate / săptămână 

 

“Nimic nu piere în natură, ci numai legăturile lucrurilor se schimbă, numai formele se mută; toate se 

rotesc într-un cerc veşnic. Elementele rămân tot aceleaşi.” – George Bariţiu 

 

Argument 

  Natura ne surprinde mereu prin diversitate, sălbăticie maiestuozitate şi perfecţiune. Din păcate, 

sunt din ce în ce mai puţine locurile în care omul încă nu a pătruns, şi totul este exact aşa cum era 

odinioară, pur şi nealterat. 

Ţine numai de noi ca şi specie să învăţăm să respectăm şi să ocrotim ceea ce am moştenit de la 

precursori. 

 Natura nu este numai în jurul nostru ci este parte integrantă din noi, iar atunci când suntem în 

mijlocul ei ne redescoperim la fiecare pas. 

          Cunoaşterea naturii şi înţelegerea legilor care o guvernează trebuie să înceapă din perioada 

preşcolară, deoarece este şi necesară, dar şi posibilă formarea unei atitudini ecologice la această vărstă 

şi trebuie să continuie în şcoală şi familie. Formarea unei gândiri şi conştiinţe ecologice este scopul 

suprem pentru supravieţuirea omului, iar cunoştinţele căpătate în primii ani de viaţă cu privire la 

natură vor fi mult mai bine aplicate mai târziu. 

           Interesul faţă de natură, de protejarea şi ocrotirea mediului în care trăiesc,  manifestat de copii 

încă de la grupa mică, ne-a determinat să propunem un opţional de educaţie ecologică, iar alegerea 

acestuia de către părinţi, din oferta grădiniţei, nu poate decât să ne bucure şi ne dă dreptul să credem că 

am reuşit să sensibilizăm şi adulţii. 

            Ceea ce învaţă copilul în perioada preşcolară îşi lasă amprenta asupra conduitei şi evoluţiei 

ulterioare a cestuia. Educaţia ecologică reprezintă puntea de legătură între copil şi mediul 

ambiant(mediul natural sau mediul social). Înainte de toate este necesar să învăţăm copilul să 
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contemple natura, să se lase învăluit de frumuseţea, de bogăţia, de dărnicia şi înţelepciunea ei. Mai 

mult decât cunoaştere, „a învăţa despre natură” înseamnă atitudine şi etică. 

În acest sens educaţia ecologică constituie o latură esenţială a educaţiei, cu implicaţii majore 

în formarea personalităţii omului, care să ştie să stăpânească şi să ocrotească în acelaşi timp natura. 

De-a lungul timpului, omul, ca un copil atras de o nouă jucărie a fost tot mai puternic prins în 

acţiuni de a stăpâni natura, de a-i îmblânzi forţele şi de a le folosi în interese proprii, de a trăi mai bine 

şi mai comod.  

Pornind de la toate aceste aspecte şi având în vedere obiectivele educaţiei pentru mediu 

stabilite de M.Ed.C. am ajuns la concluzia că educatoarele trebuie să intervină de la vârsta preşcolară 

pentru cultivarea la copii a sentimentelor de dragoste şi de ocrotire a mediului înconjurător. Pentru 

aceasta se va apela la strategii diverse  care implică atât activităţile instructiv educative stabilite de 

curriculum naţional cât şi la activităţile opţionale la decizia şcolii. 

     Prin acest opţional ne propunem să menţinem trează în conştiinţa fiecărui preşcolar problema ce 

preocupă contemporaneitatea – protecţia mediului înconjurător. 

     Justificarea alegerii acestui opţional o constituie credinţa noastră că trebuie receptate în lumina 

egală a obiectivităţii(dincolo de situarea lor geografică) aceste probleme de mediu pentru care există şi 

soluţii. 

        „Să-i învăţăm pe copiii noştri că Pământul este mama noastră, şi tot ce i se întâmplă Pământului, 

ni se întâmplă şi nouă şi se întâmplă tuturor copiilor.”  

 

COMPETENTE GENERALE 

• Consolidarea unor cunoştinte, norme de comportare specifice asigurării echilibrului dintre 

sănătatea individului, sănătatea societăţii şi a mediului. 

• Cunoaşterea posibilităţilor de ocrotire şi conservare a naturii, a elementelor primare din 

natură, a surselor de poluare a acestora, înţelegerea necesităţii protejarii vietii, a rezervatiilor 

naturale. 

• Educarea copiilor în spiritul dragostei şi respectului faţă de natură. 

 

COMPETENTE SPECIFICE 

• Să identifice problemele de mediu, legăturile cauzale dintre fenomene şi realitatea 

înconjurătoare;  

• Să cunoască, să identifice şi să descrie unele fenomene ale naturii comentând modul de 

producere şi efectele lor; 

• Să conştientizeze importanţa îngrijirii şi conservării mediului; 

• Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului în 

echipă, aplicând cunoştinţele însuşite; 

• Să manifeste  atitudini de responsabilitate faţă de mediul în care trăiesc 

• Să cunoască şi să aplice reguli de protecţie a mediului anticipând pericolele încălcarii lor. 

• Să sesizeze  comportamentele neconforme cu regulile de protecţie a mediului şi să ia atitudini 

faţă de cei care greşesc; 

• Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât 

şi în calitate de auditor. 

Exemple de comportamente 

• Să denumească elementele componente ale mediului inconjurator: apa, aerul, solul, vegetaţia, 

fauna, oamenii. 

• Să descrie unele aspecte din viaţa plantelor şi animalelor. 
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• Să recunoasca fenomene ale naturii. 

• Să stabilească factori, cauze, efecte ale relaţiilor dintre om si mediu. 

• Să compare modificarile apărute în viaţa plantelor şi animalelor ca urmare a schimbării 

condiţiilor de mediu. 

• Să enumere factori, cauze, efecte ale relaţiilor dintre om si natură. 

• Să observe impactul activităţii omului asupra mediului. 

• Să efectueze operaţii experimentale simple. 

• Să denumească metode de protejare a naturii. 

• Să adopte un comportament pozitiv faţă de mediu. 

• Să sesizeze comportamente nepotrivite faţă de mediu. 

• Să identifice soluţii pentru rezolvarea problemelor de mediu. 

• Să colecteze în cadru organizat diferite deşeuri din natură. 

• Să confecţioneze diferite obiecte din materiale care pot fi reutilizate. 

• Să utilizeze unelte specifice realizarii diferitelor lucrări. 

• Să exprime într-un limbaj adecvat impresiile, emoţiile, atitudinile sale. 

• Să adreseze întrebări in legătura cu cele observate. 

• Să comunice în cadrul grupului elemente ale investigaţiei sale. 

 

Conţinuturi 

• Participarea la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului; 

• Noţiuni despre echilibrul biologic, relaţiile dintre organismele vii şi mediul înconjurător; 

• Cunoşterea efectelor nocive ale poluării în vederea  luării unor măsuri împotriva celor care 

greşesc; 

• Cunoaşterea şi aplicarea normelor de comportament specifice asigurării sănătătii si protectiei 

omului si naturii. 

• Descrierea unor aspecte din viata plantelor si animalelor în vederea găsirii unor modalităţi de 

ocrotire a acestora. 

• Noţiuni despre impactul activitătii omului asupra mediului, identificând solutii pentru 

rezolvarea problemelor 

• Colectarea deşeurilor din natura în vederea confectionării diferitelor  obiecte cu acestea; 

• Identificarea unor animale ocrotite de lege, aria lor de răspândire, rolul lor; 

• Recunoaşterea unor specii de arbori şi de păsări din pădurile noastre precum şi modalităţi de 

ocrotire ale acestora; 

• Cunoasterea formelor de relief şi normelor de comportare în natură, în vederea luării de 

atitudine împotriva celor care nu le respectă. 

• Dezvoltarea unor  comportamente şi atitudini pozitive ecologice  fată de mediu. 

• Cunoşterea unor solutii pentru rezolvarea problemelor de mediu. 

• Desfăşurarea unor activităţi colective cu părinţii şi persoane specializate în domeniul 

mediului. 

 

Activităţi de învăţare 

• lecţie - plimbare “Parcul şi sănătatea” 

• activitate integrată “Să protejăm parcul ce ne dă sănătate” 

• observare “Pădurea mediu divers de viaţă” 

• descrieri “Ce ştii despre” 

• crearea de rime, versuri, poezii, povestiri; 
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• convorbiri; 

• teme de discuţie; 

• proverbe, zicători, ghicitori, rebusuri; 

• anunţuri, afişe, fluturaşi, îndemnuri; 

• postere ecologice; 

• discuţii pe teme ecologice; 

• dramatizări; 

• rebusuri, labirinturi. 

• colectare de deşeuri şi ambalaje: hârtie, cartoane, lemn, tablă, ţeavă, mase plastice, sârmă, etc. 

• confecţionare de plăcuţe cu îndemnuri ecologice, ecusoane, afişe, postere, fluturaşi; 

• confecţionarea coşurilor ecologice şi a jucăriilor din materiale refolosibile; 

• desene, picturi, modelaj; 

• învăţarea unor cântece cu conţinut adecvat; 

• cântece şi jocuri muzicale acompaniate de instrumente confecţionate din materiale 

refolosibile; 

• jocuri distractive şi de mişcare; 

 

Metode şi mijloace de realizare 

• Observaţia; 

• Conversaţia; 

• Problematizarea; 

• Învăţarea prin descoperire 

• Exerciţiul; 

• Braistormingul; 

• Jocul 

Modalităţi de evaluare 

• analiza răspunsurilor    

• evaluare prin desen 

• aprecieri stimulative 

• concursuri  

• expoziţii de desene ilustrative, benzi desenate 

• albume;   

• programe artistice 

• recompense 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

• Programa activităţilor instructiv educative în gradiniţa de copii, V & I Integral, Bucuresti 

2005; 

• Ghid metodologic ,,Activităţi opţionale în gradiniţă “, Editura Alfa CCD Neamţ 2002; 

• Mariana Dragomir ,,Managementul activităţilor didactice - Eficienţă şi calitate” , Editura 

Eurodidact, Magister MAD, 2001.
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• PROIECTAREA ACTIVITATILOR OPTIONALE 

SEMESTRUL I- anul şcolar 2010-2011 

NR. 

CRT 

Ziua    

Data 

OBIECTIVE TEMA ACTIVITĂȚII 

1. 

 

S 1 Să manifeste dragoste şi a compasiune faţă de animalele din mediul 

înconjurător; 

 

”Iubim animalele” – activitate integrată, lectură după imagini, 

activitatea practică (animale din deseuri, fructe, legume) 

2 S 2 Să înțeleagă echilibrul biologic, relațiile dintre organismele vii si mediul 

inconjurator. 

”Ce putem face pentru o lume mai curata! - temă de discuţie 

3 S 3 Să manifeste ataşament, dragoste şi iubire față de plante și mediul natural 

în care traiesc. 

„Noi ocrotim natura!”- lecţie plimbare prin parc cu scop 

ecologic 

4 

 

S 4 Să exprime stări afective transmise de mesajul cântecului „Imnul ecologistilor” -  învaţare cântec 

 

5 S 5 Să aplice norme de comportament specifice asigurării sanătăţii şi 

protecţiei omului şi naturii. 

 

„Asa DA! Asa NU!” - joc didactic 

6 S 6  Să manifeste dragoste faţă de mediul înconjurător și să cunoască rolul 

copacilor în viaţa omului. 

”Să plantăm un copăcel” – activitate  

7 S 7 Să recunoască diferite schimbări şi transformări din natură. „Ce s-ar întâmpla dacă.......? - convorbire cu suport ilustrativ 

8 S 8 Să cunoască caracteristicile plantelor şi formele de ocrotire ale acestora „Curiozități din lumea plantelor”- vizionare diafilme, 

filmulete ecologice 

9 S 9 Să manifeste entuziasm pentru a participa la acţiuni de îngrijire a plantelor „Copiii harnici îngrijesc colțul viu”- activitate gospod. la 

colțul naturii 

10 S 10 Să enumere metode de protejare şi ocrotire a naturii. „Fapte bune!”- temă de discuție 

11 S 11 Să cunoască şi să respecte drepturile ce le revin.  ”Și noi avem drepturi!” –Ziua Drepturilor Omului – 

convorbire cu suport ilustrativ 

12 S 12 Să colecteze diferite deşeuri din natură și să confecționeze diferite obiecte 

cu acestea 

„Căsuțe pentru păsărele” - activitate practică 
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13 S 13 Să compare modificarile aparute în viața plantelor și a animalelor ca 

urmare aschimbării condițiilor de mediu 

„Pădurea în anotimpul iarna” - plimbare în parc 

14 

 

S 14 Să observe impactul activității omului asupra mediului, identificând soluții 

pentru rezolvarea problemelor 

„Poluarea și protejarea naturii”- vizionare dipozitive 

15 S 15 Să utilizeze tehnicile învățate la activitățile practice pentru realizarea unor 

albume 

„Povestea unui album” - alcătuirea unui album cu imagini ale 

animalelor ocrotite de lege 

16 

 

S 16 Să exploreze și să descrie verbal fenomene din mediul înconjurator „Circuitul apei în natură” - experiment 

 

 

PROIECTAREA ACTIVITAŢII OPŢIONALE 

SEMESTRUL AL II-LEA, anul scolar 2010-2011 

NR. 

CRT. 

Ziua    

Data 

 

OBIECTIVE 

 

TEMA ACTIVITATII 

1 S 1  Să cunoască rolulul pe care îl are în natură  fiecare pasăre, animal. ,,De ce trebuie să ocrotim păsările şi animalele,,- temă de 

discuţie 

2 S 2 Să recunoaşterea animalele ocrotite de lege,  aria lor de răspândire 

precum și  rolul lor în natură. 

,,Animale ocrotite de lege,,- cofecţie album 

3 S 3 Să manifeste interes pentru păstrarea curăţeniei, al aspectului estetic al 

locuinţei, grădiniţei etc. 

,,Vine primăvara-anotimpul florilor şi al curăţeniei,, -

îngrijirea florilor, dansul florilor. 

4 S 4 Să recunoască în flori un simbol al purităţii, frumuseţii, curăţeniei. ,,Grădina mea cea mai frumoasă,,- preparăm răsaduri de 

flori 

5 S 5 Să recunoască cele mai importante zone de agrement din parc. ,,Parcul- izvor de sănătate,,- plimbare, observări spontane 

6 S 6  Să ştie şi să explice rolul pădurii în viaţa omului, să cunoască reguli de 

protejare a cesteia. 

,,Rolul pădurii în viaţa omului,, - convorbire 

7 S 7 Să manifeste dorinţa de a ocroti pădurea, de a planta puieţi pentru 

refacerea acestora. 

,,Cum ocrotim pădurea? - discuţii şi plantare de puieţi în 

Pădurea Bucovăț 

8 S 8 Să planteze flori respectând etapele: săpare, plantare, udare ,,Grădina mea cea mai frumoasă,,- plantare de flori în curtea 

grădiniței și a caselor proprii 
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9 S 9 Să transpună în desen modalităţi de ocrotire a pământului. ,,SOS - Salvaţi pământul!,,- vizionare filmulete diapozitive, 

expoziţie de desene(activitate integrată). 

10 S 10 Să indice diverse locuri de agrement, de petrecere a timpului liber a 

vacanţei şi a modului de păstrare a acestora. 

 

,,Unde ne relaxăm în timpul liber?,, - temă de discuţie 

11 S 11 Să dorească să trăiască într-un mediu curat şi sănătos. ,,Strada nostră frumoasă şi curată,, - activitate 

gospodărească de ecologizare a străzii 

12 S 12 Să manifeste interes pentru înfrumuseţarea grădinii, prin plantare de flori, 

îngrijirea lor şi a celor existente. 

 

,,Un copil o floare!,,- plantare de flori, îngrijirea celor 

existente. 

13 S 13 Să cunoască a mediul natural în care traiesc plantele și animalele, regulile 

de ocrotire și protejare a acestora. 

”O zi în lumea plantelor și animalelor!” – drumeție la 

Pădurea Bucovăț 

14 S 14 Să recunoască diverse specii de arbori şi de păsări din pădurile noastre, 

modalităţi de ocrotire ale acestora. 

,,Ziua păsărilor şi a arborilor,, - expoziție(desen păsări şi 

copaci) 

15 S 15 Să participe activ prin cântece şi poezii la sărbătorirea Zilei Mondiale a 

Mediului. 

,,Ziua Mondială a Mediului!,, - program artistic 

16 S 16 Să indice rolul Pământului şi al apei în viaţa omului, sa specifice reguli de 

protejare și ocrotire a cestora 

,,Pământ şi ape curate,,- pictură(Ziua Mondială  Oceanelor) 

17 S 17 Să recunoscă formele de relief, să enumere norme de comportare în 

natură, să ia atitudine împotriva celor care nu le respectă. 

,,Pe cărări de munte!,, - excursie 
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PROIECT  DIDACTIC 

 
Prof.înv.primar TRUCĂ IONELA GABRIELA                                                         

Şcoala Gimnazială,,Grigore Moisil” Năvodari 

 

Data:  

Clasa:  

Aria curriculară: Om şi societate 

Disciplina: EDUCAŢIE  CIVICĂ 

Unitatea de învăţare: Drepturile universale ale copilului 

Subiectul: Drepturile şi îndatoririle copilului 

Tipul lecţiei: integrat 

 

Competenţe specifice:  

Educaţie civică 

1.2  să-şi dezvolte vocabularul, utilizând corect concepte specifice educaţiei civice; 

2.1. să recunoască în diverse situaţii respectarea sau nerespectarea drepturilor copilului 

3.3. să identifice în texte şi în imagini cazuri de nerespectare a drepturilor copilului, interpretănd 

mesajul transmis de acestea; 

4.2. să formuleze şi să exprime opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut civic. 

 

Muzică şi mişcare 

2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, însoţită de elemente de mişcare cu diferenţieri 

expresive  

3.2. Diferenţierea anumitor caracteristici (muzicale şi de mişcare) în exprimarea prin dans  

 

Limba româna 

1.5. să manifeste atenţie şi toleranţă faţă de partenerul de dialog 

2.3. să redea prin cuvinte proprii conţinutul unui text citit sau al unui mesaj audiat 

4.6. să manifeste interes şi spirit critic faţă de redactarea diverselor tipuri de texte 

 

Obiective operaţionale: 

a) cognitive: 

O1. să cunoască drepturile copilului din Convenţia Drepturilor Copilului; 

O2. să evidenţieze importanţa respectării drepturilor copilului;  

O3. să analizeze cazurile prezentate; 

O4. să adopte măsuri juste de rezolvare a situaţiilor prezentate ; 

O5. să cunoască îndatoririle care rezultă din fiecare drept; 

O6. să completeze,,Copacul mânuţelor fericite”cu drepturile cunoscute 

O7. Să aleagă drepturile potrivite versurilor poeziilor; 

O8. să motiveze răspunsurile date; 

O9. să formuleze cu cuvinte proprii diverse opinii despre cazuri de încălcare  drepturilor 

copiilor; 

 

b) afective : 

O10. să participe cu interes  la lecţie; 

O11. să exprime prin muzică şi dans emoţii şi sentimente sugerate de fragmente muzicale. 
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c) psiho-motorii: 

O12. să lucreze cu interes, frontal , individual, pe grupe şi să desfăşoare momentul muzical utilizând 

instrumente improvizate. 

Resurse: 

Resurse materiale :  

-materiale didactice cu drepturile copiilor ; 

-planşa pentru jocul didactic ,,Copacul mânuţelor fericite”, un soare,o frunză, un fluture, o buburuză; 

mănuţe din hârtie, decupate; planşa pentru jocul didactic ,,Balonul cu aer cald”, coşuleţ şi iepuraş de 

pluş pentru jocul didactic,, Coşuleţul cu drepturi al Iepuraşului de Paşte”, 10 bagaje din hârtie, pe care 

sunt scrise drepturile , fişe cu poezii care ilustează drepturi; 

- markere; coli; video-proiector, material Power- Point,,Drepturile şi îndatoririle copiilor”; melodia 

,,Alunelul”( mp3), linguri din lemn pentru muzică şi mişcare,  

 

Resurse umane : 20 elevi  

Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia,, studiul de caz, munca în echipă, problematizarea, 

brainstorming,  jocuri didactice, metode non formale, evaluarea, dansul, percuţia 

 

Resurse de timp: 45 de minute 

Forme de organizare: frontal, individual, în grup. 

 

Bibliografie: 

▪ Consiliul Naţional pentru Curriculum, ,,Programa şcolară pentru educaţie civică. Clasa a IV-a, 

Bucureşti, 2006 

▪ Radu Dumitra,Andrei Gherghina, ,,Educaţie civică. Manual pentru clasa a IV-a”, Editura 

Aramis,2016 

▪ ,,Convenţia cu privire la drepturile copilului”, Bucureşti, 2006 

▪ ,,Îndrumator pentru utilizarea manualului de Educaţie civică”, Ed.Aramis 

www.didactic.ro 

  

                             

  

 

http://www.didactic.ro/
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Etapele lecţiei 

 

 

 

 

 

 

 

Ob. 

Op. 

 

Conţinutul informaţional  şi demersul didactic 

 

 

 

Dozare 

 

Elemente de strategie didactică 

 

 

 

Evaluare 

 

Activitatea cadrului 

didactic 

 

Activitatea elevilor 

 

Procedurale 

 

Materiale 

 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 Pregăteşte materialele şi 

cadrul optim necesar 

lecţiei. Elevii sunt aşezaţi 

în semicerc. 

 

Se pregătesc pentru 

lecţie. 

 

1’ 

 

Conversaţia 

 

  

Frontal 

Observarea/ 

verificarea 

2.Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

 

O8 

 

O10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

Pe o planşă se va realiza, 

folosind metoda 

brainstorming, definirea 

noţiunii de COPIL.  

( Anexa 1) 

,,Pentru ca aceste bucurii 

ale copiilor să fie 

protejate, trebuie ca toţi 

oamenii sa le cunoască şi 

să le preţuiască. Există 

niste reguli, care au 

devenit legi, pe care 

trebuie să le respecte toţi 

adulţii şi toţi copiii din 

întreaga lume”.  

Despre aceste reguli sau 

Articole de lege vom 

învăţa astăzi la educaţie 

civică. 

Elevii vor enunţa 

ideile care le vin în 

minte, atunci când se 

gândesc la noţiunea de 

COPIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Exerciţiul 

 

Planşa cu 

brainstorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezbaterea 

Problematizarea 

 

 

Frontal 

 

Aprecieri 

verbale 
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O9 Citesc elevilor textul de 

pe Anexa 2, de unde reies 

mai multe drepturi 

încălcate. 

Ce i-a cerul iepuraşul lui 

Dumnezeu? 

De ce era trist băiatul? 

Ce îl obliga familia să 

facă? 

Ce l-a sfătuit iepuraşul pe 

băiat? 

 

Elevii asculta cu 

atenţie Povestea 

Iepuraşului. 

 

Răspund  la întrebările 

despre textul audiat. 

 

 

2’ 
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3.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 Astăzi vom învăţa 

despre,,Drepturile şi îndatoririle 

copilului’’. 

Scriu titlul lecţiei la tablă. 

Anunţ obiectivele lecţiei. 

 

 

Ascultă cu atenţie. 

 

 

1’ 

 

 

Conversaţia 

  

 

Frontal 

 

4.Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O1 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

O2 

 

Întreaga omenire este 

răspunzătoare de respectarea 

drepturilor omului, în general, şi 

ale copilului, în special. 

Drepturile copilului reprezintă un 

set de norme sau reguli care 

trebuie respectate de către adulţi 

şi de care trebuie să vă bucuraţi. 

În aceeaşi măsură, aceste drepturi 

vă aduc şi câteva obligaţii. 

Voi prezenta elevilor un PPT cu 

titlul ,,Drepturile şi îndatoririle 

copiilor” 

La 20 noiembrie 1959, prin 

,,Declaraţia Drepturilor 

Copilului’’şi apoi  la 11 

decembrie 1989 O.N.U. adoptă 

,,Convenţia cu privire la 

Drepturile Copilului ‘’ care 

conţine 54 de articole şi devine 

,, Legea Internaţională a 

Drepturilor Copilului’’ aprobată 

şi de România în septembrie 

1990. 

 JOC  DIDACTIC: ,,Coşuleţul 

cu drepturi al Iepuraşului de 

Paşte’’ 

 

 

 

Ascultă cu atenţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii afla despre drepturile şi 

îndatoririle de care beneficiază. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascultă cu atenţie explicaţiile 

 

Elevii sunt aşezaţi in semicerc. 

Câte un elev va extrage bileţele 

din coşuleţ, citeşte poeziile şi 

 

1’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Fişă poveste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişe cu 

poezii 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 
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5.Obţinerea 

performanţei 

 

 

 

 

 

 

  

 

O7 

O8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

O4 

Copiii sunt aşezaţi în 

semicerc. Elevii vor extrage, pe 

rând, câte un bileţel din coş. 

 ,,Iepuraşul de Paşte ne-a 

trimis un coşuleţ în care vom găsi 

10 poezii, ilustrând cele mai 

importante drepturi ale copiilor 

din întreaga lume. Fiecare grupă 

îşi va trimite câte un reprezentant 

şi vom descoperi împreună 

conţinutul coşuleţului. Cu benzile 

de hârtie extrase de elevi se 

umple ,,Balonul cu aer cald”, cu 

drepturile copilului. ( Anexa 3) 

JOC DIDACTIC: ,,Balonul cu 

aer cald”. 

Pe  o planşă este desenat un balon 

cu nacelă.  

,,Vom pleca într-o călătorie 

imaginară şi vom lua cu noi 

drepturile copilului, sub formă de 

bagaje. La  un moment dat, 

balonul se defectează şi mai 

trebuie să-l „uşurăm”. Vom 

renunţa la drepturi, pe rând. Şi, 

pentru că probabil ultimul drept 

care va rămâne va fi dreptul la 

viaţă, le voi mulţumi şi îi voi 

încuraja să militeze toată viaţa 

pentru viaţă şi pentru pace.” 

 

 

JOC DIDACTIC: ,,Copacul 

mânuţelor fericite” 

drepturile scrise pe benzile de 

hârtie.  

 

 

 

Urmăresc cu atenţie 

 

Selectează pe rând câte un drept, 

la care se poate renunţa. Rămâne 

ultimul dreptul la viaţă, cel mai 

important. 

 

 

 

 

 

 Motivează alegerea 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii vor completa şi vor lipi 

mânuţele scrise pe copac 

Fiecare copil va lipi pe ,,Copacul  

mânuţelor fericite”mânuţa scrisă. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

  

 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Problema- 

tizarea 

 

 

 

 

Conversa 

ţia  

 

 

 

 

 

 

Benzi de 

hârtie pe 

care sunt 

scrise 

drepturile 

copiilor 

 

 

 

 

Planşă 

,,Balonul cu 

aer cald” 

 

 

 

 

 

 

Planşa cu 

balonul cu 

aer cald 

 

 

 

 

 

Mânuţe 

decupate 

din hârtie 

colorată 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

  

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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6.ACTIVITA 

TEA ÎN 

COMPLETA 

RE, integrată 

 

 

 

 

 

O6 

 

O8 

 

Muz

ică 

şi 

mişc

are 

 

O11 

O12 

Fiecare copil va scrie pe mâna  

decupată: în palmă, numele, pe 

primele trei degete drepturile de 

care se bucură, iar pe două degete 

, două obligaţii.  

 

 

Acompaniaţi de melodia  

,, Alunelul”( folclorul pentru 

copii), elevii vor dansa şi vor 

tacta ritmul, folosind linguri de 

lemn. Acest moment va ilustra 

dreptul la asociere paşnică, pentru 

desfăşurarea unui spectacol. 

Elevul cu CES, care are Tulburare 

din spectrul autist, însoţit de 

mama lui, va participa şi el. Voi 

evidenţia în acest fel respectarea 

dreptului de a nu fi discriminat, 

având  cerinţe speciale. 

 

 

 

 

 

 

Elevii dansează  şi tactează ritmul 

, folosind instrumente 

improvizate ( 2 linguri din lemn). 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

 

 

 

 

Metode 

nonformale 

 

 

Planşa 

,,Copacul 

Mânuţelor 

fericite” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cântec, 

,Alunelul” 

 

Linguri de 

lemn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans in 

formaţie, pe 

muzică şi  

ritm 

 

 

Aprecieri 

verbale 

7. Încheierea  

lecţiei 

 Voi aprecia,voi face observaţii, 

voi nota elevii si îi voi încuraja. 

Recompensa vor fi insignele cu 

drepturile copiilor. 

 ( Anexele 5 si 6) 

Tema: De ilustrat într-un desen 

dreptul primit pe insignă şi fişa cu 

4 texte suport, pentru care trebuie 

să găsească dreptul  

încălcat copiilor din cazurile date. 

 

 

 

Elevii primesc insignele şi îşi 

notează tema 

 

 

 

2’ 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

insigne  

 

 

 

Frontal 

 

 

Aprecieri 

generale şi 

particulare 
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Proiect de activitate terapeutică 
 

Herea Simona Patricea 

Centrul Școlar pentru Educatie Incluzivă„Maria Montessori” Constanţa 

 

 

Clasa:                     a X-a A 

Aria Curriculară:            Terapie Educatională Complexă  şi Integrată 

Terapia:      Ludoterapie   

Tema:                  „Jocul meseriilor- Cum pot să ajut?” 

Tipul activității:     Formarea de priceperi şi deprinderi 

Obiective cadru:  

Formarea conduitelor independente pentru integrarea în plan social 

Obiective de referință: 

                  Rezolvarea unor situatii practice de viaţă prin folosirea experienţei personal 

 

Obiective operaționale: 

O1 – să recunoască profesiile sau meseriile pe baza unei imagini; 

O2 – să asocieze imaginea profesiei sau meseriei cu imaginea uneltelor/elementelor  necesare pentru 

desfăşurarea ei; 

O3 – să asocieze  produsele corespunzătoare unei anumite profesii sau meserii; 

O4 – să identifice o meserie pe baza unor acțiuni / descrieri/ desene a unor elemente specifice 

O5 – să participe activ  la joc. 

 

Strategii didactice: 

a) Metode si procedee:  conversatia,observarea,exercitiul,explicatia,demonstratia,exercitiul  

                                   motric, instructajul, jocul didactic. 

b.) Materiale(mijloace):  marionete, cartonașe cu meserii (polițist, bucătar, tâmplar, frizer, brutar, 

pompier, profesor, fermier, vânzătoare, medic, poștaș, pilot, croitor, instalator), roata meseriilor (un disc 

cu segmente pe care sunt desenate imagini cu profesii şi meserii. Prin învârtire se descoperă pe rând câte 

o imagine cu diverse meserii), imagini cu produsele specifice / activități specifice unei anumite meserii 

(semnul „Stop; mâncare, mobilă; foarfecă; pâine; stingător; tablă; tractor; casă de marcat; stetoscop, 

plic, costum, avion, robinet”), zar culori (două fațete roșii; două galbene; două albastre), tablă, cretă, 

insigne 

Forme de organizare:  Frontal -Individual 

Durata:  45 min. 

 

     

 

  Bibliografie:  

- „Programa şcolară de terapie educaţională complexă şi integrată” cls. I-VIII, Bucureşti,  

- „Terapie Educatională Complexă si Integrată”-Ghid pentru  învaţătorii şi profesorii educatori 

din şcolile speciale (deficienţă mintală) – Editura Tehnopress , Iasi , 2005.
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Secvențele 

activității 

Timp Ob Continutul instructiv-educativ Metode si 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Modalități de 

evaluare 

1. Moment 

organizatoric     

2`  Pregătirea materialelor şi asigurarea unui climat psiho-pedagogic 

necesar desfăşurării activităţii 

   

2. Captarea 

atenţiei    

4`  

 

Captarea atenției se va realiza cu ajutorul unor ghicitori și marionete 

reprezentând diverse meserii. 

„Știți voi cine…..” 

„Ciorbe, supe, sărmăluțe 

Sosuri calde, chifteluțe 

Pregătește iscusit 

Că e meșter la gătit. ”(Bucătarul) 

„Când nu este semafor 

Strada poți trece ușor 

El mașinile oprește 

Doar să treci…și le pornește…”(Polițistul) 

„Tunde cu îndemânare 

Și îți face și cărare 

O frizură să-ți stea bine 

Nu-l întrece orișicine” (Frizerul) 

       Elevii ascultă atenți și oferă răspunsuri la ghicitorile prezentate. 

 

conversaţia 

explicaţia  

Marionete  

 

Apreciez capacitatea 

de atenție 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor      

2`  Astăzi ne vom juca și vom vorbi despre diverse meserii. Titlul 

lecției este „Jocul meseriilor- Cum pot să ajut?” 

   

4.Desfăşurarea 

activităţii   

 

 

 

32` 

 

 

O1 

 

 Jocul 1 

„Eu sunt…” 

    Pe tablă vor fi expuse imagini în care sunt prezentate diverse 

meserii. Fiecare imagine va fi numerotată. Copiii vor ieși pe rând 

 

conversaţia 

explicaţia 

instructajul 

 

 

Imagini 

meserii 

apreciez 

capacitatea de a 

asculta, de a 
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Secvențele 

activității 

Timp Ob Continutul instructiv-educativ Metode si 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Modalități de 

evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

O2 

O5 

 

 

 

O3 

O5 

 

 

 

 

la tablă și vor extrage un bilețel cu un număr. Ei vor identifica 

meseria corespunzătoare numărului de pe bilețel și vor formula 

propoziția „Eu sunt…”  

Elevii care au dificultăți vor fi ajutați de profesor. 

 

Jocul 2 

„Roata meseriilor” 

       Elevii vor fi împărțiți în două grupe. Fiecare grup va avea 

imagini cu elemente corespunzătoare unei meserii (10 meserii/ 3 

jetoane pentru fiecare meserie). 

       Profesorul învârte roata meseriilor. Fiecare echipă va trebui să 

identifice cât mai repede cele trei elemente corespunzătoare 

meseriei indicată de roată.  

       Echipa cea mai rapidă va primi un abțibild. Va câștiga echipa 

cu cele mai multe abțibilduri. 

 

Jocul 3 

„Cine mă ajută?” 

       Fiecare elev va extrage un cartonaș pe care este prezentată o 

meserie sau un produs al unei meserii.Elevii sunt împărțiți în două 

grupe în funcție de cartonașele selectate: „grupa meseriilor” și 

„grupa produselor” 

        Elevii din „grupa produselor” îți vor prezenta cartonașele: 

Ex. „Eu am nevoie de un tort. Cine mă ajută?” 

       Elevul din cealaltî grupă, care are meseria potrivită, îi 

răspunde: 

        „Te ajut eu! Eu sunt bucătarul și pot să îți fac un tort” 

exerciţiul 

jocul didactic 

 

 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

exerciţiul 

jocul didactic 

 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

exerciţiul 

jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roata 

meserii 

Jetoane 

Abțibilduri  

 

 

 

 

 

 

Cartonașe 

imagini 

 

 

 

 

 

 

 

formula un răspuns 

corect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apreciez 

capacitatea de a 

identifica imaginile 

 

 

 

 

 

apreciez 

capacitatea de a 

asculta, de a 

formula un răspuns 

corect 
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Secvențele 

activității 

Timp Ob Continutul instructiv-educativ Metode si 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Modalități de 

evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

O4 

O5 

  

        Jocul continuă până ce fiecare copil își găsește perechea 

corespunzătoare. 

 

 

Jocul 4 

„Vorbesc-desenez-mimez” 

           Elevii sunt împărțiți în două echipe. Fiecare membru al unei 

echipe va trage un cartonaș cu o meserie și va da cu zarul. Zarul 

folosit va indica o culoare în funcție de care elevul va trebui să: 

Pentru roșu- să vorbească despre meserie, fără a indica numele 

Pentru galben- să deseneze un element corespunzător meseriei 

Pentru albastru- să mimeze o acțiune specifică. 

             Echipa din care face parte elevul, va trebui să ghicească 

meseria. Dacă nu oferă un răspuns corect, cealaltă echipă are 

posibilitatea să răspundă. Pentru fiecare răspuns corect echipa 

primește o steluță.  

             Jocul se va desfășura până când fiecare copil a prezentat o 

meserie. Va câțtiga echipa care la final va avea cele mai multe 

steluțe. 

 

 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

exerciţiul 

jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zar 

Imagini  

Cretă  

Tablă   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

apreciez 

capacitatea de a 

asculta, de a 

executa acțiunile 

cerute; 

 

 

5.Aprecieri 

finale 

5`  Se fac aprecieri individuale si colective.  

Elevii primesc insigne cu meserii. 

 

Explicaţia, 

conversaţia.  

insigne formativă 

individuala. 
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PROIECT  DIDACTIC 

Profesor psihopedagog: Regep Nida Nermin 

Centrul Școlar pentru Educatie Incluzivă„Maria Montessori” Constanţa 

Data: 05.11.2020 

Clasa: a VIII-a C 

Aria curriculară: CONSILIERE  SI  ORIENTARE 

Subiectul: „Grupurile din care facem parte – FAMILIA” 

Tipul lecției: consolidarea și sistematizarea cunoștințelor 

Durata lecției: 45 minute 

COMPETENȚE: 

Dezvoltarea abilităţii de exprimare orală şi de comunicare independentă 

Recunoașterea propriei locuințe cu ajutorul fotografiilor /  imaginilor din talking photo album;  

Denumirea propriului nume şi pe cel al membrilor familiei ( mama, tata, fraţi, bunici – acolo unde este 

cazul) cu ajutorul imaginilor din talking photo album;  

Descrierea persoanelor apropiate cu sprijin verbal şi imagistic;  

Completarea unor informații legate de membrii familiei sale  în fişa ”Album de familie”. 

RESURSE DIDACTICE:  

• MATERIALE: talking photo album, fotografii, imagini, fişă ”Album de familie”, reportofon. 

• PROCEDURALE: conversaţia, observarea, explicaţia, exerciţiul.  

• UMANE: elevi cu deficienţe mintale severe şi asociate.  

• MODALITĂŢI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: individual 

 

Nr. Momentele 

activității 

Competente Continutul 

activitatii 

Metode si 

procedee 

Resurse 

materiale 

Observații 

1 Moment 

organizatoric 

 Pregatirea 

materialelor de 

lucru 

   

 

2 

 

Captarea 

atenției 

 Pe o măsuţă sunt 

expuse câteva 

fotografii care 

ilustrează 

Conversația 

Observația 

Fotografii  
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momente 

importante din 

familia copilului. 

 

3 

 

Anunțarea 

temei 

 

C1 

Profesorul 

psihopedagog va 

recita câteva 

versuri sugestive 

despre familie: 

”Sora, fratele, 

mămica, Tata, 

bunicul, bunica. 

Ce alcătuiesc cu 

toţi? Hai ghiceşte 

dacă poţi!” 

(Familia) 

Tema activității 

de astăzi este – 

FAMILIA. 

 

Conversatia 

Observația  

Explicația 

 

Fotografii 

cu diverși 

membrii ai 

familiei 

 

 

4 

 

Desfășurarea 

propriu-zisă a 

activității 

 

 

C1 

C2 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

Se prezintă 

fiecărui elev în 

parte “talking  

photo” albumul. 

Familiarizarea 

elevului cu 

“albumul 

vorbaret”.  

Elevii sunt 

încurajați să 

verbalizeze ceea 

ce văd în 

imagini.  

Să recunoască 

spațiul în care 

locuiesc, să 

identifice și să 

numească 

membrii familiei 

(prenumele 

părinților, al 

fraților, surorilor, 

al bunicilor sau al 

altor membrii ai 

familiei cu care 

locuiesc) 

Fiecare elev 

trebuie să 

Conversatia 

Observația  

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Conversatia 

Observația  

Explicația 

Exercițiul 

Talking  

photo 

album 

Reportofon 

 

 

 

 

 

 

Talking  

photo 

album 

Reportofon 
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identifice rolul 

fiecărui membru 

al familiei, 

meseriile 

părinților. 

Fiecare elev 

trebuie să descrie 

persoanele 

apropiate. 

  

După finalizarea 

acestei sarcini - 

elevii sunt 

încurajați să 

redea 

înregistrarea  

“albumului 

vorbăreț” 

 

5. 

 

Asigurarea 

feedback-ului 

 

 

C5 

Elevilor li se 

oferă  fisa 

“Album de 

familie”. 

Li se solicit să 

completeze niște 

informații sau în 

funcție de nivelul 

de dezvoltare al 

fiecărui elev să 

coloreze fișa de 

lucru. 

 

Conversația  

Explicația 

 

Fișa  

“Album de 

familie” 

 

 

 

6. 

Evaluarea 

activității 

 Fiecare elev este 

felicitat pentru 

aportul adus 

activității în 

vederea creșterii 

imaginii de sine. 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                   Prof. înv. Primar: Bordea Felicia 

                                                Şcoala  Gimnazială ,,Vasile Alecsandri” Mirceşti, localitatea Iugani 

 

DATA:  

CLASA: a II-a 

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere şi orientare 

DISCIPLINA: Dezvoltare personală 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,, Emoţiile noastre” 

SUBIECTUL LECŢIEI: ,, Emoţii şi comportamente – recunoaşterea emoţiilor 

TIPUL ACTIVITĂŢII:  consolidare și sistematizare 

SCOPUL LECȚIEI:Identificarea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi 

paraverbal. 

DISCIPLINE INTEGRATE: 

Comunicare în limba română 

Muzică și mișcare 

Arte vizuale și abilități practice 

COMPETENŢE SPECIFICE (DP): 

1.1 Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate; 

2.1 Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal; 

2.2 Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă; 

 

Competenţe specifice (CLR): 

1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate; 

1.3 Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare; 

 

Competenţe specifice (MM): 

2.1 Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm; 

 

Competenţe specifice (AVAP): 

2.6 Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de 

exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică 

 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1 -Să identifice starea emoțională transmisă de textul citit ; 

O2 -Să verbalizeze ideile, gândurile faţă de unele situaţii de viaţă întâlnite în    poveste; 
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O3 Să asocieze emoții cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal 

O4 -Să identifice emoţiile personajelor în diferite momente ale povestirii; 

O5 -Să reprezinte grafic pe floricică, emoţia pe care o preferă. 

 

 

Strategia didactică: 

a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, brainstormingul, jocul didactic; 

b) Mijloace de învăţământ: videoproiectorul, imagini cu diferite stări emoţionale, imagini cu fragmente 

din textele studiate, planşa cu  tabelul, planşa cu copacul, floricele, marker, feţe zâmbitoare, fişe de 

lucru, culori; 

c) Forme de organizare: frontal, individual, pe perechi. 

RESURSE: 

• UMANE: 20 elevi           

• TEMPORALE: 50 minute       

Bibliografie: 

• Barbu, Daniela; Boca, Cristina Ana-Maria; Dezvoltare personală, Teorii şi exerciţii, clasa a II-a, Ed. 

CD PRESS, Bucureşti, 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=hFhR6R6Jp0I   Detectivul de emoții 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uEFxGuWr1UE  Poveștile Norilor- Emoții 

 

https://www.youtbe.com/watch?v=YnsGJ5NNZkQ   cantec Emoția este prietena ta  

https://www.youtube.com/watch?v=hFhR6R6Jp0I
https://www.youtube.com/watch?v=uEFxGuWr1UE
https://www.youtbe.com/watch?v=YnsGJ5NNZkQ
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Etapele lecţiei 

 

Ob. 

op. 

 

 

Conţinutul instructiv - educativ 

Strategii didactice  

    Evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

 

1. Moment 

organizatoric 

  

           Voi asigura condiţiile necesare pentru buna 

desfăşurare a lecţiei. 

 - Se interpretează cântecul ,, Emotia este prietena ta” 

  https://www.youtube.com/watch?v=YnsGJ5NNZkQ    

  

 

  

 

2. Captarea atenţiei 

 

 

 

O2 

 

 O3 

https://www.youtube.com/watch?v=hFhR6R6Jp0I   

Detectivul de emoții  

        Copiii vor viziona acest filmuleț și le voi spune că 

apoi vor fi ei detectivi de emoții, jucându-se jocul 

următor:. 

          Joc: Copilul şi oglinda. Elevii vor forma perechi, 

luând rolul copilului sau al oglinzii. Copilul va mima o 

emoţie (bucurie, tristeţe, furie, frică), iar oglinda- 

detectivul, va imita, respectiv va numi emoţia. Copilul ne 

va povestiv o situaţie care l-a făcut să simtă acea stare. 

 

Conversaţia 

Explicația 

Exercițiu 

Joc didactic 

     

 

 

 

Frontal 

În perechi 

 

Capacitatea de a 

recunoaște emoțiile 

mimate 

 

Capacitatea de 

a verbaliza 

emoții trăite 

https://www.youtube.com/watch?v=YnsGJ5NNZkQ
https://www.youtube.com/watch?v=hFhR6R6Jp0I
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3. Reactualizarea 

cunoştinţelor  

 

 

O2 

   Se realizează printr-un joc intitulat Cutiuţa emoţiilor. 

Elevii vor extrage din această cutiuţă câte un bileţel pe 

care este scris câte un enunţ ce indică o anumită emoţie. 

Ei vor trebui să mimeze emoţia sugerată de enunţ.(Anexa 

5)   

 

Conversaţia 

Explicația 

Exercițiu 

Joc didactic 

  

Bilețele  

Anexa 5 

 

 

Frontal 

Individual  

 

 

Capacitatea de a 

asocia emoții cu 

elemente simple de 

limbaj  

 

4. Anunţarea temei şi 

a obiectivelor 

          

        Anunț elevii că în lecţia de astăzi se vor recapitula 

stările emoţionale. 

Bucuria, tristețea, frica, furia. 

Se notează titlul pe tablă. 

Recunoașterea emoțiilor 

 

Explicaţia  

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

5. Dirijarea învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

O2 

La videoproiector este prezentat textul Cearta.  

Adresez întrebări pentru verificarea înţelegerii 

textului. 

• Ce a făcut Coretti, din greşeală? 

• Ce a făcut Enrico pentru a se răzbuna? 

• Ce emoţie l-a cuprins pe Coretti? 

• Şi-a stăpânit Coretti emoţia? 

• Ce crezi că s-ar fi întâmplat dacă nu-şi stăpânea furia? 

• Care dintre cei doi prieteni crezi că a avut dreptate? 

Motivează-ţi răspunsul. 

Elevii răspund la întrebări. 

 

Ppt povestea 

 

 

explicaţia 

 

 

Exerciţiul 

 

Conversaţia 

 

 

Videoproiec- tor 

 

Material PPT 

 

 

 

 

 

 

Fisa de lucru 

 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea  de a 

răspunde la întrebări 

referitoare la text 

Capacitatea de a 

verbaliza ideile, 

gândurile faţă de 

unele situaţii de 
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O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

Într-un tabel, elevii vor grupa iniciile care apar  în text, 

în funcţie de emoţiile care i-au cuprins pe cei doi 

prieteni. (ANEXA 2) 

În continuare voi prezenta scurte fragmente din lecţiile 

anterioare pe care elevii vor trebui să le recunnoască şi 

să precizeze despre ce stare emoţională este vorba. 

(ANEXA 3) 

Ne reamintim faptul că: 

• Bucuria este o emoţie pozitivă, ce indică starea de bine a 

unei persoane. 

• Tristeţea este o emoţie negativă, provocată de o pierdere, 

de o suferinţă sau de o dezamăgire. 

• Frica este o emoţie negativă puternică, provocată de un 

pericol (frica de animale, de întuneric, de personaje 

imaginare). 

• Furia este o emoţie negativă, manifestată printr-o 

izbucnire nervoasă, agresivă, de obicei verbală, iar în 

cazuri grave, prin violenţă . 

Elevii primesc fişe de lucru  (ANEXA 4) care au ca 

cerinţă să coloreze: 

• Cu portocaliu caseta de sub imagina ce redă bucuria; 

• Cu violet pe cea care redă supărarea; (tristeţea) 

 

Explicația 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa de lucru 

 

 

 

viaţă întâlnite în    

poveste; 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

identifica emoțiile 

personajelor în 

diferite momente ale 

povestirii 

 

Capacitatea de a 

identifica emoțiile 

personajelor 
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• Cu roşu furia; 

Cu maro frica; 

Exerciţiul 

 

6. Obţinerea 

performanţei şi 

conexiunea inversă 

(feed-back-ul) 

 

 

 

O5 

           Joc: Copacul trist/vesel 

Elevii vor primi câte o floricică de hârtie pe care vor 

reprezenta grafic, prin desen, emoţia pe care o preferă. 

Toate florile vor fi aşezate pe ramurile copacului aşezat în 

faţa lor. Acesta va deveni vessel, dacă numărul 

floricelelor vesele va fi mai mare. 

  

Conversaţia 

Explicația 

 

 

Exercițiu 

Joc didactic 

 

Floricele 

 

Planșa copacul 

 

 

Frontal 

   

 

Individual  

 

 

 

Capacitatea de a 

reprezenta grafic 

emoția pe care o 

preferă 

 

 

8. Încheierea 

activităţii 

 

 

 

 

 

Se fac aprecieri verbale şi individuale. Elevii vor fi 

recompensaţi cu câte o faţă zâmbitoare. 

Activitatea se încheie cu poezia Gândul bun (ANEXA 5), 

recitată de un elev, şi cu cântecul Dacă vesel se trăieşte. 

 

 

 

 

Fisa de lucru 

 

Frontal  
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VOLUNTARIATUL O NECESITATE 
Prof. Mirela Sandu 

Colegiul Național Catolic “Sf. Iosif” Bacău 

 

 

Articolul de față se dorește a fi o pledoarie pentru voluntariat într-o lume în care individualismul pare să 

domine. Suntem prinși în proiectul nostru de viață și uităm uneori că pentru o viață personală bună trebuie 

să avem și un proiect de țară care să ne ofere șansa de a ne împlini ca oameni. 

 

Trăim într-o lume în care adaptarea la schimbările rapide reprezintă esența devenirii umane și sociale. 

Care sunt factori i care contribuie la această adaptare rapidă? Cum poate societatea să-și pregătească 

copiii pentru a face față provocărilor ce vor veni? Cine poate hotărâ direcțiile de schimbare, cum pot fi ele 

puse în practică, cum trebuie să se implice educația în schimbarea socială ? 

 

Sunt întrebări la care răspunsul poate defini strategii de acțiune. E adevărat că atitudinile pot fi formate 

într-un timp mai scurt, iar pentru a forma mentalități e nevoie de timp îndelungat și de o educație 

consistentă, de aceea pe termen scurt cred că trebuie să acționăm cu toate mijloacele pe care le avem la 

îndemână, iar educația prin voluntariat e un mijloc important. 

 

Educația prin toate formele ei( formală, nonformală, informală) este pusă în situația de a se reinventa, dar 

e mai greu pentru educația formală care are limitele ei evidențiate prin inertia sistemului educational, prin 

decalajul existent între ceea ce i se cere și ceea ce poate face din perspectiva resurselor pe care le deține, 

de aceea cred că voluntariatul e o cale complementară prin care profesorii și elevii pot împărtăși 

experiențe comune și edificatoare. 

 

Voluntariatul e reglementat de Legea nr. 78/2014, în care se precizeaza că statul român sprijină 

dezvoltarea voluntariatului prin intermediul tuturor institutiilor sale care activează în domeniile în care se 

desfasoară activitațile de voluntariat. Aceeași lege oferă si definitii clare pentru termenii de voluntariat, 

voluntar, beneficiar al activitatii de voluntariat, activitate de interes public, organizatie gazdă si contract 

de voluntariat. Astfel, potrivit Legii: 

 

• Voluntariatul e definit drept „participarea voluntarului persoana fizica la activități de interes 

public, desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de 

drept public sau de drept privat, fără remuneratie, individual sau în grup.”; 

 

• Voluntarul este „orice persoana fizica, fara deosebire de rasa, origine etnica, religie, sex, opinie, 

apartenenta politica, care a dobandit capacitate de munca potrivit legislatiei in domeniul muncii si 

desfasoara activitati de voluntariat.”; 

• Activitatea de interes public e definita drept „activitatea desfasurata in domenii precum: arta si 

cultura, sportul si recreerea, educatia si cercetarea, protectia mediului, sanatatea, asistenta sociala, religia, 

activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar si/sau filantropic, dezvoltarea comunitara, 

dezvoltarea sociala.”; 

• Organizatia gazda este „persoana juridica de drept public sau de drept privat, fara scop 

lucrativ, care organizeaza si administreaza activitati de voluntariat.”; 

http://federatiavolum.ro/wp-content/uploads/2014/11/LV_promulgata.pdf
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• Beneficiarul activitatii de voluntariat este „persoana fizica, alta decat sotul/sotia si copiii, sau 

persoana juridica in folosul careia se desfasoara activitatea de voluntariat.”; 

➢ Contractul de voluntariat reprezinta „conventia incheiata intre un voluntar si 

organizatia gazda, in temeiul careia prima parte se obliga sa presteze o activitate de interes 

public, fara a fi remunerata, iar cea de-a doua se obliga sa ofere o activitate adecvata solicitarii 

sau pregatirii voluntarul”. 

 

Categoric cred că acolo unde există oameni capabili de dăruire de sine se formează o comunitate capabilă 

să răspândească lumina în jur. 

 

Cei cu viziuni și afinități comune se vor regăsi și se vor motiva reciproc. Fiecare voluntar care confirmă 

prin acțiunile sale disponibilitatea sa de a dărui și celorlalți îi inspiră să continue și să își dedice timp. 

Fiecare poveste împărtășită contribuie la o motivație colectivă în a face parte din proiectul de a-i ajuta pe 

ceilalți. 

 

Sunt multe avantaje demne de luat în seamă pe care le putem evidenția elevilor noștri pentru a-i 

determina să se implice în proiecte de voluntariat,cum ar fi: 

 

➢ Voluntariatul e considerat experienta profesionala, cu conditia ca activitatea sa fie 

desfasurata in domeniul in care voluntarul si-a facut sau isi face studiile. Cu alte cuvinte, daca esti 

proaspat absolvent de facultate si ai la activ cateva astfel de experiente, vei avea sanse mai mari 

sa iti gasesti un job, comparativ cu un absolvent care nu are in CV activitati de voluntariat; 

➢ Te ajută să iți lărgești rețeaua profesională, lucru care s-ar putea dovedi foarte util atunci 

când vei avea nevoie de o slujbă sau în cazul in care ai o mica afacere si vrei să lărgești cercul de 

oameni care cunosc businessul tău; 

➢ Te ajută să interacționezi cu diferite categorii sociale. Alături de acești oameni vei 

invăta să lucrezi in echipă pentru atingerea unui tel comun și, nu in ultimul rând, pe mulți dintre 

aceștia îi poti transforma chiar in prieteni;Te ajută să iți dezvolți abilitățile de leadership si să 

fii mai motivat. 

➢ Îți antrenează creativitatea; 

 

➢ Datorită voluntariatului vei deveni un om mai solidar, mai increzator in oameni, asta 

nepunând la socoteală faptul că acest tip de activităti iti dezvoltă spiritul civic si 

responsabilitatea sociala; 

 

➢ Voluntariatul contribuie si la imbunătățirea abilitătilor de negociere, de lucru in echipă si 

comunicare. 

 

Sunt profesor de științe sociale de douăzeci și cinci de ani, îmi place ceea ce fac, încerc mereu să mă 

reinventez pentru a furniza elevilor mei informații mereu actuale și pentru a-i face să înțeleagă că progresul 

social nu are la bază o atitudine individualistă. Predau și filosofie și prin intermediul ei fundamentez ideea că 

educația pentru societate are o profundă bază umanistă clădită de -a lungul vremii de către marii gânditori. Dar 

baza umanistă a educației formată în școală este prelungită în acțiune. Când elevii și profesorii pot să facă parte 

din proiecte comune prin care să ajute comunitatea în care trăiesc scopul educației este atins. Am început un an 

școlar diferit de ceea ce am trăit până acum, clasa de elevi a căpătat o nouă formă, am clasa de la școală cu 
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elevii prezenți fizic și clasa on-line în care elevii sunt prezenți pe platform educațională utilizată de școala 

noastră. Păstrăm distanța fizică, purtăm măști și facem tot posibilul ca activitățile pe care le desfășurăm să-și 

păstreze scopul educational de a forma oameni buni, capabili să se integreze în societate și să aducă o 

plusvaloare în organizațiile în care vor fi. Educația nu poate fi completă doar prin transmiterea unor cunoștințe, 

de aceea ne încurajăm elevii să facă voluntariat descoperind valențele lui formative, ne străduim să le formăm 

o atitudine active de a participa la viața cetății. Mulți dintre elevii mei fac voluntariat, 

iar prin intermediul școlii noastre derulăm o serie de proiecte de voluntariat cu ONG-uri tocmai pentru a-i 

încuraja și a le forma o atitudine civică ce poate contribui la dezvoltarea societății. Având în vedere 

avantajele existente vreau să exemplific în continuare printr-un proiect desfășurat în școala noastră în 

urmă cu mai mulți ani. El a fost scris și implementat de către oameni cu inimă și dornici de implicare 

socială. Dacă poate fi de folos și altor școli sau instituții cu atât mai bine. 

 

ARGUMENT 

 

Proiectul oferă animatorilor și copiilor o experiență de grup, șansa de a se implica cognitiv, 

creativ și emoțional în situații autentice de viață. 

 

Proiectul propune povești educative care pot contribui benefic la formare umană și spirituală a 

actanților proiectului, prin activități care accesează dimensiunea fantastică, îmbogățesc experiența de 

viață prin exemple consacrate, memorabile, care oferă modele pentru un sistem de valori autentice: cinste, 

curaj, puterea de a alege Binele, speranță, prietenie, iubire, credință etc. 

 

Trăim în acest loc, în acest timp, în acest segment de istorie al planetei și uneori viața poate părea 

nesigură, dificilă sau nedreaptă... Copii și adolescenți, segmente de vârstă vulnerabile, pot cădea pradă 

deziluziilor, descurajării, ispitei abandonului școlar, considerând uneori că e mai ușor să cedezi decât să 

crezi și să lucrezi la propria devenire. 

 

Proiectul propune o alternativă viabilă și atractivă pentru petrecerea timpului liber prin joc de 

roluri pentru care sunt alese cu grijă personaje fantastice capabile să transmită semnificații, principii și 

valori morale și spirituale esențiale în cadrul refacerii unui drum al inițierii trăit în cadrul unei experințe 

comunitare. În acest context, animatorii au atât datoria și ocazia să integreze aceste valori pe care doresc 

să le transmită mai departe cât și oportunitatea de a interrelaționa cu copii și adolescenți, unii de aceeași 

vârstă cu ei. 

 

DURATA PROIECTULUI: 1 AN ȘCOLAR 

SCOPUL PROIECTULUI: Formarea autonomiei personale. Transformarea timpului liber într-

un moment de creștere morală, intelectuală și spirituală cu deschidere spre valori etern umane autentice 

promovate de secole prin mituri și povești. 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

➢ să-i ajute pe participanți, cu ajutorul poveștilor și miturilor, să descopere că viața are un 

sens, o semnificație, o valoare, este un angajament-vocație; să prevină abandonul școlar; 

➢ să descopere în propria viață bucuria prieteniei, pacea interioară a tăcerii, armonia 

respectului, smerenia ascultării, frumusețea rugăciunii; 
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➢ să ajute la interiorizarea curajului, voinței puternice, motivației conștiente, valori care fac 

o persoană să fie liberă și matură; 

➢ să treacă prin experiența durerii și a suferinței ca parte integrantă accidentală din 

existența cuiva și care nu trebuie să distrugă dorința de viață și de reușită, în plan uman și 

profesional; 

➢ să dea posibilitatea elevilor să reflecteze asupra modului de a se raporta la alții: părinți, 

frați, prieteni, colegi; să descopere că iubirea, buna înțelegere, dialogul, respectul reciproc, micile 

gesturi (zâmbet, ajutor necondiționat, mici atenții) sunt capabile să construiască raporturi 

frumoase și durabile în familie și în comunitate; 

- să ofere și eleviilor cu dificultăți financiare șansa să participe la activități extracurriculare cu taxă 

(concursuri, spectacole, simpozioane etc.) 

- să-i ajute pe toți participanții (de la animatori până la beneficiari și familiile lor) să-și 

consolideze și să-și îmbunătățească cunoștințele acumulate în timpul anului școlar în domenii 

ca: matematică, istorie, limbi străine, aplicabilitatea legilor fizicii, chimiei, autocunoaștere, 

interpretarea testelor psihologice de personalitate și privind orientarea profesională, limba și 

literatura română, TIC, cântat la un instrument/cor, terapie ocupațională (origami, quilling etc.). 

 

STRATEGII ȘI METODE 

 

socializarea 

 

terapia ocupațională 

 

stimularea cognitivă 

 

ludoterapia 

 

rugăciunea 

 

GRUPUL ȚINTĂ: 

 

Beneficiari direcți: copiii și adolescenții care 

 

- nu au posibilități financiare pentru a-și petrece timpul liber și vacanțele în 

locații îndepărtate, cu deplasare și sejur ce implică costuri pe care familiile lor nu și 

le pot permite; 

- nu au resurse financiare pentru meditații ce vizează recuperarea 

lacunelor în diverse domenii școlare; 

 

- fac parte din familii vulnerabile (monoparentale, cu istoric de alcolism, 

violență domestică, rele tratamente aplicate minorilor etc.). 

 

Beneficiari indirecți: formatorii 
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ECHIPA DE PROIECT 

 

Coordonatori principali: ............. 

 

Formatori: ................ 

 

Animatori: elevii voluntari de la ......... 

 

Obligaţiile părţilor: conform Graficului activităţilor 

 

Etapele Secţiuni / Ateliere Data / Responsabili Locaţie 

proiectului 

 

Frecvența 

   

 Persoane Instituţii  

I Consultare/Comunicare cu   Instituțiile Instituțiile 

Semnarea partenerii + Decizie   partenere partenere 

parteneriatului 
     

Definitivare grafic de activităţi +     

/ proiectului Concepere + Redactare     
      

II ”Eroi de basm ca noi” – 1 / săptămână  Instituțiile Instituțiile 

Derularea mituri/povești reinterpretate   partenere partenere 

proiectului 
     

Meditații la română și 1 / săptămână    

 matematică pt elevii din clasa a     

 VIII-a     
      

 Sport și sănătate. Ludoterapie. 1 / săptămână    

 Culorile din viața noastră     
      

 Fizica, chimia, biologia 1 / lună    

 distractive     
      

 ”Vorbim limbi străine, 1 / lună    

 călătorim, descoperim Europa”     
      

 ”Nosce te ipsum! 1 / lună    

 (auto)cunoaștere     
      

 ”Micii IT-iști” 1 / lună    

 ”Chitara – prietena mea” 1 / lună    
      

III În reciprocitate, realizată de Permanent  Instituțiile Instituțiil 

Diseminarea parteneri (site-urile instituţiilor   partenere e 

proiectului partenere, site-uri educaţionale,    partenere 

 aviziere, reviste), media.     
      

 

 

Vremurile pe care le trăim ne-au dovedit că voluntariatul este posibil și necesar în 

timpul pandemiei, rămâne doar să vedem la nivel educațional care sunt căile cele mai potrivite 

de a dărui un pic din noi și celorlalți. Grupul țintă al acestui proiect nu are posibilitățile 
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financiare și tehnice pentru platformele on-line, de aceea soluția noastră va fi tot activitățile 

desfășurate față în față, dar în grupuri mai mici și cu păstrarea regulilor de distanțare socială și 

de igienă. 

 

Bibliografie: 

 

1. Legea nr 78/ 2014 

 

2. https://limarom.ro/totul-despre-voluntariat-reglementari-legale-

contractul-de-voluntariat-avantaje-si-dezavantaje/ 

https://limarom.ro/totul-despre-voluntariat-reglementari-legale-contractul-de-voluntariat-avantaje-si-dezavantaje/
https://limarom.ro/totul-despre-voluntariat-reglementari-legale-contractul-de-voluntariat-avantaje-si-dezavantaje/
https://limarom.ro/totul-despre-voluntariat-reglementari-legale-contractul-de-voluntariat-avantaje-si-dezavantaje/
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Proiectul educațional 9 Mai – Ziua Europei 

 
Prof. Cristian Ciobănescu 

Colegiul Național Gheorghe Lazăr, București 

 

 

INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 

1. Titlul proiectului  9 Mai – Ziua Europei 

2. Categoria în care se 

încadrează proiectul 

A. Proiect care sprijină îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin 

formarea profesională şi oferirea de oportunităţi de dezvoltare 

în carieră a cadrelor didactice 

 

B. Proiect care sprijină reducerea decalajului existent la nivelul 

accesului la informaţie şi a metodelor şi mijloacelor moderne 

de predare - învăţare. 

 

C. Proiect care sprijină îmbunătăţirea procesului de predare - 

învăţare prin activităţi extracurriculare 

 

D. Proiect care sprijină integrarea şcolară şi profesională a 

copiilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale şi a celor din 

sistemul de protecţie socială 

3. Durata proiectului  Durata proiectului este de aproximativ 5 ore. 

 

REZUMATUL PROIECTULUI 

 

Rezultate aşteptate:  

 

         Autorii acestui proiect îşi propun formarea/informarea decongestionată a elevilor, dincolo de 

barierele orelor de curs şi/sau a sălilor de clasă. Prin derularea acestui proiect se urmăreşte cunoaşterea 

reciprocă a grupurilor de elevi din aceeaşi şcoală, îşi dezvoltă componente de comunicare; va armoniza 

relaţiile în cadrul grupurilor de elevi, le va forma deprinderile de a respecta regulile de convieţuire, de a fi 

cooperanţi, toleranţi, de a avea iniţiative şi de a-şi crea relaţii de prietenie, colaborare şi competiţie. 

 

         Indicatori şi modalităţi de monitorizare şi evaluare ale rezultatelor proiectului: 

 

         Deoarece activitatea este una de tip activitate competitiv – distractivă (parcurgerea probelor stabilite 

în echipe mixte, formate din elevii liceului, participarea copiilor fiind premiatǎ cu diplome, medalii şi 

premii simbolice) indicatorii vor fi diriginţii, profesorii, dar şi elevii. Prin aceştia se va afla părerea tuturor 

celor implicaţi. 

 

X 
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PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivul general al proiectului 

     Elevii să interacționeze cu toate clasele implicate împroiect, prin desfășurarea în comun a 

activității competitive și a petrecerii. 

 

2. Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Să să implice activ în organizarea proiectului și fiecare elev să respecte îndatoririle pe 

care le-a primit, în vederea efectuării momentului clasei; 

2. Să să dezvolte capacităţile cognitive, să stabilească analogii, corelări şi sistematizări 

între evenimentele menţionate; 

3. Să cunoască importanța zilei de 9 Mai, din contextul istoric al Zilei Europei și nu 

numai; 

4. Să cunoască tradițiile țării reprezentate; 

5. Să colaboreze cu toți ceilalți factori implicați (colegii de clasă și elevii de la celelalte 

clase, profesorii, părinții, personalul didactic – administrativ și nedidactic), în vedere 

dezvoltării capacităților de colaborare. 

 

3. Grupul-ţintă căruia i se adresează proiectul 

Elevii claselor V – XI. 

 

4. Activităţi 

      Fiecare clasa va defila conform tarilor anexate intr-unul dintre tabele, momentul durand 

maximul 4 minute. De asemenea fiecare clasa va avea o mascota, reprezentativa pentru tara 

repartitata. Premiile sunt urmatoarele: 

1) Premii sectiuni (sectiunea gimnaziu, sectiunea claselor a IX-a, sectiunea claselor a X-a, 

sectiunea claselor a XI-a si sectiunea gimnaziu) 

2) Premiul pentru cea mai buna reprezentatie 

3) Premiul pentru cea mai buna mascota 

 

       Juriul se va stabili cu aproximativ o saptamana inainte de moment, iar tragerea la sorti se 

va realiza astfel incat fiecare clasa sa aiba timp pentru a pregati momentul. 

 

       Calendar orientativ 

 

• 2 martie, ora 12:30 (amfiteatru) – anunțarea evenimentului, prezentarea proiectului în 

Consiliul Profesoral și în Consiliul Școlar al Elevilor; 

• 9 martie, ora 12:30 (sala de festivități) – extragerea de către reprezentatul fiecărei 

clase a țării pentru care urmează a fi făcută reprezentarea; 

• 9 martie – 9 mai – pregătirea de către fiecare clasa a momentului sub îndrumarea 

profesorului diriginte și a coordonatorului din cadrul clasei organizatoare; 

• 9 mai, ora 11:00 (curtea școlii) – debutul paradei, prezentarea argumentului 
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desfășurării evenimentului, prezentarea regulamentului; 

• 9 mai, orele 11:30 – 14:30 (curtea școlii) – desfășurarea efectivă a reprezentațiilor; 

• 9 mai, ora 15:00 (curtea școlii) – anunțarea câștigătorilor, premierea și încheierea 

evenimentului; 

• 16 mai, ora 12:30 (amfiteatru) – discuții asupra proiectului și evaluarea sa, în cadrul 

Consiliului Profesoral și al Consiliului Școlar al Elevilor, după discuțiile desfășurate 

în cadrul fiecărei clase. 

  

5. Rezultatele aşteptate ca urmare a implementarii proiectului 

            Se doreşte stabilirea unor noi forme de colaborare între clasele participante. 

            Copiii au ocazia sǎ îşi susţinǎ favoriţii, sǎ îşi încurajeze coechipierii, sǎ conlucreze în 

grupuri mixte, sǎ adopte un comportament moral-civic adecvat, manifestând toleranţǎ, 

ataşament, încredere reciprocă. Vor fi rǎsplatiţi cu diplome, cupe, medalii si alte premii 

simbolice. 

              La finalul acestei activități, fiecare participant trebuie să cunoască importanța zilei de 

9 Mai și de asemenea, tradițiile și obiceiurile țării reprezentate. 

 

6. Modalitatea de monitorizare şi de evaluare a rezultatelor proiectului 

• Părerile elevilor prin diferite mijloace, precum comentarea activităţii la prima 

oră de dirigenţie şi/sau chestionare. 

• Discuţii cu reprezentanţii tuturor claselor în Consiliul Elevilor al liceului și 

cu profesorii în cadrul Consiliului Școlar al Elevilor. 

 

7. Indicatorii proiectului 

• proiect competitiv; 

• activitate extraşcolara. 

 

8. Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului 

- Elevii claselor V-XI; 

- Profesorii participanţi; 

- Profesorii diriginţi. 

 

9. Impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă (elevi, cadre 

didactice, autorităţi locale, comunitatea locală etc), asupra şcolii şi asupra partenerilor 

• Elevi: 1000; 

• Cadre didactice: 40; 

• Cadre didactice auxiliare: 5. 

 

10. Asigurarea continuităţii după încheierea proiectului 

        Activitatea se va desfasura in continuare, deoarece acest eveniment are o tradiție 

indelungata în liceu. 
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11. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare care se vor realiza în timpul 

implementării proiectului şi după încheierea acestuia 

1) Prin cadrul posterelor şi afişelor, care vor fi existente în tot liceul; 

2) Prin cadrul internetului şi al site-urilor de socializare; 

3) Prin cadrul unor pliante distribuite atât diriginţilor, cât şi elevilor. 

 

12. Partenerii implicaţi în proiect  

         În afara cadrelor didactice, persoanelor auxiliare şi al elevilor nu va mai exista altcineva 

implicat în proiect. 

 

INFORMAȚII DESPRE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

1. Descrierea unităţii de învăţământ 

 

Tipul unităţii de învăţământ Colegiu Naţional, unitate de învăţământ cu clasele V -XII. 

Numărul cadrelor didactice  80 

Numărul elevilor înmatriculaţi 1300 

 

2. Cadre didactice şi elevi care participă la proiect  

 

Numărul cadrelor didactice şi 

personal auxiliar participante la 

proiect  

            45 

Numărul elevilor participanţi la 

proiect 

          Aproximativ 900 

Numărul claselor participante la 

proiect şi tipul acestora 

          Nr. total: 31 

- Clasa a V-a: 1 

- Clasa a VI-a: 1 

- Clasa a VII-a: 1 

- Clasa a VIII-a: 1 

- Clasa a IX-a: 9 

- Clasa a X-a: 9 

- Clasa a XI-a: 9 
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Proiect educațional 

"Fii în siguranță! – Educație rutieră” 
        

     Iakab Oana 

Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan Mețianu” Zărnești 

        

 

 

INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 

B.1. Titlul proiectului: "Fii în siguranță! – Educație rutieră” 

  

B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului:Activitate de informare si prevenire a 

sigurantei rutiere in scoala. 

 

B.3.Domeniul în care se încadrează proiectul: Cetațenie democratică 

 

B4: Ediţia nr. I 

 

B5:Locul şi perioada de desfăşurare a activităţii principale: Zărnești, Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan 

Mețianu”, jud.Braşov. 

 

B6: Număr participanţi la proiect: 80 elevi 

 

B7:Bugetul proiectului: Nu este cazul 

 

B8:Proiectul este cu participare: directă 

 

REZUMATUL PROIECTULUI  

Vă invităm să faceți primii paşi în lumea regulilor de circulație! Cunoscându-le şi respectându-le veți 

putea să vă feriți de accidente. 

Veți afla pe unde să circulați,când să traversați, care sunt locurile unde să vă jucați, ce vehicule 

sunt antrenate în trafic, care este rolul polițistului,ce semnificație au unele indicatoare şi marcaje rutiere. 

Porrnind de la adevărul că “în circulaţia rutieră e de ajuns - uneori – să greşeşti o singură dată pentru că a 

doua oară numai ai când”, am gândit elaborarea acestui proiect pentru a intensifica activitatea de sprijinire 

a şcolarului în dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi deprinderi care să-i permită adaptarea cu uşurinţă la 

condiţiile de mic pieton.  
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PREZENTAREA PROIECTULUI 

C.1. Argument justificare, context  

 

Analiza SWOT urmăreşte să puncteze argumentele care vin în favoarea derulării proiectului, dar să 

evidenţieze şi problemele cu care se pot confrunta organizatorii. Analiza va fi completată la finalul primei 

ediţii a proiectului cu aspecte care nu au fost sesizate la începutul proiectului. 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• dezvoltarea spiritului de colaborare şi competiţie 

în vederea atingerii unui scop bine stabilit; 

• accesibilitatea la informare pentru toti elevii 

implicati in proiect; 

• dezvoltarea competenţelor de prevenire a 

accidentelor rutiere 

• formarea şi dezvoltarea capacităţii sociale; 

• familia învaţă să abordeze dintr-o altă 

perspectivă relaţia cu copiii; 

• relaţia şcoala-familie se va întări; 

-se va promova imaginea şcolii. 

• dificultăti de comunicare şi de exprimare a 

emotilor traite, 

• timiditate şi lipsa deschiderii din partea unor 

elevi; 

• imposibilitatea participării din diferite 

motive. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• participanţii pot oferi alternative de a 

interactiona cu alti elevi din scolile participante 

la proiect; 

• proiectul oferă un feed-back părinţilor şi 

elevilor; 

• descoperirea unor modalitati de prevenire si 

combatere a accidentelor rutiere care implica 

copii 

• probabil ca numarul  celor  implicati 

direct in realizarea activitatilor va fi mai 

mic decât cel estimat de organizatori. 

 

 

C.2. Scopul proiectului:  

Cunoasterea si respectarea normelor si regulilor de securitate personala, aprecierea in situatii 

concrete a unor comportamente si atitudini, in raport cu norme prestabilite si cunoscute, cunoasterea 

consecintelor nerespectarii regulilor de circulatie. 

C.3. Obiectivele specifice ale proiectului: 

O1: Cunoasterea si respectarea normelor necesare integrarii in viata sociala, precum si a regulilor de 

securitate personala. 

 

O2: Cunoasterea noţiunile de: drum public, trotuar, carosabil, pieton, vehicul, semafor, agent de 

circulaţie, conducǎtor de vehicul, participant la traficul rutier 

 

O3:Pregatirea copiilor drept participanti disciplinati la traficul rutier. 

O4:Identificarea  și cunoașterea semnificației indicatoarelor rutiere pentru  pietoni şi biciclişti; 
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C.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: elevi din ciclurile primare si gimnaziale 

 

C.5. Beneficiarii direcți și indirecți:  

• beneficiari direcţi: elevii şi profesorii din şcoli 

• beneficiari indirecţi: elevi, părinţi, alţi membri ai comunităţii. 

 

C.6. Durata proiectului:noiembrie 2019- mai 2020 

 

C.7. Descrierea activităţilor: 

Activitatea 1 

Titlul activităţii: Activitate de organizare a proiectului 

Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2019 

Locul desfăşurării: Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan Mețianu”, Zărnești  

Participanţi: cadrele didactice implicate direct 

Descrierea pe scurt a activității: şedinţă de planificare şi de organizare a activităţilor; stabilirea termenelor 

şi responsabilităţilor 

 

Activitatea 2 

Titlul activităţii: Organizarea,Informarea si Mediatizarea proiectului "Fii în siguranță! – Educație 

rutieră” 

Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2019 

Locul desfăşurării: Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan Mețianu”, Zărnești  

Participanţi/parteneri: cadrele didactice implicate direct, având ca și parteneri Inspectoratul de Poliție 

Brașov. 

Descrierea pe scurt a activității: activităţi de organizare, informare și mediatizare a proiectului în școlile 

implicate, în presă și televiziune. 

 

Activitatea 3 

Titlul activităţii: Activitati la clasele de elevi 

Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2019- Februarie 2020 

Locul desfăşurării: Şcolile participante din proiect. 

Participanţi: elevi din clasele primare și gimnaziale 

Descrierea pe scurt a activității: consilierii școlari vor prezenta în cadrul activităților la clase, metode de 

informare, prevenire instruire privind Educația rutieră. 

 

Activitatea 4 

Titlul activităţii: Concurs de desene "Fii în siguranță! – Educație rutieră” 

Data/perioada de desfăşurare: martie - aprilie 2020 

Locul desfăşurării: Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan Mețianu”, Zărnești  

Participanţi: elevii din clasele din clasele din ciclul primar si gimnazial 

Descrierea pe scurt a activității: comisia de evaluare alcatuita din cadrele didactice coordonatoare ale 

proiectului, vor selecta și desemna desenele câștigătoare din fiecare instituție în parte 
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Activitatea 5 

Titlul activităţii: Evaluarea proiectului 

Data/perioada de desfăşurare: mai 2020 

Locul desfăşurării: Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan Mețianu”, Zărnești  

Participanţi: cadrele didactice coordonatoare 

Descrierea pe scurt a activităţii: Cadrele didactice coordonatoare vor întocmi procesul verbal de activitate 

în urma finalizării proiectului. 

 

C.8. Diagrama Gantt a activităților 

 

N

rc

rt 

Obiectiv 

specific 

Activitate nov dec ian fe

b 

mar

tie 

ap

r 

ma

i 

Responsabili 

1 

O1: 

Cunoașterea 

și 

respectarea 

normelor 

necesare 

integrării în 

viața 

socială, 

precum și a 

regulilor de 

securitate 

personală. 

 

 

 

Activitatea 1: 

organizarea 

proiectului 

       Echipa de 

proiect 

 

Activitatea 2: 

Organizarea, 

Informarea și 

Mediatizarea 

proiectului  

"Fii în siguranță! – 

Educație rutieră” 

 

       

Echipa de 

proiect 

 

2 

O2: 

Cunoașterea 

noţiunile de: 

drum public, 

trotuar, 

carosabil, 

pieton, 

vehicul, 

semafor, 

agent de 

circulaţie, 

conducǎtor 

de vehicul, 

participant 

Activitatea 3: 

Activități la clasele 

de elevi 

     

 

 

Echipa de 

proiect 
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la traficul 

rutier. 

 

 

3 

O3:Pregătire

a copiilor 

drept 

participanți 

disciplinați 

la traficul 

rutier. 

 

 

Activitatea 4:  

Concurs de desene  

"Fii în siguranță! – 

Educație rutieră” 

 

       

Echipa de 

proiect 

Elevii din 

ciclurile primare 

4 

O4:Identific

area  și 

cunoașterea 

semnificației 

indicatoarel

or rutiere 

pentru  

pietoni şi 

biciclişti; 

 

Activitatea 5: 

evaluarea 

proiectului 

       

Echipa de 

proiect 

 

 

C.9. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului: 

Parteneriatul se doreşte a fi o şansă de integrare a elevilor,  într-o societate in deplină schimbare. De a 

schimba experiențe, opinii și pareri, cu privire la liceele și facultățiile din județul Brașov, și nu numai. 

În cadrul proiectului se va putea realiza un clasament al copiilor implicaţi în proiect, clasament care va 

ajuta profesorii, părinţii şi elevii sa evidentieze utilitatea informatiilor rezultate din acest proiect. 

 

C.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 

• Monitorizarea proiectului: colaborarea lunară cu şcolile înscrise în cadrul proiectului. 

• Evaluarea parteneriatului: efectuarea unor desene prin care să se reflecte cunoștințele dobândite, 

având ca rezultat final concursul organizat între școlile partenere și alegerea lucrărilor câștigătoare 

pentru fiecare institutie în parte de catre comisia formată din cadrele didactice coordonatoare. 

 

C.11. Modalități de asigurare a continuității/sustenabilității proiectului 

După încheierea proiectului se va realiza un sondaj de opinie care va viza gradul de întelegere a 

informațiilor transmise. 

Vor fi sprijinite iniţiativele de colaborare cu părinţii participanţi şi după finalizarea proiectului. 

 

C.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în 

timpul implementării proiectului 

• mediatizare pe reţelele de socializare 

• promovarea/mediatizarea activităţii prin presa si televiziune. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL ”FIECARE-N PARTE ARE DREPTURI IMPORTANTE” 

 

ARCHIP HORIA-MĂRGĂRINT 

GRĂDINIȚA CU PP NR. 12, IAȘI 

 

ARGUMENT 

 Prezentul proiect educațional se încadrează în domeniul educație civică, componentă a noilor 

educații. Educația civică presupune cultivarea la copii a unor comportamente, atitudini și sentimente 

pozitive în vederea cultivării responsabilității, receptivității, respectului față de sine și ceilalți, a înțelegerii 

și interiorizării unor atitudini sociale pozitive. 

 Prin proiectul educațional ”Fiecare-n parte are drepturi importante”, copiii sunt stimulați să 

comunice și să coopereze între ei, să își împărtășească din experiența și cunoștințele lor, să accepte și să se 

exprime. Activitățile cuprinse în prezentul proiect (jocuri, discuții, etc.) vor familiariza preșcolarii cu 

drepturile și îndatoririle pe care le au. 

 Conform calendarului activităților acestui proiect, el urmează să se desfășoare pe parcursul unei 

săptămâni (16-20 noiembrie 2020). Această perioadă nu a fost aleasă la întâmplare, ea fiind strâns legată 

de Ziua Mondială a Drepturilor Copilului , celebrată an de an la data de 20 noiembrie. În acest context, am 

considerat cât se poate de potrivit ca preșcolarii să se familiarizeze cu noțiunea de ”drept al copilului” în 

preajma evenimentului sus menționat. Ținând cont de vârsta copiilor, am ales să ne oprim asupra unui 

număr restrâns de drepturi pe care le-am considerat mai ușor de înțeles de către aceștia – dreptul la o 

indentitate, dreptul de a avea o familie, dreptul la educație. Pe viitor, în funcție de impactul pe care îl va 

avea setul de activități propuse, ne dorim să abordăm și alte drepturi și responsabilități ale copilului așa 

cum sunt ele cunoscute la nivel mondial. Cu siguranță, acest lucru se va aplica  ținându-se seama de 

specificul vârstei preșcolarilor, nivelul lor de înțelegere, deprinderile și competențele pe care le au la nivel 

cognitiv, socio-emoțional și/ sau artistico-plastic. 

DOMENIUL 

  Educație civică. 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Durata proiectului 

 Săptămâna 16-20 noiembrie 2020, în contextul Zilei Mondiale a Drepturilor Copilului (20 

noiembrie 2020). 

2. Scopul proiectului 

 familiarizarea preșcolarilor cu termeni specifici educației civice;  

 conștientizarea importanței drepturilor copilului. 

3. Obiective  

Pentru copii:  

 promovarea conceptului de drepturi ale copilului;  

 însușirea unor norme de comportament care promovează dezvoltarea respectului față de sine și 

ceilalți; 

 conștientizarea propriei identități și a apartenenței la o familie, un grup social, o comunitate locală; 

 cunoașterea mediului familial al copiilor în vederea atenuării efectelor negative și potențării 

comportamentelor pozitive; 

 îmbogățirea vocabularului prin însușirea unor cuvinte/ expresii noi; 

 participarea la activități de grup atât în calitate de vorbitor, cât și auditor; 
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Pentru cadre didactice: 

 proiectarea și desfășurarea unor activități de stimulare a interesului pentru educația civică; 

 menținerea unei comunicări eficiente cu părinții; 

Pentru părinți: 

 conștientizarea rolului pe care îl joacă în calitate de parteneri în educația copiilor lor; 

 creșterea rolului de responsabilizare a părinților în educarea copiilor; 

4. Valori și atitudini 

 dezvoltarea comportamentelor prosociale (cooperare, responsabilitate); 

 educarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter: prietenie, seriozitate, respect față de semeni, 

acceptare a diferențelor dintre oameni, dragoste pentru tot ce ne înconjoară. 

5. Grup țintă 

 Preșcolarii de la grupa mijlocie. 

6. Resurse umane 

 Preșcolarii de la grupa mijlocie, părinții acestora, cadrele didactice. 

7. Resurse materiale 

 Fotografii, aparat foto, hârtie, creioane colorate, CD, jurnalul grupei, panou pentru organizarea 

expoziției. 

8. Resurse financiare 

 Bugetul proiectului va fi susținut financiar de părinții copiilor implicați. 

9. Metode și tehnici de lucru 

 Convorbirea, dezbaterea, explicația, demonstrația, exercițiul, descoperirea, prezentarea de imagini 

foto, expoziții foto și cu lucrările copiilor. 

10. Forme de organizare 

 Întâlnire tematică, vizionare, convorbire și observare, activități artistico-plastice și practice, 

expoziție cu fotografii și lucrările copiilor. 

11. Rezultate așteptate 

 însușirea de către preșcolari a cunoștințelor privind drepturile copilului; 

 formarea de abilități practice, artistico-plastice; 

 dezvoltarea armonioasă a copiilor din punct de vedere moral-civic; 

 îmbunătățirea relațiilor între membrii fiecărei familii implicate și în relația familie-grădiniță; 

12. Evaluarea proiectului 

 întocmirea portofoliului proiectului; 

 realizarea unui CD cuprinzând fotografii din timpul derulării proiectului; 

 expoziție cuprinzând lucrări ale copiilor; 

 realizarea unui jurnal al proiectului în care pot fi trecute impresii ale copiilor, părinților, 

educatorilor care au participat; 

 diseminarea rezultatelor proiectului educațional în cadrul Comisiei metodice, pe site-ul grădiniței 

și pe pagina de facebook a grupei, etc. 

13. Sustenabilitate 

 Continuarea proiectului educațional ”Fiecare-n parte are drepturi importante” și în anul școlar 

următor. 
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CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

Nr. 

crt. 

Data  

desfășurării 

Tema activității/ Modalități de realizare Loc de 

desfășurare 

Responsabili  

1 16.11.2020 ”Implementarea proiectului” 

 prezentarea proiectului de către 

educatori părinților; 

 informarea preșcolarilor asupra 

activităților care se vor desfășura pe 

parcursul întregii săptămâni; 

Sala de grupă 

Grupul de 

Facebook al 

grupei 

Educatorii 

grupei 

2 17.11.2020 ”Cine sunt eu?” 

 activitate privind dreptul la o 

identitate; 

 fiecare copil se prezintă (nume, vârstă, 

aspect, jucărie preferată, etc.); 

 fiecare copil își realizează 

autoportretul care va fi expus alături de 

ale celorlalți colegi de grupă; 

 preșcolarii fac aprecieri, constată 

asemănări și deosebiri între copii; 

Sala de grupă 

Grupul de 

Facebook al 

grupei 

Educatorii 

grupei 

3 18.11.2020 ”Familia mea” 

 activitate privind dreptul de a avea o 

familie; 

 pe baza unor fotografii în care apar 

membrii familiei, preșcolarii își 

prezintă familia (nume de familie, 

membrii familiei și numele acestora); 

 cu sprijinul educatorilor și urmând o 

structură simplă, copii realizează un 

arbore genealogic (bunici, părinți, frați 

și surori); 

 preșcolarii fac aprecieri, constată că 

între familii pot exista asemănări și 

diferențe; 

Sala de grupă 

Grupul de 

Facebook al 

grupei 

Educatorii 

grupei 

4 19.11.2020 ”La grădiniță” 

 activitate privind dreptul la educație; 

 consemnarea în jurnalul grupei a 

impresiilor pe care le au preșcolarii 

despre colegi, educatori, activitățile 

preferate de la grădiniță, etc. 

 realizarea unui desen tematic ”Ce-mi 

place la grădiniță”; 

 expunerea lucrărilor copiilor; 

Sala de grupă 

Grupul de 

Facebook al 

grupei 

Educatorii 

grupei 

5 20.11.2020 ”Ziua Mondială a Drepturilor Copilului” 

 concluzii la sfârșit de proiect; 

 reamintirea drepturilor care au fost 

discutate pe parcursul săptămânii; 

 sublinierea importanței de a avea 

drepturi și responsabilități. 

Sala de grupă 

Grupul de 

Facebook al 

grupei 

Educatorii 

grupei 
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        Proiectul  educațional „ O faptă bună, un zâmbet!” 

Foiagu Maria 

Școala Gimnazială nr. 8 Reșița 

 

        Argumentarea proiectului propus : Mahatma Gandhi, susţinea că voluntariatul este esenţial în viaţa 

oricui  „pentru că, dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”.   

        Într-o lume a diversitătii, toleranta , solidaritatea sau respectul fată de ceilalti este din ce in ce mai 

importantă. Astfel de principii se dezvoltă de la vârste fragede.   Tema acestui proiect a fost aleasă pentru 

că aceasta este amplă şi actuală, în acord cu vremurile moderne. 

      Proiectul reprezintă  o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de binele făcut 

aproapelui.  Contribuie la mobilizarea preşcolarilor şi elevilor, a familiilor acestora şi a reprezentanţilor 

comunităţii locale în vederea realizării unui eveniment caritabil, prin  participarea directă în cadrul 

activităţilor de voluntariat. Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe 

cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 

cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi. Urmărim formarea copiilor din şcoala noastră şi 

din alte instituţii partenere în spiritul implicării voluntare şi soluţionării unor probleme sociale, culturale 

şi educaţionale identificate în comunitatea în care trăiesc.  

    Scopul concursului / proiectului:  

• Cultivarea spiritului şi valorilor voluntariatului în conştiinţa copiilor, părinţilor; 

• Dezvoltarea interesului cadrelor didactice şi a elevilor de a se implica în activităţi de voluntariat 

în comunitatea în care locuiesc. 

 

Obiectivele concursului / proiectului 

• Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor în acţiuni caritabile venite în sprijinul 

copiilor defavorizati; 

• Combaterea discriminării pe motive de origine etnică, sex, religie, situaţie material; 

• Formarea competenţelor de comunicare, implicare activa, munca în echipă 

• Elevii voluntari au oportuniatea de a participa activ in viata scolii si a comunitatii locale. 

• Valorificarea în totalitate a produselor confecţionate de voluntarii din întreaga ţară în cadrul 

târgurilor cu vânzare, în scop caritabil. 

• Revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de 

solidaritate şi generozitate. 

 

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul.  

Beneficiarii direcţi şi indirecţi: 

Beneficiarii direcţi: preşcolari, școlari ai claselor gimnaziale şi liceale.    

Beneficiari indirecţi: 
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a) vizitatori ai site-ului școlii                                   

b)Părinţii elevilor implicaţi in proiect. 

 

Descrierea activităţilor propuse, în ordinea în care se vor desfăşura : 

• Dezbatere pe tema voluntariatului: Implică-te, nu sta nepăsător! 

• Târg cu vânzare: acţiune caritabilă -,, Nouă ne pasă” 

• Spectacol: colinde, miniscenete, recitări ( programe artistice) 

• Expoziţie de creaţii artistico-plastice şi fotografie: O faptă bună, un zâmbet! 

Partenerii se obligă să respecte următoarele condiţii: 

 

-să mediatizeze proiectul în şcoală;  

-să pregătească elevii pentru activităţi; 

 

-să evite orice situaţie care  ar  putea  influenţa  negativ imaginea  proiectului. 

Modalităţi de monitorizare şi evaluare ale concursului / proiectului: realizarea unor interviuri, aplicarea 

unor chestionare, realizarea unui panou cu imagini din cadrul proiectului. 

Asigurarea continuităţii proiectului prin diverse modalităţi (finanţare, atragere de parteneri, etc): Suntem 

încredintati că acest proiect educaţional va prinde rădăcini reprezentand o interventie benefică in viata 

copiilor şi a comunităţii locale, devenind un bun obicei multă vreme si cu posibilitatea de dezvoltare/ 

continuare ulterioară a proiectului prin atragerea de noi parteneri şi prin crearea unor noi secţiuni, la nivel 

naţional. 

 

Activităţile de promovare, mediatizare şi de diseminare din perioada de implementare a proiectului şi 

după încheierea acestuia :  

 

     Confecţionarea de afişe, pliante, distribuirea lor în şcoală şi comunitate.Prezentarea proiectului 

pe pagina de facebook a şcolii, împreună cu fotografii de la activităţiile desfăşurate. Diseminarea 

proiectului se va face în Consiliul Profesoral, pe site-ul şcolii. 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL 

TU POŢI FI PRIETENUL MEU 
 

Demeter Aurelia 

Scoala Gimnaziala Banita 

 

  

       TITLUL :  ,,TU POŢI  FI  PRIETENUL  MEU” 

 

             ARGUMENT 

                  Un gând pentru lumea de azi: 

  ,,Prietenia e considerată deşertăciune într-o lume aspră şi grăbită. Ce este prietenia pentru 

acela care ar sacrifica-o unui principiu? Ce este prietenia într-o lume care dispreţuieşte delicateţile inimii?  

Nu mă interesează, spun ei.…cine plânge la urmă, plânge mai bine…” 

                                                                                      Jean Cocteau - ,,Jurnalul unui necunoscut » 

 

          Derularea proiectului are drept motivaţie,  entuziasmul şi deschiderea cu care reacţionează copiii, la 

aceasta vârstă, la stabilirea de relaţii noi de prietenie, dar şi efectul benefic pentru conturarea dimensiunii 

acestui sentiment nobil, care nu trebuie să aibă bariere discriminatorii şi nici măcar eliminatorii. 

 Capacitatea de lega prietenii bazate pe sinceritate, încredere reciprocă, altruism, pasiuni şi   interese 

comune nu este doar ilustrarea frumuseţii caracterului uman, ea va fi calea de a contracara efectul urgenţei 

vieţii în viitor, mai exact evitarea pericolului ca omul să se transforme dintr-o fiinţă sociala într-una 

robotizată şi însingurată. 

 Prin urmare, prietenia este astăzi pentru oameni ceea ce este ecologia pentru natură, şi ca şi în cazul 

degradării mediului natural, degradarea relaţiilor interumane nu este  conştientizată încă pe deplin. 

 Parteneriatele sunt o forma de învăţare activă şi atrăgătoare pentru copii, mai ales prin elementul 

de noutate pe care îl aduc în orice tip de activitate de acest fel, însă cel mai puternic impact îl au asupra 

formării capacităţii  de relaţionare  între elevii implicaţi, care dobândesc astfel o bogată experienţă de 

colaborare şi comunicare interumană.  

     

 SCOPUL:  

          Proiectul - parteneriat încheiat de prezentul protocol are drept scop desfăşurarea unor activităţi 

comune între cele două clase din unităţile şcolare respevtive, în vederea formării şi dezvoltări unei conduite 

de deschidere şi apreciere a oricărei fiinţe umane. 

 

OBIECTIVE GENERALE: 

❖ Însuşirea noţiunii de relaţie interumană şi înţelegerea importanţei acesteia  pentru întreaga societatea 

umană, în general, şi pentru fiecare individ - adult sau copil, în special. 

❖ Înţelegerea dimensiunii sentimentului de prietenie adevărată şi a criteriilor de apreciere  a ceea ce 

presupune relaţia de prietenie. 

❖  Dezvoltarea unui comportament de deschidere nediscriminatorie faţă de ceilalţi copii, indiferent de 

mediu, stare materială sau etnie. 

❖  Cultivarea capacităţii de a comunica pe teme şi preocupări comune, de a-şi însuşi regulile unui dialog 

civilizat, bazat pe respectarea partenerului de dialog . 
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❖ Dezvoltarea capacităţii de cooperare în desfăşurarea unor activităţi comune, cu diferite teme, prin 

împărtăşirea experienţei personale, susţinerea reciprocă a ideilor, completarea şi argumentarea lor. 

❖ Formarea unei conduite civilizate, atât  în cadrul grupului, cât şi în orice relaţie cu  persoanele cu care 

intră în contact, bazată pe respect reciproc, înţelegere şi corectitudine. 

 

TIPUL DE PROIECT : proiect zonal 

 

DOMENIUL : ,, Educaţie civică ” 

 

APLICANTUL: Școala Gimnazială Bănița  și Şcoala Gimnazială „I.D. Sîrbu”  Petrila 

 

COORDONATORI și INIȚIATORI DE  PROIECT  : 

- Școala Gimnazială Bănița  - 

- Școala Gimnazială I.D. Sîrbu Petrila -  

 

PARTENERI   IMPLICAŢI  ÎN  PROIECT:   

- Școala Gimnazială Bănița   

- Şcoala Gimnazială „I.D. Sîrbu” Petrila 

- Comunitatea locală 

 

GRUP  ŢINTĂ :  

❖ Elevii  din învăţământul preuniversitar ( primar şi liceal-aproximativ 120 elevi); 

❖ Cadre didactice din unităţile participante; 

❖ Membrii comunităţii; 

❖ Instituţii locale. 

 

DURATA: 

❖ An școlar 

 

RESURSE :  

✓ Umane : - Profesori coordonatori şi colaboratori(parteneri) 

                   - Elevii cărora li se adresează proiectul; 

✓ Materiale : - informaţionale : cărţi , reviste , albume , colecţii etc. 

     - auxiliare :  - instrumente de lucru, hârtie glace, carton, coli polistiren, acuarele, aparat 

                            foto,CD-uri, DVD-uri, filme, video proiectoare, fotografii,  

                            panouri pentru expoziţie. 

 

        DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢILOR :  

        Activităţile se vor derula prin întâlniri între elevii celor două unităţi de învîţământ.  Prin fiecare 

activitate pe care o vom desfăşura aşteptăm un răspuns evident din partea elevilor celor două clase, în 

special concretizat prin plăcerea de a participa la activităţi comune şi prin dezvoltarea unor atitudini de 

altruism şi cooperare. 
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          Astfel, prin activităţi care vizează în special comportamente morale, dar cu aplicaţii care plac, atrag 

şi încântă copiii, ne aşteptăm să formăm o dimensiune clară şi accesibilă a sentimentului de prietenie, 

prelungit înspre solidaritate şi, încercăm, chiar înspre umanism. 

         Ca imperativ major al acestui proiect, am hotărât să lăsăm loc în primul rând spontaneităţii actului 

liber, originalităţii şi creativităţii elevilor  noştri, rolul nostru fiind cel de a crea cadrul optim de desfăşurare 

şi de a îndruma fiecare activitate. 

 

         ,, Să ne cunoaştem!” – cunoaşterea directă: vizită la Școala Gimnazială Bănița  -  activitate comună 

de prezentare a datelor personale :Cine suntem?; Ce ne place foarte mult să facem?; părerile, convingerile 

despre prietenie, expunerea desenelor pe tema prieteniei,realizate înainte de activitate şi interpretarea 

mesajelor transmise prin ele. 

 

,, Am devenit şi vom rămâne prieteni ”- întâlnirea elevilor va avea loc la Şcoala Generală ,,I. D. 

Sîrbu” Petrila, unde elevii vor povesti întâmplări din viaţa lor, care au avut ca final apariţia unei legături de 

prietenie mai deosebită şi modul cum aceasta s-a păstrat în timp.Ne-am propus ca în intervalul de timp 

alocat desfăşurării acţiunii, să participăm împreună la un spectacol de teatru sau o vizită la muzeul 

mineritului de la Petroşani.La sfârşitul perioadei vom realiza o evaluarea a proiectului: realizări şi scopuri 

îndeplinite, impresii adunate în timpul activităţilor, planuri de continuare în viitor a relaţiilor de prietenie 

stabilite între cele două grupuri de elevi. 

 

REZULTATELE  AŞTEPTATE : 

De asemenea vom valorifica fiecare moment al activităţilor noastre, punctând mereu faptul că deviza 

proiectului este ,,să acceptăm să învăţăm de la alţii pentru că învăţăm mai bine învăţându-i pe alţii’’ şi că 

schimbul de idei şi sentimente între oameni a fost totdeauna calea spre succesul personal şi cheia unei vieţi 

frumoase si împlinite. 

Sperăm astfel că, după derularea acestui proiect, elevii noştri vor rămâne cu imaginea clară a 

dimensiunii frumuseţii relaţiilor de prietenie,eliminând prejudecăţile si convingerile discriminatorii tot mai 

prezente in conştiinţa publică şi preluate, din nefericire, şi de către copii. 

   

EVALUAREA PROIECTULUI : 

   - Realizarea de portofolii cu lucrările efectuate de elevi; 

   - Întocmirea de albume cu fotografii însoţite de impresii ale elevilor şi coordonatorilor; 

   - Crearea unor CD-uri cu aspecte din activităţile desfăşurate; 

  - Analiza fiecărei activităţi şi a rezultatelor obţinute sub forma unor ,,jurnale”. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

“Se poate întâmpla oricui!” 

Bîrsan Ayda-Roxana 

Şcoala Gimnazială Nr.3 Rovinari , Gorj 
 

TEMA: Se poate întâmpla oricui! 

COORDONATORI:  

                              Prof.înv.primar: Bîrsan Ayda-Roxana 

COLABORATORI: politia oraşului Rovinari 

                                     Prof. psiholog  

GRUPURI ŢINTĂ: 

           Elevii claselor a IV-a B ,Pregătitoare A,B şi a VIII-A B 

BENEFICIARI: 

 Elevii claselor a IV-a B ,Pregătitoare A,B şi a VIII-A B 

 Cadre didactice  

DURATA DESFĂŞURĂRII  PROIECTULUI:16-19 octombrie 2020 

An şcolar: 2020- 2021 

 

ARGUMENT 

               Traficul de persoane este o încălcare gravă a drepturilor şi demnităţii umane. Data de 18 

Octombrie a fost numită de Comisia Europeană în anul 2007, Ziua Europeană de Luptă Împotriva 

Traficului de Persoane. Comisia Europeană admite că traficul de persoane se întâmplă în toată lumea şi 

susţine creşterea nivelului de conştientizare prin evenimente în spaţiul public. În fiecare an, la nivel 

mondial, milioane de oameni sunt vânduţi sau exploataţi prin muncă. 

❖ Traficul de persoane reprezintă una dintre cele mai acute manifestări ale criminalităţii 

organizate transfrontaliere, cu consecinţe vizibile pentru victimele traficului şi efecte 

secundare greu de evaluat pe termen lung. 

❖ Traficul de fiinţe umane şi cel de migranţi sunt unele dintre cele mai profitabile infracţiuni, 

situate din punct de vedere al veniturilor realizate pe al treilea, respectiv al patrulea loc în 

lume, după traficul de arme si cel de droguri. Statisticile EUROPOL arată că traficanţilor de 

persoane le revine anual un profit ilicit cuprins între 6 şi 9 miliarde USD.   

❖ Spania şi Italia rămân principalele ţări de destinaţie ale traficului , în Europa. 

❖ Traficul de fiinţe umane nu ne pândeşte la colţul străzii, nu ne bate la uşă, însă sărăcia, 

credulitatea, dorinţa de a avea o situaţie materială bună, neînsoţite de discernământ, pot 

transforma pe mulţi tineri în victime ale criminalităţii organizate - o lume inumană, în care 

traficanţii folosesc cele mai crude mijloace pentru a obţine bani dispunând fizic, psihologic 

şi economic de alţi oameni, transformându-i în sclavi, într-o lume în care sclavia a apus de 

mult, fără să ţină cont de faptul că fiinţele umane nu au preţ.                                     



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

2006 
 

Scopul proiectului este creşterea nivelului de conştientizare a populatiei generale în ceea ce priveşte 

amploarea traficului de persoane. 

Obiectivele proiectulului: 

  Prin derularea acestor activităţi  s-a urmărit: 

• conştientizarea, atât de către adulţi, cât şi de către elevi, a riscului la care sunt expuşi copiii şi 

adolescenţii  în ceea ce priveşte abuzurile de toate felurile, în special abuzul sexual;  

• stabilirea rolului familiei şi cel al cercului de cunoscuţi în prevenirea acestor fapte, dar şi în 

comiterea lor; 

•  conştientizarea riscurilor  de a deveni victimă a traficului de persoane, din punct de vedere 

individual, social şi legislativ;  

• informarea populaţiei cu privire la aspectul penal al traficului intern şi internaţional de persoane; 

fapte ce intră în sfera acestei infracţiuni;  

• definirea termenilor : trafic de persoane, exploatarea unei persoane, prevenţie, a recruta , 

traficant, victimă, protecţie , combatere, asistenţa victimelor ; 

• identificarea şi detalierea etapelor traficului de persoane ;  

• profilul recrutorului ; 

• profilul victimei traficului de persoane ; 

• mituri privind traficul de persoane .  

Beneficiari ai acestor activităţi cadrele didactice implicate şi elevii din cele patru clase.     

       RESURSE: 

a)umane: -cadre didactice; 

                -scolarii implicati în parteneriat; 

b)materiale :-portofolii, fişe, aparat foto, calculator ; 

                   -spaţii şcolare care pot fi amenajate si folosite pentru derularea proiectului; 

c)informationale:-ghid de informare; 

                            -pliante; 

                            -CD-uri; 

d)financiare:-sponsorizări;  

                    -contribuţii personale; 

                    -alte surse 

e)procedurale:-metode şi tehnici de lucru: 

  -  conversaţia; 

  -  explicaţia; 

  -  exerciţiul; 

  -  demonstraţia; 

  -  problematizarea; 

  -  prezentarea Power- Point; 
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  -  dezbateri; 

  -  expuneri; 

FORME DE ORGANIZARE: - individual 

     

  Tipul de activităţi desfăşurate : 

-prezentare de file -probleme generale legate de exploatarea persoanei şi traficul de fiinţe umane 

.Materiale  folosite: - Ghid de informare în domeniul traficului de persoane ( ONG                                                           

Alternative  Sociale – Iaşi , pag. 19- 28 )                                                            

                                         - Flipchart , markere colorate , aparat foto, tablă , cretă                .                                              

colorată , afişe , pliante.  

       - studiu de caz – prezentarea  şi  analizarea unor cazuri reale,dezbateri pe teme ca unicitatea fiinţei 

umane,valoarea şi importanţa persoanei , drepturile omului la demnitate, respect şi alegeri personale. 

Materiale folosite:- pliantele puse la dispoziţia unităţilor         .                                                                                 

şcolare  de către Centrul Raţiu pentru                    .                                                                                   

Democraţie . 

                                                                                -filmele inspirate din realitate, din  ace-  .                                                                                 

eaşi sursă de provenienţă . 

                                                                                - articole din presă ( locală , naţională). 

                                                                                - informaţii de pe Internet.           

-ateliere de lucru (Confecţionare de bannere şi pancarte cu mesaje sugestive pe tema traficului de 

persoane; Confecţionare de steguleţe şi flyere; Realizarea unor desene şi planşe cu caracter 

informativ) 

     Concluzii: 

 -   Evită să frecventezi mediile dubioase (baruri, cluburi de noapte, sex-cluburi); 

-    Fii reticent faţă de persoanele cunoscute prin intermediul Internet-ului(poate fi un proxenet, 

pedofil, violator, etc.); 

-    Nu te încrede în anunţurile publicitare care promovează locuri de muncă în străinătate ca: modele, 

cântăreţe, dansatoare profesioniste, picoliţe, servitoare, baby-sitter; 

-    Nu accepta să treci frontiera cu acte false; 

-    Întreabă dacă vei primi permis de muncă. Reţine faptul că nu poţi munci în străinătate fără viză 

sau permis de muncă. Cu viza turistică poţi munci doar “la negru”; 

-     Încearcă să obţii de la poliţie sau oficiul forţelor de  muncă cât mai multe date despre angajator şi 

dacă are dreptul să medieze angajarea în străinătate; 

-     Asigură-te că ai numărul de telefon de la Ambasada sau Consulatul Român din ţara în care vei 

lucra; 

-      Nu da nimănui paşaportul tău. Acest document nu trebuie înstrăinat niciodată. El este singura 

dovadă că exişti. Nimeni nu are dreptul să-ţi ceară paşaportul decât pentru a verifica datele de 

identitate în momentul trecerii frontierei ; 
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-   Fă-ţi fotocopii ale tuturor documentelor de călătorie şi păstrează-le la tine tot timpul. Pentru mai 

multă siguranţă poţi lăsa o copie a paşaportului tău părinţilor sau altei persoane de încredere; 

-     Încearcă să înveţi câteva cuvinte, propoziţii, fraze în limba ţării în care vei lucra; 

-     Dacă ajungi în mâinile traficanţilor, încearcă să evadezi şi să mergi la Poliţie, la Ambasada sau 

Consulatul Român sau să te adresezi Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţiune din ţara în 

care te afli. Reprezentanţii acestor instituţii te pot ajuta să ajungi acasă. 

Titlurile  activităţilor desfăşurate: 

1. Omul este măsura tuturor lucrurilor. 

2. Fiinţele umane nu au preţ! 

3. Se poate întâmpla oricui! 

                 3 Puncte forte ale activităţilor: 

- implicarea întregului colectiv de cadre didactice în acţiunile desfăşurate a determinat apariţia unor 

idei extreme de creative , care au fost utilizate în activităţi.  

- suportul material atractiv şi diversificat a făcut posibilă captarea atenţiei elevilor peste măsura 

aşteptărilor iniţiale. 

-activitatea a constituit o noutate , considerată utilă într-o comunitate cu mulţi adulţi plecaţi la muncă 

în străinătate.  

                 3 Puncte slabe ale activităţilor 

-numărul mare de adulţi din comunitate, plecaţi la muncă în străinătate, având câştiguri substanţiale, 

determină o tentaţie crescută la elevi de a  dori oferte de muncă  în condiţii identice . 

-timpul relativ scurt de pregătire a activităţilor a determinat o paletă de idei mai restrânsă decât ar fi 

fost posibil;nu a fost posibil sa chemam la prezentare invitati din alte domenii de activitate. 
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CERC DE CREAȚIE TEHNICO-APLICATIV 

„Mâini magice” 

 

                                                                                  BORA CRISTINA 

Școala Gimnazială „Emil Racoviță”- 

Grădinița cu P.P. „Magnolia”, Onești, Bacău 

 

 

Argument: 

 

 

În zilele noаstre copiii uită să iа pаuze de lа tehnologie. Fie că vorbim de iPhone, аlt tip de smаrtphone 

sаu tаbletă, copiii, dаr și foаrte mulți dintre părinții аcestorа, preferă să petreаcă timp îndelungаt în mediul 

digitаl, neglijând jocurile și аctivitățile fizice. Smаrtphonurile și tаbletele reprezintă o componentă 

importаntă а viitorului și o uneаltă de învățаre. Totuși, ele nu pot înlocui joаcа și аctivitаteа fizică. 

Chiаr dаcă principаlа аctivitаte а copilului lа grădiniță este jocul, аctivitățile prаctice аduc un аport 

importаnt în privințа educаției intelectuаle, dаr și а celei generаle. Аcesteа îi țin pe copiii depаrte de 

gаdgeturi și îi provoаcă să își dezvolte imаginаțiа, să găseаscă soluții pentru rezolvаreа unor posibile 

probleme cаre аpаr în timpul аcestor аctivități, să-și dezvolte creаtivitаteа. În аcest sens, un rol importаnt 

îi revine educаtorului, cаre trebuie să propună аctivități în cаre copilul să-și foloseаscă аtât ochiul dаr și 

mânа.  

Cred că este foаrte importаnt să se аcorde o аtenție deosebită dezvoltării аbilităților motorii fine аle 

copiilor. Аceștiа trebuie să pаrticipe lа аctivități cаre să le solicite mânuțele. Dаcă ei nu vor fаce аcest lucru 

аtunci le-аr puteа аfectа vorbireа, ceeа ce аr puteа generа mаi târziu o serie de probleme. Primul lucru în 

preșcolаritаte nu este de а-l învățа pe copil să citeаscă ci de а-l implicа în fel de fel de аctivități prаctice, 

cаre contribuie lа dezvoltаreа аbilităților motorii fine, și nu numаi. Dаcă un copil аre gene bune, nu este 

suficient deoаrece, dаcă nu аre sаrcini cognitive, se аtrofiаză. Trebuie să fie mereu ocupаt cu cevа, fără а-l 

lăsа să  leneveаscă. Tot lа fel este și cu аbilitățile: membrele superioаre trebuie să fie implicаte în аnumite 

аctivități. Nu toți locuitorii plаnetei noаstre sunt genii. Tocmаi de аceeа fiecаre copil trebuie orientаt spre 

lаturа sа cаre dă semnаle că se dezvoltă cel mаi bine: ceа intelectuаlă sаu ceа prаctică. 

Dаr, dezvoltаreа аbilităților mаnuаle аle copilului duce și lа încredereа în forțele proprii аle аcestuiа 

și îi dezvoltă componentа intelectuаlă. Pe măsură ce copilul exerseаză diferite аctivități prаctice, îi crește 

îndemănаreа și аstfel trece peste o piedică de cаre se elibereаză, și аnume, lipsа de experiență. Nimic nu-l 

poаte fаce mаi entuziаst decât un lucru pe cаre îl reаlizeаză cu mănuțele sаle. Аici intră în аcțiune și voințа, 

căci fără eа ceeа ce și-а propus nu poаte duce lа concluzionаreа obiectivului de îndeplinit. Trаnsformând 

mаteriаlele, el reușește să reаlizeze jucării, obiecte utile cаre pot contribui chiаr și lа înfrumusețаreа 

spаțiului de locuit sаu аl celui educаtiv. 

 Copiii, curioși din fire, se bucură mult аtunci când cunosc și simt texturа mаteriаlului din cаre este 

reаlizаtă, de exemplu,  jucăriа lor. Dаr, mаi presus de toаte, dаcă mаi și contribuie lа reаlizаreа ei, cu 

sigurаnță impаctul nu poаte să fie decât unul pozitiv. Аctivitаteа intelectuаlă și ceа prаctică merg mână-în-

mână, dezvoltându-se аstfel cаpаcitаteа copiilor de аsociere mintаlă și contribuind lа dezvoltаreа 

imаginаției, ei аnticipând cum trebuie să аrаte obiectul pe cаre urmeаză să îl reаlizeze. Ei pot reаlizа obiecte 

pe cаre le imаgineаză sаu pot imitа diferite obiecte din mediul înconjurător. Pentru а duce lа bun sfârșit 

аcest lucru, ei trebuie să аpeleze lа spiritul inventiv. Se întâmplă cа uneori să аpeleze și lа ideile colegilor, 

trăgând cu ochiul în stăngа sаu în dreаptа, pentru а se inspirа, sаu, аtunci când întâmpină o dificultаte în 

reаlizаreа а ceeа ce și-аu propus, să ceаră sprijinul cаdrului didаctic. Se poаte întâmplа și invers, аdică, să-

i sаră în аjutor colegul de lângă el întâmpină o problemă аcestuiа fără а fi solicitаt. Аici аpаre colаborаreа, 

spiritul de solidаrietаte mult benefic pentru perioаdа de început în educаțiа timpurie. 

Așadar, activitățile de voluntariat în cadrul acestui cerc de creație se constituie ca o premisă a 

dezvoltării intelectuale și a celei practice, dar și o bună ocazie de a dona lucrările unor copii cu dizabilități, 

aflați în centre speciale sau chiar la domiciliu. 
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Exemple de activități realizate de „mânuțele magice” ale copiilor participanți la cercul descris mai sus: 

 

DATA TEMA Tehnici și mijloace de realizare 

OCT. 2020 Colaj - Lucrare colectivă 

Toamnă, bine ai venit! 

Ruperea și lipirea frunzelor naturale 

Legume de toamnă Colaj din bucățele de hârtie glasată 

Fructe de toamnă Rupere, mototolire, lipire hârtie creponată 

Buchet de tufănele Decupare, rupere, lipire a hârtiei glasate 

Semințe Lipirea boabelor de semințe de dovleac pe 

coala de hârtie 

NOV. 2020 Cosmosul Îndoire din hârtie /Rаchetа 

Toamnă, să te duci cu bine! Rupere, mototolire, fixare prin lipire a 

hârtiei creponate 

Păsări călătoare Decorarea și plierea hârtiei glasate 

DEC. 2020 Nuielușa de la Moș Nicolae Confecționare din nuia și zăpadă 

artificială, lipire  

Ornamentele bradului Confecționare din hârtie glasată prin 

îndoire, decupare, lipire 

IAN. 2021 

 

 

 

 

Iаrnа şi bucuriile ei Trаtаreа suprаfeţelor/ Peisаj de iаrnă 

Omul de zăpadă Confecționare din figuri geometrice 

decupate din carton 

Iаrnа, аnotimpul zăpezii Îmbinаre/ Săniuțа 

 

FEB. 2021 Eu sunt micul românаș! Îmbinаre /colаj / Costumul populаr 

românesc 

Româniа-i țаrа meа! Tăiere pe contur / Horа 

Cosmosul – lucrare colectivă Decupare, lipire, îndoire 

De mărțișor! Răsucire/ Șnur pentru mărțișoare 

MAR. 2021 Felicitare de ziua mamei Decupare, îndoire, lipire carton colorat 

Sunt român! Țesut/ Covorаșul 

Natura, primăvara! Colaj/ Pădurea fermecată 

APR. 2021 Pe аripi de primăvаră Tăiere/ Fire de iаrbă 

Ouă de Paște Decorare prin tăvălire prin globulețe sparte 

Puișorul Decupare, îndoire, mototolire, lipire – 

hârtie glasată, hârtie creponată, coajă de ou 

Mai 2021 

 

În ogrаdă lа bunici Lipire fire textile /Аnimаlul preferаt 

Ce miros аu meseriile? Аctivitаte prаctic – gospodăreаscă/ 

Cornuleţe cu rаhаt 

Ce vreаu să fiu când voi fi mаre? Festonаre/ Unelte 

Mijloаce de trаnsport Colаj/Autobuzul 

IUN. 2021 Lumeа cărților Împletire/ Semn de cаrte 

Voi fi școlаr! Colaj hârtie creponată, glasată și boabe de 

grâu 

Să fim veseli! Mototolire/ tăiere/ lipire/  Cel mаi frumos 

tаblou 
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Proiect educațional-ecologic 

DEȘEURILE - O PROBLEMĂ SAU O RESURSĂ?  

Kacsó Éva 

Liceul Tehnologic Gábor Áron 

ARGUMENT 

NIMIC NU TREBUIE SĂ SE ARUNCE, 

TOTUL TREBUIE SĂ FIE RECICLAT!  

Deşeurile nu reprezintă doar o problemă de mediu, ci şi o pierdere economică. În medie, europenii 

produc 481 de kilograme de deşeuri municipale pe an. O parte din ce în ce mai mare a acestei cantităţi este 

reciclată sau transformată în compost, în timp ce o parte mai mică ajunge la depozitele de deşeuri. Cum 

putem modifica modul în care producem şi consumăm, în aşa fel încât să producem din ce în ce mai puţine 

deşeuri, utilizând în acelaşi timp toate deşeurile ca resursă? 

Nu trăim într-o lume perfectă, iar noi, oamenii mari, lăsăm de multe ori de dorit prin 

comportamentul nostru faţă de semenii noştri, de tot ce ne înconjoară. 

Lucrurile nu pot merge aşa la infinit, iar speranţa noastră este ca generaţiile viitoare să nu facă 

aceleaşi greşeli ca şi noi. Ştim că fiecare generaţie este altfel, că fiecare copil e un unicat, iar dacă sunt 

educaţi cu dragoste şi răspundere, putem spera într-un viitor mai bun.  

Nu este niciodată prea târziu să înveţi de la ceilalţi, chiar dacă aceştia pot fi şi mai mici decât tine. 

De-a lungul anilor s-a încercat a se găsi o metodă cât mai bună de educare a copiilor noştri. Acest 

domeniu (educaţia) va rămâne însă un teritoriu în care oricând se pot deschide noi drumuri, iar la întrebarea: 

„Cum e bine să educi ca să trezeşti interesul copiilor de a şti mai mult?” – nu se va răspunde niciodată 

definitiv.  

Ne propunem să realizăm o educaţie interactivă în care disciplinele de cultură generală (geografie, 

biologie, matematică, română) şi arte (decupaj, lipire, confecţionare, cusut) să coexiste armonios. 

Materialele din care sunt confecţionate diferite obiecte nu sunt costisitoare, mulţi le consideră 

simple deşeuri, dar din ele se pot face mult mai multe, chiar artă. Suntem o societate de consum care nu 

mai ştie ce să facă cu deşeurile, iar ceea ce ne arată aceşti copii poate fi un exemplu. 

Aşadar, soluţia este educația care nu trebuie să ţină doar cât timp eşti la şcoală, ci toată viaţa. 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

ÎNCHEIAT ÎNTRE: 

• LICEUL TEHNOLOGIC ”GÁBOR ÁRON”, TÂRGU SECUIESC 

• OCOLUL SILVIC BREȚCU-TÂRGU SECUIESC 

COORDONATORI PROIECT:  

• KACSÓ ÉVA - DIRIGINTĂ ȘI PROFESOR DE GEOGRAFIE LA LICEUL 

TEHNOLOGIC „GÁBOR ÁRON”, TÂRGU SECUIESC 

• FINNA ISTVÁN - DIRIGINTE ȘI PROFESOR DE SILVICULTURĂ LA LICEUL 

TEHNOLOGIC „GÁBOR ÁRON”, TÂRGU SECUIESC  

ECHIPA DE PROIECT: 

• VARGHA ERZSÉBET - COORDONATOR EDUCATIV, PROFESOR DE 

MATEMATICĂ-FIZICĂ, DIRIGINTA CLASEI X.A; 
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• DACZÓ ISTVÁN - PĂDURAR LA OCOLUL SILVIC BREȚCU-TÂRGU SECUIESC; 

• OLÁH BOTOND - PĂDURAR LA OCOLUL SILVIC BREȚCU-TÂRGU SECUIESC; 

PARTENERI IMPLICAȚI ÎN PROIECT:  

• OCOLUL SILVIC BREȚCU-TÂRGU SECUIESC  

TIPUL DE PROIECT: JUDEȚEAN 

DOMENIUL: EDUCAȚIE ECOLOGICĂ 

SCOPURILE PROIECTULUI: 

• Formarea comportamentului ecologic prin stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii şi 

derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător; 

• Implicarea elevilor, profesorilor în acțiuni ecologice, dezvoltarea conștiinței și a conduitei 

ecologice la elevi bazată pe respectul față de natura și protecția mediului. 

• Dezvoltarea gustului estetic şi artistic al elevilor, dezvoltarea creativităţii prin realizarea 

lucrărilor sugerate. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

• colectarea deșeurilor de-a lungul pârâului Cașin, de la Valea Seacă până la tabăra 

Asociației EVITA, Cătrușa; 

• formarea conştiinţei civice; 

• conştientizarea elevilor cu privire la importanţa calităţii mediului înconjurător; 

• formarea de responsabilităţi, respect şi atitudini pozitive faţă de păstrarea nealterată a mediului 

înconjurător; 

• să manifeste curiozitate, interes, pentru fenomenele şi procesele din mediul înconjurător; 

• dezvoltarea abilităţilor necesare lucrului în echipă; 

• formarea comportamentului ecologic prin stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii şi derularea 

de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător; 

• dezvoltarea conştiinţei ecologice teoretice necesară transpunerii ei în practici ecologice având în 

vedere faptul că sănătatea populaţiei este direct legată de calitatea mediului; 

• formarea deprinderii de a lua atitudine atunci când sesizează comportamente neconforme cu 

normele de protecţie a mediului cunoscute de ei; 

• discuţii cu profesorii, părinţii având ca temă problemele studiate/rezolvate şi implicarea acestora în 

activităţi (educaţia adulţilor prin copii); 

• să participe în mod civilizat la activităţile extracurriculare desfăşurate în sala de clasă;  

• stimularea creativității şi dezvoltarea imaginaţiei elevilor;  



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

2013 
 

• educarea copiilor în procesul de gestionare a materia lelor reciclabile; 

• să lege prietenii cu copiii care participă la acest proiect educaţional; 

• să-și afirme activ talentul artistic la toate activităţile cultural -educative, creative, dar 

respectând anumite norme cerute de momentul, locul şi anturajul evenimentului; 

• utilizarea internetului pentru a obţine informaţii despre mediu. 

GRUPUL ȚINTĂ: 

• Elevii clasei a X.A din Liceul Tehnologic ”Gábor Áron”, Târgu Secuiesc (diriginte: Vargha 

Erzsébet); 

• Elevii clasei a X.B DIN LICEUL TEHNOLOGIC ”GÁBOR ÁRON”, TÂRGU SECUIESC 

(diriginte: Finna István); 

• Elevii clasei a XI.B DIN LICEUL TEHNOLOGIC ”GÁBOR ÁRON”, TÂRGU SECUIESC 

(DIRIGINTE: KACSÓ ÉVA); 

DURATA PROIECTULUI: 

• PRIMA SĂPTĂMÂNĂ A LUNII OCTOMBRIE, ANUL ȘCOLAR 2018 -2019 

RESURSE: 

1. UMANE: CADRE DIDACTICE, ELEVII LICEULUI IMPLICAT, REPREZENTANȚI AI 

AUTORITĂȚILOR. 

2. MATERIALE: MATERIALE PROCURATE DE ȘCOALĂ ȘI/SAU ADUSE DE ELEVII 

LICEALI DE ACASĂ (MĂNUȘI DE PROTECȚIE, SACI  ETC), MATERIALE 

CONFECȚIONATE DE ELEVI ȘI CADRE DIDACTICE.  

3. FINANCIARE: SPONSORIZĂRI ȘI ALTE SURSE: CONTRIBUȚII PĂRINȚI ETC.  

 ACTIVITĂȚI COMUNE: 

• CORESPONDENȚĂ PRIN SCRISORI;  

• EXCURSIE LA CĂTRUȘA, SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ;  

• ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ȘI FORMARE A ATITUDINII ECOLOGICE; 

• ACTIVITĂȚI CREATIVE-TEHNOLOGICE, PLASTICE. 
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ACTIVITĂȚILE PROPUSE: 

Nr. 

Crt. 

Activităţi 

în cadrul proiectului 
Termen Responsabil 

1 “Fără bariere” 

Dezbateri legate de detaliile, derularea 

proiectului; 

01.10.2018 Profesorii: Kacsó Éva, Vargha 

Erzsébet, Finna István. 

2 “Să facem cunoștință! - Deșeuri, 

gunoaie” 

Documentare, dezbateri, schimburi de 

experiență etc. pe tema deșeurilor-

gunoaielor; 

02.10.2018 Profesorii: Kacsó Éva, Vargha 

Erzsébet, Finna István. 

3 “Un mediu curat” 

Colectarea deșeurilor de-a lungul 

pârâului Cașin, de la Valea Seacă până 

la tabăra Asociației EVITA, Cătrușa;  

03.10.2018 Profesorii: Kacsó Éva, Vargha 

Erzsébet, Finna István. 

Reprezentanții OS Brețcu-Tg. 

Secuiesc: Oláh Botond, Daczó 

István. 

4 “Bucuria de a crea din deșeuri” 

Realizarea unor albume de foto și a 

diferitelor creații tehnologico-artistice 

din deșeuri; 

04.10.2018 

-05.10.2018 

Profesorii: Kacsó Éva, Vargha 

Erzsébet, Finna István. 

MONITORIZAREA ACTIVITĂŢILOR: 

• ECHIPA DE LUCRU VA REALIZA FOTOGRAFII; 

• SE VA URMĂRI CA ELEVII IMPLICAŢI SĂ-ŞI ÎMPĂRTĂŞEASCĂ LIBER 

PĂRERILE ŞI IMPRESIILE PERSONALE ASUPRA TEMELOR PROPUSE LA 

FIECARE ETAPĂ A DERULĂRII PROIECTULUI.  

MEDIATIZARE: 

• PREZENTAREA PROIECTULUI TUTUROR PĂRŢILOR PARTENERE ALE 

PROIECTULUI EDUCAŢIONAL;  

• REALIZAREA UNUI DVD CE VA CUPRINDE DERULAREA ACTIVITĂŢILOR 

PROPUSE ÎN PROIECT. 

EVALUAREA PROIECTULUI:  

• COMENTAREA PROIECTULUI EDUCAŢIONAL PREZENTAT PE SITE -UL 

LICEULUI; 

• CHESTIONARE; 

• DISCUŢII DE GRUP;  

• INTERVIURI; 
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REZULTATELE AŞTEPTATE:  

• REALIZAREA DE PARTENERIATE ÎN VEDEREA DERULĂRII UNOR ACTIVITĂŢI 

COMUNE ÎN VIITOR ŞI A UNOR SCHIMBURI DE EXPERIENŢĂ;  

• ÎNTĂRIREA COLABORĂRII (ELEVI, PĂRINŢI, REPREZENTANȚI AI 

AUTORITĂȚILOR, CADRE DIDACTICE) PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SĂNĂTĂŢII 

MEDIULUI; 

• DOBÂNDIREA DEPRINDERILOR ECOLOGICE PENTRU PĂSTRAREA ŞI 

REFACEREA ECHILIBRULUI OM – MEDIU;  

• DORINŢA ELEVILOR DE A DESFĂŞURA MAI MULTE ACTIVITĂŢI ÎN AER 

LIBER. 

REZULTATE FINALE: 

• JURNALUL CU IMPRESII – JURNALUL PROIECTULUI; 

• REALIZAREA DE ALBUME FOTO, CREAȚII ARTISTICE;  
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ANEXE LA PROIECT: 

Să facem cunoștință! Să facem cunoștință! 

 

 

Un mediu curat Un mediu curat 

  

Un mediu curat Un mediu curat 
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Un mediu curat Bucuria de a crea din deșeuri 

 

 

Bucuria de a crea din deșeuri Bucuria de a crea din deșeuri 

  



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

2018 
 

 
PROIECT DE ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT 

,,NOUĂ NE PASĂ!” 

 

Drăgan Julieta 

                                                     Școala Gimnazială ,,Spiru Haret” Oltenița, jud. Călărași 

 

 Argument 

 

 În această perioadă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, 

mai interdependentă şi mai egoistă. Voluntariatul reprezintă însă o modalitate prin care pot fi întărite şi 

susţinute valorile legate de comunitate, de binele făcut aproapelui; persoanele pot să îşi exercite drepturile 

şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor şi se pot stabili puncte de legatură între diferite culturi. 

         Voluntariatul transformă în acţiune declaraţia Naţiunilor Unite potrivit căreia „noi, oamenii, avem 

puterea de a schimba lumea”. 

         Drepturile voluntarilor sunt stipulate în Carta drepturilor şi obligaţiilor, elaborată de Centrul 

Naţional de Voluntariat din Paris, Franţa. 

         Printre acestea se numară:  

 dreptul de a fi tratat ca fiind un coleg cu drepturi egale şi nu ca mână de lucru ieftină, 

  dreptul de a-ţi fi luate în calcul preferinţele personale, temperamentul, experienţa de viaţă, 

studiile şi experienţa profesională în acordarea de sarcini,  

 dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care prestează activitate, atât la 

începutul activităţii, cât şi pe parcurs,  

 dreptul la un loc unde să îţi desfăşori activitatea,  

 dreptul de a fi ascultat şi de a juca un rol în planificarea activităţilor, de a te simţi liber să faci 

sugestii şi de a-ţi fi respectate opiniile.  

         De ce este important voluntariatul? Aşa cum afirma liderul politic si spiritual indian, 

Mahatma Gandhi, voluntariatul este esenţial în viaţa oricui  „pentru că, dacă vrem să trăim într-

o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”.    

         Avantajele celor care desfăşoară activităţi de voluntariat variază de la satisfacţia personală, 

la dobândirea de experienţă în viitorul domeniu de activitate, la familiarizarea cu diferite sisteme 

operaţionale şi cu instituţii şi/sau structuri organizaţionale, la crearea de prietenii si contacte 

profesionale utile, până la găsirea unui loc de muncă pe baza experienţei dobândite ca voluntar. 

Avantajele sunt variabile, în funcţie de categoria de voluntari despre care vorbim. Cele de mai sus 

se referă în general la tineri, care sunt cea mai largă categorie de voluntari din România. Dar şi 

angajaţii care se implică în activităţi de voluntariat (individual sau cu sprijinul angajatorului) au 

avantaje: de la abilităţi pe care nu le dobândesc în cadrul locului de muncă, dar care le sunt de 

folos aici (comunicare, leadership, spirit de echipă), până la satisfacţia ieşirii din rutina zilnică, 

prin desfăşurarea de activităţi de voluntariat care nu au legătură cu locul de muncă obişnuit. Şi 

într-un caz şi în altul, avantajele voluntarilor au, în general, efect pe termen lung şi, în mod cert 

nu sunt de natură materială. 

 

 Scopul proiectului este de a forma copiii şi adolescenţii din Liceul de Informatică şi din alte 

instituţii partenere, în spiritul implicării voluntare şi soluţionării unor probleme sociale, culturale şi 

educaţionale identificate în comunitatea în care trăiesc. Prin proiectul “Nouă ne pasă!”, activităţile vor fi 

proiectate şi desfăşurate pe o structură de tip „needs-based approach” (abordare pe nevoile identificate), 

dar urmăreşte o continuitate eficientă de tip „rights-based approach” (abordare pe drepturi). 

Abordarea nouă, bazată pe drepturile copiilor, şi în care copiii şi tinerii, cu sprijinul educatorilor 

joacă rolul principal, pune bazele unor activităţi de continuitate în plan local şi a unor proiecte de lungă 

durată, care se adresează cauzelor unor probleme sociale sau ale unor riscuri, nu doar simptomelor; îşi 

propune să crească impactul şi să întărească pe cât posibil comunitatea şi chiar să influenţeze politicile şi 
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practicile sociale în plan local. Noul proiect are la bază experienţa deosebit de preţioasă pe care liceul 

nostru o posedă graţie numeroaselor activităţi de voluntariat desfăşurate în anii anteriori de către profesori 

şi elevii lor. 

 O astfel de abordare schimbă şi echilibrează relaţiile de putere pentru beneficiul copiilor şi 

drepturilor lor, mai ales pentru copiii aflaţi în situaţii de risc (marginalizare socialã – unii copii de etnie 

rromã; risc de eşec (abandon) şcolar şi/sau familial; risc de instituţionalizare. Considerãm cã este un pas 

considerabil în cunoaşterea eficientă de către copii şi tineri a drepturilor de care beneficiază şi punerea lor 

în aplicare; vorbim în primul rând de dreptul la informare şi la participare activă în viaţa comunităţii 

locale. Această abordare care se centrează pregnant pe rolul jucat de copii şi tineri în propria  viaţă se 

înscrie în principiile noii sociologii, copiii şi tinerii deţinând valoare ca şi categorie socială, fiind capabili 

să emită idei, păreri, strategii construite de ei în propria lor manieră, o dată ce au procesat informaţiile 

necesare din lumea înconjurătoare.  

 Se va urmări sprijinirea participării active a elevilor ca agenţi sociali cu valoare şi 

importante abilităţi în familie, şcoală, comunitate şi societate. 

 

Obiectivele strategice ale proiectului sunt:  

O1) Responsabilizarea şi implicarea activă a elevilor în identificarea unor nevoi sociale, culturale sau 

educaţionale din comunitate, în găsirea de modalităţi de intervenţie. 

O2) Formarea unor deprinderi şi abilităţi de proiectare a activităţilor de voluntariat. 

O3) Dezvoltarea unor competenţe antreprenoriale prin derularea de activităţi aducătoare de venit, prin 

care se acumulează resursele materiale necesare derulării proiectelor. 

O4) Cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală. 

O5) Alcătuirea unui club al voluntarilor care să îşi perpetueze activitatea pe termen lung (chiar şi în 

calitate de absolvenţi, tinerii vor fi încurajaţi să activeze în cadrul clubului). 

 

Grupul ţintă este format din: 

• 25 de elevi din clasele a III-a B și a- VI-a B care au manifestat dorinţa de a constitui un club al 

voluntarilor LIIS; 

• 3 profesori ai Școlii Gimnaziale ,,Spiru Haret” Oltenița, jud. Călărași ; 

 

 Etapele proiectului: 

1. Înfiinţarea clubului de voluntariat „VOLUNTARII ”, comunicarea drepturilor şi responsabilităţilor, 

activităţi de relaţionare. 

2. Identificarea unor probleme ale comunităţii / şcolii şi a strategiilor de rezolvare a acestora ( întocmirea 

de proiecte, atragerea de parteneri, identificarea tipurilor de activităţi aducătoare de venit, strangerea de 

fonduri). 

3. Derularea de activităţi de voluntariat în şcoală şi comunitatea locală. 

4. Promovarea activităţilor la nivel intern (școală) şi extern (comunitate) şi realizarea de feed-back. 

 

Rezultatele cuantificabile ale proiectului: 

 

INDICATORI 

 

VALOARE 

Output 

 

 

Elevi formaţi în spiritul 

leadership 

1 elevi 

Elevi implicaţi în 

activităţile de voluntariat  

25 de elevi 

Profesori implicaţi în 

coordonarea şi derularea de 

activităţi de tip voluntariat 

 3 profesori 
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Rezultat    Cultivarea competenţelor de 

leadership 

99% 

Realizarea de activităţi de 

voluntariat de impact pentru 

şcoală şi comunitate. 

100% 

Cultivarea competenţelor de 

relaţionare şi comunicare. 

99% 

  

 

 

 Beneficiari finali: 

a) beneficiari direcţi:  

- 25 de elevi constituiţi în Clubul ,,VOLUNTARII ”, formaţi în spiritul cultivării competenţelor de 

leadership;  

- elevi ai Școlii Gimnaziale ,,Spiru Haret” Oltenița, jud. Călărași, aflaţi în situaţii de risc şi care vor fi 

ajutaţi prin activităţile de voluntariat desfăşurate; 

- instituţia Școala Gimnazială ,,Spiru Haret” Oltenița, a cărei imagine se va promova pe parcursul tuturor 

activităţilor şi care ar putea deveni ea insăşi beneficiara unor fonduri necesare realizării unor dotări, în 

urma desăşurării unor activităţi de tip voluntariat. 

 

b) beneficiari indirecţi: 

- persoanele identificate în urma unor analize de nevoi şi care se vor bucura de posibilitatea de a-şi 

rezolva / ameliora problemele; 

- 3 de profesori cooptaţi în proiectarea şi derularea de activităţi de tip voluntariat, care îşi vor îmbunătăţi 

abilităţile de comunicare interpersonală; 

- comunitatea locală, prin activităţile desfăşurate în cadrul ei; 

 

    

           Oportunităţi: 

 

Pentru elevii fondatori ai Clubului „Voluntarii LIIS”: 

 - cultivarea şi exersarea competenţelor de leadership; 

 - înţelegerea problemelor sociale, culturale, educaţionale etc din societatea în care trăiesc; 

 - cultivarea sentimentului de a fi util; 

 - realizarea de contacte utile, necesare ulterior în propria carieră; 

 - gestionarea de calitate a timpului liber. 

 

Pentru elevii participanţi la activităţi de tip voluntariat: 

 - formarea unor deprinderi utile; 

 - ameliorarea unor probleme ale comunităţii; 

 - cultivarea sentimentului de a fi util şi a deprinderii de a da ceva din ceea ce ai primit; 

 

 

 

Pentru profesorii implicaţi: 

  - conştientizarea şi valorificarea unor noi dimensiuni educaţionale; 

- implicarea în organizarea şi derularea unor activităţi cu caracter non-formal; 

  - posibilitatea dezvoltării personale în spiritul valorilor europene ale educaţiei. 
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Pentru partenerii implicaţi: 

- posibilitatea de a se implica activ în crearea unui cadru moral şi educaţional necesar dezvoltării 

şi formării elevilor.  

-conştientizarea rolului lor ca factori activi, ca formatori de opinie de calitate. 
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PROIECT DE ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT 

1 IUNIE ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI 

 

VLAD LOREDANA DIANA 

COLEGIUL DE ARTE „SABIN DRĂGOI”ARAD 

 Argument 

 Activitățile de voluntariat sunt cele mai eficiente metode pentru elevi să pornească pe calea 

potrivită în ceea ce privește cariera, precum și o opțiune la îndemână pentru tinerii care încă nu au vârstă 

necesară pentru a fi angajați legal. Există de asemenea și beneficii psihologice pozitive pentru tinerii care 

se implică în activități de voluntariat. Un simț al apartenenței la grupurile de voluntari, creșterea 

încrederii de sine și a părerii despre sine, pot fi câteva din beneficiile sănătății mintale pe care tinerii le 

pot obține din activitatea de voluntariat.Există o serie  de avantaje a voluntarilor precum  satisfacţia 

personală,  dobândirea de experienţă în viitorul domeniu de activitate,  crearea de prietenii si contacte 

profesionale utile, până la găsirea unui loc de muncă pe baza experienţei dobândite ca voluntar. Avantajele 

sunt variabile, în funcţie de categoria de voluntari despre care vorbim.Si angajaţii care se implică în 

activităţi de voluntariat (individual sau cu sprijinul angajatorului) au avantaje: de la abilităţi pe care nu le 

dobândesc în cadrul locului de muncă, dar care le sunt de folos aici (comunicare, leadership, spirit de 

echipă), până la satisfacţia ieşirii din rutina zilnică, prin desfăşurarea de activităţi de voluntariat care nu au 

legătură cu locul de muncă obişnuit. Prin voluntariat se doreste educarea sensibilitătii copiilor prin 

implicarea lor în acest tip de  acțiuni . 

      Obiectul activitătii de voluntariat 

 Realizarea unui concert caritabil pentru copiii defavorizați  din Centrul de terapie pentru copii 

“Ghiocelul” Arad. 

 

        Scopul proiectului 

 

 Acordarea de servicii complexe si diversificate copiilor cu dizabilități (motorii sau mentale) 

 

Obiectivele strategice ale proiectului sunt:  

O1).Implicarea voluntarilor elevi în  sprijinirea copiilor beneficiari pentru a maximaliza potența fiecărui 

copil în parte 

O2) Formarea unor deprinderi şi abilităţi de proiectare a activităţilor de voluntariat. 

O3) Responsabilizarea şi implicarea activă a elevilor în identificarea unor nevoi sociale, culturale sau 

educaţionale din comunitate, în găsirea unor modalităţi de intervenţie 

O4) Cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală. 

O5) Desfășurarea de activităti interactive dintre beneficiarii centrului și elevi ,respectiv activităti de 

socializare și recreative care sunt parte integrantă din procesul de recuperare a copiilor cu 

dizabilități(dezvoltarea autonomiei personale,a limbajului,a psihomotricitătii,a cogniției) 

O6)Sprijin comun în furnizarea de informații care să contribuie la un permanent schimb de experiență,bune 

practici,prin materiale scrise și specialiști 
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Grupul ţintă este format din: 

• 15 de elevi din clasa a XI a A de la specializarea muzică,  care au manifestat dorinţa de a participa 

voluntar la acest concert caritabil 

• 1 profesor al Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” Arad 

 

 Etapele proiectului: 

1. Pregătirea concerului și comunicarea drepturilor şi responsabilităţilor fiecărui elev în parte 

2. Derularea concertului în incinta Centrului de Terapie pentru copii „Ghiocelul” Arad 

4. Promovarea activităţilor la nivel intern (liceu) şi extern (comunitate) şi realizarea de feed-back. 

  

 

 Beneficiari finali: 

a) beneficiari direcţi:  

- 15 de elevi ai Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi”care și-au dezvoltat comportamentul de dăruire ,de 

toleranță și receptivitate față de nevoile copiilor cu dizabilități 

-schimbarea percepției societătii vizavi de persoanele cu dizabilități 

-dezvoltarea spiritului de echipă 

- instituţia Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi”, a cărei imagine se va promova pe parcursul  activității 

b) beneficiari indirecţi: 

- copiii cu dizabilităti prin stimularea psiho-senzorio-motrică  

- comunitatea locală, prin activităţile desfăşurate în cadrul ei; 
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PROIECT EDUCAȚIONAL   

"ELEVII AJUTĂ ELEVI" 

Voicu Alexandra 

Școala Gimnazială "Mihai Viteazul"  

                                                                                

Numele proiectului: Proiect Educațional "Elevii ajută elevi" 

Domeniul: social 

Problema/Nevoia abordată: Necesitatea sprijinirii elevilor care provin din familii cu venituri scăzute, în 

vederea menținerii motivației școlare și susținerea performanțelor școlare ale acestora. 

Beneficiar/Grup țintă: 30 de elevi ce provin din familii cu venituri scăzute 

Participanți: 450 elevi clasele I-VIII din Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Târgoviște; 

                     Părinții elevilor Școlii Gimnaziale "Mihai Viteazul" Târgoviște. 

Obiective: Promovarea valorilor umanitare (voluntariat, caritate relații sociale) 

                  1. Mobilizarea elevilor în acțiuni de voluntariat 

                  2. Dezvoltarea spiritului civic 

                  3. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale 

Resurse folosite: Donații din partea Primăriei Târgoviște pentru pachetele oferite de Crăciun și Paște; 

                            Fonduri colectate din campanii tematice: Târg de felicitări, jucării, obiecte decorative - 

realizate de elevi și cadre didactice. 

 
Acțiuni întreprinse: 

1. "Premiem efortul" - Identificarea copiilor aflați în situații vulnerabile (situații financiare și familiare 

dificile, care pot duce la eșecul școlar, prin abandon/situații de corigență sau prin scăderea rezultatelor 

școlare), prin colaborarea cu învățătorii, diriginții, consilierii școlari, reprezentanți ai părinților. 

2. Organizarea unor ateliere de creație pentru realizarea unor felicitări cu tematică adecvată sărbătorilor 

de iarnă și de Paște și alte obiecte decorative. Atelierele s-au desfășurat sub consilierea profesorului de 

educație plastică, activitatea elevilor fiind coordonată și de cadre didactice. Au fost confecționate 

aproximativ 430 de felicitări și diverse obiecte decorative. 

3. Cros  " Alerg pentru colegul meu " - organizarea unui concurs de cros pentru elvi claselor I-VIII, pe 

grupe de vârstă. Pentru promovarea unui comportament responsabil privind protecția mediului, condiția 

înscrierii la cros a fost aducerea la școală a 10 kg de maculatură și pet-uri de plastic. Din vânzarea 
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materialului reciclabil  s-au obținut banii necesari achitării facturilor restante pentru familiile copiilor 

cuprinși în proiect. 

4. Organizarea unei campanii de colectare de alimente, rechizite și jucării. Aceasta a fost promovată cu 

ajutorul consiliului  elevilor, învățătorilor și diriginților. Au fost realizate pachete cu alimente și dulciuri, 

atât din donațiile elevilor, părinților și cadrelor didactice, cât și cu sprijinul Primăriei. 

5. Organizarea unor expoziții cu vânzare de jucării, felicitări, obiecte decorative confecționate de elevi și 

cadre didactice în cadrul unor ateliere de creație. Sumele colectate din vânzarea acestora au fost folosite 

pentru realizarea pachetelor de alimente și rechizite dăruite copiilor din grupul țintă cu ocazia Crăciunului 

și Paștelui. 

6. Organizarea unui spectacol caritabil de teatru, susținut de elevi. Biletele au fost vândute de către elevii 

și părinții organizatori, iar sumele au fost utilizate pentru susținerea proiectului (oferirea unei excursii 

tematice la București elevilor aflați în grupul țintă). 

      
 

7. Campania "Dăruiește din inimă" Elevii voluntari au contribuit la organizarea și realizarea pachetelor 

ce au fost înmânate, tot cu sprijinul lor în cadrul serbării "Pomului de iarnă" 

 

Rezultate obținute:  

Proiectul a reușit să sprijine motivațional și financiar 42 de elevi ce provin din familii cu venituri scăzute, 

niciunul dintre aceștia nu a abandonat școala și toți au înregistrat o situație de promovabilitate la toate 

disciplinele; 10 elevi din grupul țintă s-au clasat printre primii în cadrul clasamentelor anuale pe fiecare 

clasă, reușind să-și mențină performanțele școlare anterioare. 

Proiectul a reușit să dezvolte competențe socio-civice și sprijinul de lucru în echipă, atât în rândul elevilor, 

cât și al cadrelor didactice. realizarea proiectului le-a prilejuit elevilor dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale, ceea ce va contribuii la reușita lor preofesională și la o bună inserție socială, la formarea 

lor ca membri activi ai comunității din care fac parte. 
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Evaluare: 

Întâlniri de lucru în cadrul echipei de proiect pentru evaluarea intermediaraă și finală; 

Prezentarea unor rapoarte de evaluare intermediară și finală ce conțin informații despre numărul de 

participanți, raport financiar privind donațiile făcute, situația elevilor sprijiniți prin proiect, descrierea 

activităților realizate. Evaluarea proiectului de către participanți prin interviu. 

 

Conexiuni cu curricula: 

Educație plastică: Competențe generale vizate: 

1. Dezvoltarea capacității de exprimare plastică, utilizând materiale, instrumente și tehnici variate; 

2. Dezvoltarea sensibilității,  a imaginei și a creativității artistice; 

3. Dezvoltarea abilităților de interrelaționare în contexte variate; 

4. Manifestarea unui comportament favorabil ameliorării relațiilor dintre om și mediul înconjurător; 

5. Utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale și instrumente; 

6. Proiectarea confecționarea și evaluarea unor produse simple; 

7. Dezvoltarea capacității de cooperare în scopul realizării unui produs. 

 

Lecții învățate/sugestii de dezvoltare 

Fiind cuprinse multe activități, destul de ample, care au necesitat mult timp de pregătire în afara orelor de 

clasă, considerăm că efortul poate fi "reajustat" prin numirea unei echipe de cadre didactice-elevi-părinți 

responsabile cu fiecare activitate, care să facă și evaluări periodice cu fiecare din voluntarii cu care lucrează. 

Este necesară utilizarea și altor instrumente de evaluare a activității voluntarilor, de exemplu: chestionare, 

fișe de evaluare, interviuri structurate aplicate pe tot parcursul activitățilot, astfel se poate adopta activitatea 

derulată conform noilor nevoi, interese identificate sau feed-back-ului primit.    
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FAMILIA-ȘCOALA FĂRĂ VACANȚE 

PROIECT EDUCAȚIONAL PĂRINȚI – ÎNVĂȚĂTOR – COPII 

 

Luminița Zamfirescu 

Școala Gimnazială Rădulești, Ialomița 

 

IDENTIFICAREA PROBLEMEI: 

Având în vedere modificările survenite în ultimii ani în școala românească se constată că părinţii 

întâmpină probleme în educarea copiilor.  

ARGUMENT: 

 Părinții sunt preocupați  în a-și clarifica și înțelege importanța educației în familie și a colaborării 

cu școala ca parteneri, conștientizând deopotrivă necesitatea coerenței influențelor educative ale tuturor 

factorilor care acționează asupra copiilor.  

Noutatea acestui parteneriat este de a păstra cât mai eficient legătura părinte-educator: întaliniri lunare, 

afișarea lucrărilor copiilor, evaluări periodice, participarea la activități demonstrative, procurare de material 

informațional necesar proiectelor tematice, activități opționale, activități extracurriculare, serbări, 

evenimente socio-culturale, mail-uri cu materialele informative și educative trimise de învățătoare.  

  Chestionarele aplicate și discuțiile periodice individuale/de grup din anul școlar trecut au evidențiat 

diversitatea părerilor părinților legate de stabilirea unor reguli și limite în comportamentul propriilor copii. 

Acțiunile derulate ne-au întărit convingerea că, fără stabilirea unui sistem unitar de cerințe în școală și în 

familie, colaborarea dintre cei doi factori educaționali ar rămâne fără rezultatele scontate. 

DURATA: 1 an școlar  

GRUPUL ȚINTĂ : 14 copii, elevii clasei pregătitoare, părinții  copiilor, învățătoarea clasei, profesorul de 

educație fizică, profesorul de religie, profesorul de limba engleză, directorul școlii. 

BENEFICIARI:    

a) direcţi: copiii. 

b) indirecţi: părinţii copiilor, școala, comunitatea locală. 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Şcoala Gimnazială Rădulești 

OBIECTIV GENERAL: dezvoltarea abilităţilor părinților de a interacţiona şi empatiza cu proprii copii. 

OBIECTIVE SPECIFICE : 

• conştientizarea progresului sau eşecului copilului, a schimbărilor survenite în evoluţia lui, 

încrederea în forţele proprii; 

• îmbunăţătirea abilităţilor de consiliere şi relaţionare cu familia, îndeosebi cu familii în situaţii de 

criză; 

• promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţionala în raport cu pozitia copilului în familie; 

• dezvoltarea unor atitudini stimulative și suportive în rândul părinţilor, bunicilor, cadrelor didactice, 

asistenţi sociali;  

• promovarea principiilor democratice în relaţia părinte–copil; 

• implicarea unui număr cât mai mare de parinţi, bunici sau alţi membrii ai comunităţii în educaţia 

copiilor; 

• dezvoltarea la parinţi/bunici a unor abilităţi de bază de care au nevoie pentru a influenţa pozitiv 

comportamentul copiilor. 

• cunoaşterea unor metode şi procedee pentru a preveni agresivitatea copiilor; 

• descoperirea de către părinţi a tipului de părinte pe care îl reprezintă, autocunoaşterea părinţilor; 
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• dialogul deschis între părinţi despre subiecte tabu privind climatul familial; 

•  conștientizarea necesității derulării acestui proiect de parteneriat; 

• stabilirea regulilor pentru activitatea zilnică a copilului, reguli ce vor fi respectate de ambele părți; 

• realizarea schimbului de opinii în ceea ce priveste necesitatea unui mediu educativ sănătos; 

• existența unui consens între părinți referitor la stabilirea, aplicarea și respectarea unor reguli de 

comportament ale copilului. 

RESURSE: 

Umane: părintii elevilor de la clasa pregătitoare, care vor avea un rol hotarâtor în reușita proiectului; 

elevii clasei pregătitoare; profesorii care predau la clasă disciplinele religie, limba engleză, educație fizică; 

învățătoarea clasei. 

Materiale: calculator; videoproiector; imprimantă; materiale informative, pliante, chestionare; 

aparat foto, cameră video. 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

• Abilităţi de comunicare, în beneficiul copiilor, al şcolii; 

• Dezvoltarea capacităţii de a-şi înţelege şi de a-şi  ajuta copiii; 

• Mai mulţi părinţi/bunici implicaţi în educația  copiilor; 

• Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor; 

• Ameliorarea calităţii deprinderilor parentale; 

• Dezvoltarea unor atitudini și comportamente civice ale elevilor faţă de şcoală; 

• Creşterea motivaţiei şcolare și a stimei de sine la elevi; 

• Diminuarea problemelor de comportament ale elevilor de tipul atenţiei deficitare, agresivităţii, 

violenţei; 

• Elaborarea unor portofolii tematice care se vor folosi în activităţile instructiv-educative. 

• Crearea unui ambient nou și plăcut în şcoală,prin valorificarea lucrărilor create în cadrul 

proiectului; 

• Îmbunătăţirea relaţiilor dintre membrii comunităţii; 

ACTIVITĂTI PROPUSE: Meseria de părinte; Cum îţi educi copilul. Căteva idei de educaţie a copilului 

tău; Alături de şcoală; Trăim  în lumea reală; Putem creste copii buni într-o lume negativă! 

ETAPE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 

• Anunţarea obiectivelor; 

• Prezentarea ofertei, care poate fi îmbogăţită sau transformată, în funcţie de opţiunile, sugestiile 

părinţilor; 

• Anunţarea titlului proiectului, ca o concluzie a activităţii; 

• Desfăşurarea acţiunii; 

• Consilierea părinţilor;  

• Chestionar adresat părinţilor; 

• Oferirea spaţiului pentru întruniri şi discuţii; 

• Crearea de resurse; 

• Concluzii. Măsuri de lucru în viitor. 

MODALITĂŢI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR: 
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• Popularizarea evenimentelor din cadrul calendarului propus; 

• Organizarea de: activităţi practice şi aplicaţii pe teme specifice întâlnirilor dintre parteneri;  

• Întâlniri cu reprezentanţii comunităţii locale;  

• Expoziţii de pliante.  

MODALITĂŢI  DE  MONITORIZARE  ŞI  EVALUARE A REZULTATELOR : 

• panou al activităţii cu părinţii; 

• mapa părinților; 

• rapoarte de evaluare; 

• chestionare; 

• fişe de evaluare a activităţilor; 

• portofoliul proiectului; 

• inventar cu bune practici; 

• CD-ul care să cuprindă întreaga activitate desfăşurată în cadrul proiectului. 

IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI ŢINTĂ, ASUPRA ŞCOLII ŞI 

ASUPRA COMUNITĂŢII: 

• părinţii vor şti „ce”, „cum”, „când” să facă cu ceea ce ştiu, în educarea copiilor; 

• va spori încrederea în ceea ce face şcoala; 

• va creşte prestigiul şcolii în comunitate; 

MODALITĂŢI DE CONTINUARE DUPĂ ÎNCHEIEREA PROIECTULUI: 

         Activitatea va continua prin organizarea de activităţi şcolare și extraşcolare în care vor fi implicaţi 

părinţi, bunici, alţi membrii ai comunităţii care vor fi incluse în Planul de Activităţi Extracurriculare  al 

şcolii. 

ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE:  

- mediatizare, diseminare în timpul proiectului şi după încheierea acestuia: album cu fotografii. 

ACTIVITATI DE INFORMARE: 

• Informarea părinţilor cu privire la documentele de reformă curriculară, obiectivele urmărite şi 

politicile educaţionale ale unităţii de învăţământ; 

• Consultarea părinţilor în stabilirea „Curriculumului la decizia şcolii“, disciplinele opţionale, 

alcătuirea schemelor orare, a programului instructiv – educativ şi a activităţilor extracurriculare; 

• Activităţi interactive sub formă de dezbateri – mese rotunde; 

• Activităţi pentru atragerea unor surse extrabugetare; 

• Organizarea şi desfăşurarea unor programe artistice cu copiii; 

• Activităţi extracurriculare organizate şi desfăşurate împreună cu părinţii; 

• Activităţi educative desfăşurate cu părinţi şi specialişti. 

PROGRAMUL ÎNTÂLNIRILOR CU PĂRINȚII 

NR. 

CRT. 

ACTIVITATEA MODALITĂȚI DE 

REALIZARE 

PERIOADA 

1.  Anturajul copilului – la şcoală şi în afara 

şcolii 

Prezentare power point Octombrie 

2.  Violenţa domestică – repercursiuni asupra 

copiilor 

Joc de rol Noiembrie 

3.  Încrederea – asumarea responsabilităţii Chestionar Decembrie 
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4.  Toleranţa – educaţia în familie Dezbatere Ianuarie 

5.  Modelul personal – prima componentă în 

educaţie 

Studiu de caz Februarie 

6.  Părinţi, când aţi spus ultima dată «Copile, 

te iubesc» ? 

Întâlnire și dialog Martie 

7.  Recompense / sancţiuni pentru 

îndeplinirea/neîndeplinirea sarcinilor 

Chestionar Mai 

8.  Rolul decisiv al familiei în educaţia 

copilului 

Lectorat cu părinții Iunie 
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„VOLUNTARI MICI CU INIMI MARI”                                        
 

Neagoe Elena 

                                                                                    Școala Gimnazială , sat Udrești, com. Dănicei 

 

                                   PROIECT EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT 

        MOTTO:  „Schimbarea incepe cu noi!” 

                                                                          

DENUMIREA PROIECTULUI ,, Voluntari mici cu inimi mari” 

 DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: CIVIC 

 TIPUL DE PROIECT: local 

APLICANTUL – Grădinița cu Program Normal Udrești 

ECHIPA DE PROIECT  

Responsabil: prof. inv.preșc. Neagoe Elena 

Coordonator:  prof. inv.preșc. Neagoe Elena 

                        prof.inv.prim. Trăneci Daniela 

 

  ARGUMENT 

 

,,GENEROZITATEA”. Ea înnobileză omul, îl face mai bun, împăcat cu sine şi semenii lui. Pentru copii, 

implicarea în astfel de programe înseamnă cultivarea şi dezvoltarea comportamentelor prosociale, 

educarea de la vârste timpurii a unor trăsături pozitive de caracter, conştientizarea problemelor reale cu 

care se confruntă semenii lor în scopul întreprinderii unor acţiuni care să aibă o influenţă pozitivă în plan 

social, şi nu numai. Ca fenomen social, educaţia este o acţiune umană specifică, ea schimbându-si 

finalităţile,conţinuturile si funcţiile odată cu schimbările societăţii înseşi, pe care o influenţează la rândul 

ei. 

       Modelarea naturii umane sub imperiul valorilor care formează esenţa spirituală a unei comunităţi este 

fenomenul cel mai adânc si mai constant din întreaga istorie a omenirii. 

   Educaţia presupune schimbare, iar schimbarea nu poate exista fără educaţie. 

  

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

GRUP ȚINTĂ: 

– Copii preşcolari de la grădiniţa G.P.N. Udrești 

- Copii din ciclul primar de la Școala Primară Lăunele de Jos 

– Cadrele didactice 

– Părinţii copiilor; 
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DURATA: 1 octombrie 2020 – 15 septembrie 2021 

 

RESURSE UMANE: 

– 19  preșcolari,  

- 16 școlari din CP-IV 

- 2 cadre didactice 

-  reprezentanţi ai autorităţilor locale sau alţi parteneri la nivel local care pot sprijini derularea 

programului. 

-  

PARTENERI: 

– Grădinița Udrești 

– Școala Primară Lăunele de Jos 

– Primăria și Consiliul local Dănicei 

– Biblioteca comunala Dănicei  

 

COORDONARE: 

Comisia de implementare: 

– Director prof. Stanciu Ilie 

– Prof. inv. preșc. Neagoe Elena 

– Prof. inv. prim. Trăneci Daniela 

 

SCOP: 

Promovarea principiilor educaţiei pentru schimbare si voluntariat, în şi prin G.P.N. Udrești și Școala 

Primară Lăunele de Jos , precum şi împărtăşirea, la nivel local , a experienţelor pozitive din acest 

domeniu. 

 

OBIECTIVE: 

a) privind copiii : 

 – manifestarea toleranţei, a spiritului de echipă, a încrederii, a curajului în raport cu sine şi cu ceilalţi; 

– împărtăşirea din experienţele proprii prin valorizarea pozitivă a relaţiilor dintre ei; 

– conștientizarea importanței actelor de voluntariat prin realizarea unor acțiuni specifice; 

– exersarea exprimării independente a opiniilor, a propriilor stări sufletești precum și motivarea acestora. 

b) privind cadrele didactice : 

– participarea la activități de perfecționare în domeniul educației pentru schimbare; 

– colaborarea activă cu partenerii implicați în proiect și respectarea calendarului activităților propuse; 

– formarea la preșcolari și școlari a unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător, cultură, acțiuni de 

voluntariat; 

– încurajarea preșcolarilor și școlarilor spre exprimarea liberă a opiniilor, a trăirilor personale și motivarea 

acestora 

-sensibilizarea părinţilor şi a comunităţii locale cu privire la rolul şi importanţa educaţiei pentru schimbare 

și voluntariat încă de la o vârstă fragedă; 

– soluţionarea cu toleranţă a oricărei probleme întâmpinate pe parcursul desfăşurării proiectului. 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

2033 
 

     c)privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate: 

– susţinerea activităţilor propuse de către cadrele didactice implicate în proiect; 

– sprijinirea coordonatorilor proiectului; 

  

 

ACTIVITĂȚI LA NIVELUL UNITĂŢII ȘI PLANIFICAREA ACESTORA 

➢ realizarea, în colaborare cu partenerii la nivel  local, a unor acţiuni de promovare a educaţiei 

pentru schimbare și voluntariat în școală şi în comunitate, sub deviza „Schimbarea incepe cu 

noi!” pe toată perioada derulării programului. 

➢ elaborarea şi editarea unor materiale de sprijin pentru copii, cadre didactice și comunitate  

➢ realizarea unei prezentări power-point în care să fie prezentate derularea programului şi 

rezultatele acestuia  

ACȚIUNI PROPUSE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021 

– Octombrie 2020: ,,Un zambet pentru fiecare” (Ziua Mondială a zambetului – împartirea de pliante 

zambărețe , confecționate de copii) 

– Noiembrie 2020: ,,Să fim mai toleranți!- Ziua Internațională a Toleranței”  activitate de 

conștientizare a importanței toleranței în viața noastră ( campanie de informare la nivel local) 

– Decembrie 2020: ,,Fii chiar tu Moș Crăciun! ”- colectare / donare de alimente ,  imbrăcăminte  sau 

mici cadouri pentru copiii si varstnicii  vulnerabili. 

– Ianuarie 2015: ,, Doza de istorie ”  activitate dedicata Unirii (Ziua Unirii – 24 ianuarie) 

– Februarie 2021: “Donează si împarte!- Ziua internaţionalã a Donatiei de carte” –colectare/donare  

cărți  

– Martie 2021: ,, Donatori de fericire- Ziua Internațională a fericirii ”campanie de promovare a 

fericirii, prin conștientizarea comunitații că fericirea înseamnă lucruri mici, un gest, o vorbă, o îmbratișare 

( împărțirea de îmbrățișări și  pliante cu mesaje personalizate:  „Donează o îmbrățișare!”, „Inveselește  un 

om!”, „Dăruiește un zambet! ”, „Astăzi, împarte si tu fericire!” etc 

– Aprilie 2021: „ Dăruind vei dobandi!” –colectare de alimente pentru copiii vulnerabili și bătrani  

nevoiași, cu ocazia Sărbătorilor Pascale 

– Mai 2015: ,,Un mediu curat este un mediu sănătos!” activitate voluntară de curățenie și 

înfrumusețare în curtea grădiniței  

– Iunie 2015: ,,Dar din suflet de copil”- colectare de jucării și rechizite pentru copiii nevoiași (Ziua 

Internațională a Copilului – 1 iunie) 

– Septembrie 2021: Evaluarea proiectului / Ședință de lucru finală și diseminarea rezultatelor 

 MONITORIZARE 

– Respectarea etapelor proiectului; 

–  Feedback-urile pozitive/ negative din partea beneficiarilor şi a partenerilor de proiect; 

  

 EVALUARE 

– Realizarea unei prezentări power-point care va cuprinde aspecte din activitățile derulate. 

– Ședință de lucru finală cu participarea tuturor partenerilor implicați în proiect. 

  

CONTINUITATEA / SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

– Sensibilizarea participanţilor la proiect pentru a încuraja educaţia pentru schimbare și voluntariat; 
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ACTIVITĂȚILE DE PROMOVARE/ MEDIATIZARE ȘI DISEMINARE 

– Prezentarea proiectului la nivelul CM, CP; 

– Mediatizarea proiectului pe pagina de facebook a școlii; 

– Album foto cu materialele realizate şi aspecte din cadrul proiectului; 
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PROIECT EDUCAȚIONAL ȘCOLAR 

 

Ramona Popa 

Liceul cu Program Sportiv Vaslui 

 
ACCELEREAZĂ PE TERENUL 

DE SPORT, 

NU 

PE CAROSABIL! 

 

Instituţii implicate în proiect: 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV VASLUI 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VASLUI – C.A.P.C., S.P.R. 

 

ECHIPA DE PROIECT: 

Prof. Popa Ramona- Liceul cu Program Sportiv Vaslui- Coordonator proiect 

Reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui-C.A.P.C., S.P.R. 

  

I.  DESCRIEREA PROIECTULUI 

     Educaţia rutieră la nivelul elevilor din învăţamantul preuniversitar este o necesitate iar numărul 

evenimentelor rutiere ale căror victime ajung tinerii conducători auto ne îndreptăţesc să considerăm 

benefică  educarea elevilor în vederea adoptării de către aceştia a  unui comportament corespunzător în 

trafic.   

1.Proiectul  “Accelerează pe terenul de sport, nu pe carosabil !” va implica un număr de aproximativ 200 

de elevi din clasele IX - XII din  Liceul cu Program Sportiv Vaslui ; 

2. Activităţile extraşcolare desfaşurate în cadrul proiectului vor fi următoarele : 

 Stop violenţei în şcoala noastă!; 

 Prevenirea accidentelor rutiere-conducători mopede; 

 Realizarea  de materiale vizând prevenirea teribilismului în rândul tinerilor conducători auto, 

respectiv pliant, fluturaşi, poster, spot video, slogan de campanie, de către  elevii voluntari ai 

Liceului cu Program Sportiv; 

 Selectarea celor mai reuşite materiale realizate de către elevi în vederea demarării unei campanii 

de prevenire a teribilismului în rândul tinerilor conducători auto; 

 Întâlnire cu partenerii, respectiv reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, pentru 

pregătirea implementării campaniei de prevenire a teribilismului în rândul tinerilor conducători 

auto; 

Planificarea activităţilor desfăşurate pe parcursul  campaniei  la nivelul  oraşului Vaslui; 

 Implementarea campaniei de prevenire a teribilismului în rândul tinerilor conducători auto, la 

nivelul tuturor liceelor din oraşul Vaslui, prin întâlniri directe între elevi cât şi prin promovarea 

mesajului transmis prin această campanie cu prilejul tuturor competiţiilor sportive şcolare;  

 Participarea la emisiuni  radio şi TV, la posturi  de radio şi televiziunile  locale, în scopul 

conştientizării tinerilor în ceea ce priveşte riscurile la care se expun atunci când adoptă o conduită 

necorespunzătoare în trafic; 

   Mediatizare/ diseminare a rezultatelor proiectului. Conferinţă de presă 
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3. Număr de parteneri: 

 INSPECTORATUL  DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VASLUI – C.A.P.C. S.P.R VASLUI 

 

II. PREZENTAREA PROIECTULUI 

      Într-o societate „egocentristă”  omul uită că  trăieşte în comuniune cu alţi semeni şi că alături de el 

se află semeni ce au nevoie de înţelegerea şi sprijinul său. Astăzi, mai mult ca oricând trebuie să învăţăm 

să ne acceptăm, să învăţăm să respectăm principiile democraţiei autentice, pentru că numai împreună 

vom reuşi să coexistăm într-o societate democratică europeană. 

          Proiectul „Accelerează pe terenul de sport, nu pe carosabil!” vizează sensibilizarea elevilor din 

clasele IX- XII, de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui, a factorilor educaţionali şi a comunităţii locale faţă 

de riscurile la care se expun tinerii conducători auto, atunci cand  adoptă o atitudine necorespunzătoare când 

sunt în trafic, formarea atitudinii  şi comportamentului responsabil în traficul rutier, prevenirea accidentelor 

de circulaţie.  

• Obiectivul general /scopul 

Formarea şi dezvoltarea la elevi a comportamentului responsabil în traficul rutier, educarea în spiritul 

respectării regulilor de circulaţie în vederea reducerii numărului de accidente de circulaţie la nivelul 

comunităţii. 

• Durata proiectului Martie 2018 - Iunie 2019. 

 

III. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

Activitatea nr.1:  

Titlul activităţii: Stop violenţei în şcoala noastă! 

Tipul activităţii: seminar interactiv 

Data/perioada de desfăşurare: martie 2018 

Locul desfăşurării: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV VASLUI 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (48 elevi, 4cadre didactice, Responsabili: IPJ VASLUI - 

Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, C.I.A.P., LPS VASLUI 

Beneficiari: elevii şi cadre didactice  

Metode/mijloace de realizare: expunerea, problematizarea, explicaţia, joc de rol, prezentări powerpoint. 

Modalităţi de evaluare: aplicare chestionar 

Descrierea activităţii: 

Elevii vor fi antrenaţi în dezbaterea unor filme educaţionale ce vizează prevenirea violenţei în mediul şcolar. 

Demersul interactiv al activităţii va avea ca scop dezvoltarea unor abilităţi de comportament asertiv în 

rândul elevilor, ce vor exersa, prin metoda  jocului de rol, diverse situaţii conflictuale, în care vor trebui să 

găsească soluţii, dezvoltându-şi astfel capacitaţile de rezolvare a  conflictelor în condiţiile respectării 

drepturilor proprii dar şi ale celorlalţi. 

Activitatea nr.2 

Titlul activităţii: Prevenirea accidentelor rutiere - Despre mopede şi obligaţiile celor care le conduc  

Tipul activităţii: seminar de informare  

Data/perioada de desfăşurare: mai 2018 

Locul desfăşurării: Liceul cu Pr9ogram Sportiv – cabinet multimedia 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (60 elevi ai claselor IX-XII, 6 cadre didactice, diriginţi ai 

claselor, părinţi, reprezentanţi ai C.A.P.C. şi S.P.R.Vaslui): 

Responsabil:  prof.Popa Ramona, reprezentanții C.A.P.C. şi S.P.R.Vaslui 
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Beneficiari:  a) direcţi – grupul de elevi ai liceului din grupul ţintă; 

                      b) indirecţi: cadre didactice din instituţia şcolară 

Metode/mijloace de realizare: pliante, prezentări PPT, materiale video 

Modalităţi de evaluare: chestionar 

Descrierea  activităţii: 

Elevii vor fi informaţi despre obligaţiile celor care conduc mopede, vor avea prilejul să pună întrebări 

specialiştilor, să vizioneze materiale audio şi video pregătite de către specialiştii  C.A.P.C. şi  S.P.R.Vaslui.  

 

Activitatea nr 3 

Titlul activităţii: Concurs de educaţie rutieră“EDUCAŢIA RUTIERĂ - EDUCAŢIA PENTRU VIAŢĂ!” 

– faza pe şcoală 

Tipul activităţii: activitate concurs 

Data/perioada de desfăşurare: mai  

Locul desfăşurării: Liceul cu Program Sportiv Vaslui 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie - 20 elevi, 2 cadre didactice,  

Responsabil: Prof. Popa Ramona, reprezentanții C.A.P.C. şi S.P.R.Vaslui 

Beneficiari: 

                     a) direcţi –  elevi  din grupul ţintă; 

                     b) indirecţi: cadre didactice din instituţia şcolară 

Metode: poster, spot video, pliante, fluturaşi. 

Mijloace de realizare: calculator, imprimantă, toner, hârtie imprimantă, camera video. 

Modalităţi de evaluare: calitatea portofoliilor executate de către elevi. 

Descrierea  activităţii: 

Elevii vor realiza, lucrând în echipă, portofolii ce vor conţine materiale promoţionale, pentru o campanie  

de conştientizare de împotriva teribilismului în rândul tinetilor conducători auto. Portofoliile vor conţine 

un poster, pliante, fluturaşi, spot video, un slogan de campanie. Se va realiza o selecţie a celor mai bune 

portofolii. Elevii vor primi diplome.  

Activitatea nr.4 

Titlul activităţii: „Accelerează  pe terenul de sport, nu pe carosabil!” 

Tipul activităţii: Selectarea celor mai reuşite materiale realizate de către elevi în vederea demarării unei 

campanii de prevenire a teribilismului în rândul tinerilor conducători auto.   

Data/perioada de desfăşurare: Iunie 2018 

Locul desfăşurării: LPS Vaslui 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: 4 elevi, 2 cadre didactice  

Responsabil: echipa de proiect 

Beneficiari: elevii și cadrele didactice ale LPS Vaslui 

Metode/mijloace de realizare: portofoliul campaniei 

Modalităţi de evaluare: calitatea lucrarilor realizate, originalitatea, modul in care materialele susţin ideea 

campaniei. 

Descrierea activităţii: Pornind de la criteriile mai sus menţionate, echipa de proiect va delibera asupra celui 

mai reuşit portofoliu, care să reprezinte Liceul cu Program Sportiv Vaslui, după ce acestea au fost  

prezentate în cadrul unei activitaţi cu prezenţa elevilor din grupul ţintă. 

Activitatea nr. 5 

Titlul activităţii: Planificarea activităţilor campaniei 
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Data/perioada de desfăşurare: septembrie 2009 

Locul desfăşurării: IPJ VASLUI 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: 30  voluntari elevi, 3 cadre didactice, 2 specialişti ai IPJ 

Vaslui: 

Responsabil: Prof Popa Ramona, reprezentanții C.A.P.C. şi S.P.R.Vaslui 

Beneficiari: elevii grupului ţintă. 

Metode/mijloace de realizare: graficul întâlnirilor cu elevii celorlalte licee din oraşul Vaslui. 

Descrierea activităţii: Întâlnire cu partenerii, respectiv reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean 

Vaslui, pentru pregătirea implementării campaniei de prevenire a teribilismului în rândul tinerilor 

conducători auto; 

Planificarea activităţilor desfăşurate pe parcursul  campaniei  la nivelul  oraşului Vaslui. 

Activitatea nr.6 

Titlul activităţii: Implementarea campaniei de prevenire a teribilismului în rândul tinerilor conducători auto 

Tipul activităţii: seminarii de informare 

Data/perioada de desfăşurare: Octombrie 2018 - Februarie 2019 

Locul desfăşurării: liceele din oraşul Vaslui 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: aproximativ 1000 de elevi, 40 de cadre didactice, 

reprezentanţi ai comunităţii  

Responsabili: echipa de proiect 

Beneficiari:  

a) direcţi –  elevi ai liceelor din oraşul Vaslui; 

b) indirecţi: cadre didactice din instituţiile şcolare 

Metode/mijloace de realizare: distribuire de pliante, fluturaşi, afişarea posterelor, difuzarea spotului video, 

campanie stradală, organizarea cel puţin a unei întalniri directe  cu elevii din fiecare liceu din Vaslui.  

Descrierea activităţii:  Implementarea campaniei de prevenire a teribilismului în rândul tinerilor conducători 

auto, la nivelul tuturor liceelor din oraşul Vaslui, prin întâlniri directe între elevi cât şi prin promovarea 

mesajului transmis prin această campanie cu prilejul tuturor competiţiilor sportive şcolare. 

Activitatea nr.7 

Titlul activităţii: Implică-te! 

Tipul activităţii: Participarea  elevilor voluntari la emisiuni  radio şi TV, la posturi  de radio şi TV locale. 

Implicarea mass-mediei locale în promovarea campaniei. 

Data/perioada de desfăşurare: octombrie 2018 – februarie 2019 

Locul desfăşurării: posturi de radio si TV locale 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: 6 elevi,  2 de cadre didactice,  2 specialiştii  C.A.P.C. şi  

S.P.R.Vaslui 

Responsabili: echipa de proiect 

Beneficiari: grupul ţintă, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală 

Metode/mijloace de realizare: interviuri, comunicate de presă, difuzarea gratuită a spotului la televiziunile 

locale ( Impact Tv, Antena 1 Vaslui, Total TV) 

Modalităţi de evaluare: participarea la 5 emisiuni Tv şi radio, articole în presa locală. 

Descrierea activităţii: Participarea la emisiuni  radio şi TV, la posturi  de radio şi TV locale, alături de 

specialiştii Compartimentului de analiză şi prevenire a Criminalităţii, în scopul conştientizării tinerilor în 

ceea ce priveşte riscurile la care aceştia se expun atunci când adoptă o conduită necorespunzătoare în trafic. 
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Activitatea nr.8 Mediatizare/ diseminare a rezultatelor proiectului .  

Titlul activităţii: Conferinţă de presă  

Tipul activităţii: informare 

Data/perioada de desfăşurare: iunie 2019 

Locul desfăşurării: IPJ VASLUI 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: 30 de elevi voluntari implicaţi în proiect, echipa de proiect, 

cadre didactice, părinţi, reprezentanti ai mass-mediei locale: 

Responsabil: Prof. Ramona Popa, specialişti  C.A.P.C. şi  S.P.R.Vaslui 

Beneficiari: tinerii conducători auto elevi ai liceelor din oraşul Vaslui, comunitatea lărgită. 

Metode/mijloace de realizare: comunicat de presă 

Modalităţi de evaluare: nr. articole în presa locală, emisiuni radio şi tv 

Descrierea activităţii: Echipa de proiect şi elevii voluntari implicaţi în proiect vor organiza o conferinţă de 

presă în care vor prezenta rezultatele finale ale proiectului. 

  

IV.   MODALITATEA DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE A REZULTATELOR 

PROIECTULUI  

Evaluarea scopului:  

Se va realiza un chestionar cuprinzând 20 de itemi la care elevii să răspundă în 30 de minute. Chestionarul 

va fi  întocmit de către reprezentanţii Poliţiei Rutiere pe baza legislaţiei rutiere în vigoare.  

Evaluarea obiectivelor: 

Prin implicarea elevilor din clasele IX- XII, în realizarea unor portofolii care să conţină materiale 

promoţionale pentru o campanie de prevenire a teribilismului în rândul tinerilor conducători auto, se va 

urmări formarea conduitei preventive responsabile în traficul rutier. Prin implicarea specialiştilor C.A.P C. 

şi S.P.R. Vaslui se va urmări implicarea unui model pozitiv în cadrul comunităţii locale, care devine un 

partener activ în procesul instructiv-educativ în general, şi al educaţiei rutiere , în special. 

Evaluarea activităţilor: 

Numărul de  participanţi (elevi im 

plicaţi în realizarea portofoliilor, profesori implicaţi, poliţişti, părinţi) 

Calitatea produselor realizate în vederea implementariii campaniei ( poster, fluturaşi, pliante, spot video) 

Articole în mass-media locală, participări la emisiuni radio si Tv, realizarea unor CD-uri cu toate 

materialele campaniei pentru promovare la nivelul liceelor; 

 

V. IMPACTUL ESTIMAT AL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI 

ŢINTĂ (ELEVI, CADRE DIDACTICE, AUTORITĂŢI LOCALE, COMUNITATEA 

LOCALĂ etc), ASUPRA ŞCOLII ŞI ASUPRA PARTENERILOR 

    Proiectul „Accelerează  pe terenul de sport, nu pe carosabil!” va avea un impact pozitiv asupra 

elevilor ce constituie grupul ţintă, aceştia implicându-se activ în  toate activităţile proiectului. 

VI. ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE PE CARE 

INTENŢIONAŢI SĂ LE REALIZAŢI ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI ŞI DUPĂ ÎNCHEIEREA ACESTUIA 

- Participarea la emisiuni radio si Tv; 

      - Diseminarea  produselor finale (poster, pliante, fluturasi, spor video) la nivelul liceelor din oraşul 

Vaslui; 
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      - Difuzarea sloganului campaniei şi spotului video la începutul tuturor competiţiilor sportive şcolare din 

anul 2018-2019; 

 - Campanie stradală – distribuire fluturaşi. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL „CĂLĂTORIE PRIN ANOTIMPURI” 

 

Beciu Felicia Cristina 

Liceul Tehnologic „Matei Corvin”Hunedoara 

 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: “CĂLĂTORIE PRIN ANOTIMPURI” 

EDIȚIA  A II-A 

  

DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL:  

▪ Domeniul – Cultural artistic, arte vizuale 

REZUMATUL PROIECTULUI:  

Proiectul Educațional “Călătorie prin anotimpuri” se va desfăşura sub forma unei activități cu 

caracter cultural artistic și a unui concurs cu lucrări plastice și practice în toate unitățile 

partenere. 

 

Număr de copii implicaţi: 500  

Activităţi propuse:  

▪ Lansarea proiectului; 

▪ Înscrierea participanților; 

▪ Realizarea activităților și expedierea lucrărilor câștigătoare la etapa locală către unitatea 

inițiatoare; 

▪ Amenajarea expoziției și realizarea albumului ANOTIMPURI; 

▪ Vizitarea expoziției; 

▪ Jurizarea lucrărilor; 

▪ Evaluarea proiectului 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI 

 ARGUMENT 

Proiectul educaţional „Călătorie prin anotimpuri” îşi propune descoperirea modificărilor care 

apar în natură, de la un anotimp la altul, cultivarea sensibilităţii elevilor, a capacităţii de a aprecia 

frumosul din natură şi pe cel creat de om în vederea manifestării de dragoste, respect şi grijă faţă 

de mediul înconjurător.  

           Copiii exprimă prin limbajul plastic ceea ce, de multe ori, nu pot exprima în cuvinte, ei 

fiind oricum atraşi de culoare, de diversitatea tehnicilor de lucru, prin care îşi pot dovedi 

spontaneitatea, creativitatea, pot da frâu liber imaginaţiei şi fanteziei lor. 

             Acest proiect educaţional va intersecta segmente de discipline ce aparţin mai multor arii 

curriculare şi pot fi abordate teme cu şi despre anotimpuri ; astfel, i se oferă copilui posibilitatea 

de a se exprima în funcţie de posibilităţile sale individuale.   
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            Dorim, ca activităţile propuse  să pună accentul pe caracterul formativ şi practic-aplicativ 

al activităţii copiilor, precum şi antrenarea lor în acţiuni de observare, de cercetare, de percepere 

şi redare a frumosului din fiecare anotimp, dezvoltând abilităţi, aptitudini şi capacităţi psiho-

motrice şi creative. 

 

SCOP 

Stimularea şi valorificarea potenţialului artistic si creativ al şcolarilor, prin realizarea unor 

lucrări practic-aplicative, într-un mod cât mai original, utilizând materiale din natură şi folosind 

tehnici de lucru specifice activităţilor practice şi artistico-plastice. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Dezvoltarea dragostei pentru  semnificaţiile  şi frumuseţile naturii descoperite în  cele patru 

anotimpuri ;  

- Stimularea creativităţii, imaginaţiei şi originalităţii prin realizarea unor lucrări artistico-

plastice si practice; 

- Diseminarea de bune practici, colaborare şi cooperare între cadre didactice din diferite 

unităţi de învăţământ. 

 

GRUP ȚINTĂ: preșcolari, școlari, cadre didactice  

PARTICIPANȚI: preșcolari, școlari, cadre didactice , părinți, comunitatea locală 

BENEFICIARI / RESURSE UMANE: preșcolari, școlari, cadre didactice, părinți, comunitatea 

locală 

RESURSE MATERIALE: calculator, videoproiector, planșe, materiale specifice activităților 

plastice și practice, aparat foto, camera de filmat, material pentru realizarea expoziției,  

diplome/adeverințe pentru cadre didactice și copiii participanți 

 

RESURSE FINANCIARE: fonduri proprii, sponsorizări 

 

ETAPELE PROIECTULUI: 

1.a. Titlul activităţii: Lansarea proiectului 

1.b. Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2020 

1.c. Locul desfăşurării: Unitățile participante la proiect și on-line 

1.d. Participanţi: cadre didactice; 

1.e. Descrierea pe scurt a activității: se vor posta anunțuri cu regulamentul concursului pe site-ul 

ISJ, didactic.ro și rețelele de socializare; 

 

2.a. Titlul activităţii: Înscrierea participanților 

2.b. Data/perioada de desfăşurare: februarie 2020 

2.c. Locul desfăşurării: on-line 

2.d. Participanţi: cadre didactice; 
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2.e. Descrierea pe scurt a activității: Înscrierea participanţilor se va desfăşura în perioada 1 – 29 

februarie 2020 , completând prima parte a fişei de înscriere anexată proiectului. Înscrierile vor fi 

trimise pe adresa de e-mail calatorieprinanotimpurihd@yahoo.com 

 

3.a. Titlul activităţii: Realizarea activităților și expedierea lucrărilor câștigătoare la etapa 

locală către unitatea inițiatoare; 

3.b. Data/perioada de desfăşurare: martie  2020 

3.c. Locul desfăşurării: Unitățile participante la proiect 

3.d. Participanţi:  școlari, cadre didactice; 

3.e. Descrierea pe scurt a activității:  

- Școlarii/preșcolarii coordonaţi de către cadrele didactice din unităţile înscrise în proiect vor 

realiza o activitate  în care să integreze elemente specifice temei proiectului și se vor face 

fotografii din timpul activității. Ulterior, pe o foaie de format A4, se va realiza un material 

”Anotimpuri” care va conține următoarele informații: tema activității realizate, clasa/grupa și 

cadrul didactic, se vor insera 1-2 fotografii și se va descrie activitatea desfășurată. 

 

-Școlarii/preșcolarii coordonaţi de către cadrele didactice din unităţile înscrise în proiect 

pregătesc lucrările artistico-plastice şi practice pentru concurs şi se va realiza o expoziţie în 

fiecare unitate de învăţământ participantă la concurs. Lucrările vor respecta tema proiectului. 

Cadrele didactice/părinţii vor fotografia (dacă este posibil) unele momente din realizarea 

lucrărilor şi aspecte din expoziţie, urmând ca acestea să fie trimise prin e-mail către unitatea de 

învăţământ iniţiatoare în vederea realizării albumului foto al proiectului. Dintre lucrările expuse 

vor fi alese cele care vor reprezenta unitatea şi cadrele didactice înscrise în proiect. Acestora li se 

va ataşa eticheta cu datele de identificare corespunzătoare. 

 

- Materialul ”Anotimpuri”, lucrările selectate, fișa de înscriere, acordul de parteneriat și un plic 

autoadresat și timbrat corespunzător vor fi trimise prin poştă către unitatea de învăţământ 

iniţiatoare la adresa specificată în regulamentul de organizare. 

 

4.a. Titlul activităţii: Amenajarea expoziției și realizarea albumului ANOTIMPURI 

4.b. Data/perioada de desfăşurare: 01  – 03 aprilie  2020 

4.c. Locul desfăşurării: Liceul  Tehnologic ”Matei Corvin” Hunedoara 

4.d. Participanţi: cadre didactice și părinți; 

4.e. Descrierea pe scurt a activității: Cadrele didactice şi părinţii implicaţi în proiect vor amenaja 

expoziţia în unitatea de învăţământ iniţiatoare . 

 

5.a. Titlul activităţii: Vizitarea expoziției 

5.b. Data/perioada de desfăşurare: 27-28 aprilie 2020 

5.c. Locul desfăşurării:Liceul Tehnologic ”Matei Corvin”  Hunedoara 

5.d. Participanţi:  preșcolari/școlari, cadre didactice, părinți, comunitatea locală; 
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5.e. Descrierea pe scurt a activității:Elevii/copiii însoţiţi de cadre didactice şi părinţii vor vizita 

expoziţia amenajată în unitatea iniţiatoare. 

 

6.a. Titlul activităţii: Jurizarea lucrărilor 

6.b. Data/perioada de desfăşurare: 29 aprilie 2020 

6.c. Locul desfăşurării:Liceul  Tehnologic ”Matei Corvin”  Hunedoara 

6.d. Participanţi: cadre didactice, comunitatea locală; 

6.e. Descrierea pe scurt a activității: Comisia de jurizare a concursului constituită din cadrele 

didactice cu competenţe în acest sens vor evalua şi premia lucrările participante care au fost 

realizate conform regulamentului de concurs. 

 

7.a. Titlul activităţii: Publicarea rezultatelor, trimiterea diplomelor, evaluarea proiectului  

7.b. Data/perioada de desfăşurare: mai – septembrie 2020 

7.c. Locul desfăşurării: on-line și poștă 

7.d. Participanţi: cadre didactice; 

7.e. Descrierea pe scurt a activității: Rezultatele concursului vor fi afişate pe site-ul ISJ, 

didactic.ro, facebook,  iar diplomele vor fi trimise pe adresele de e-mail ale cadrelor didactice 

înscrise în proiect.  

 

DISEMINAREA PROIECTULUI: 

• Postarea raportului final al proiectului pe site-urile ISJ, didactic.ro, facebook.ro; 

• Prezentarea proiectului la nivelul cercurilor pedagogice și a comisiilor metodice; 

• Mediatizarea proiectului în cadrul simpozioanelor și al sesiunilor de comunicări științifice 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE AL CONCURSULUI 

 

ORGANIZATOR: Liceul  Tehnologic ”Matei Corvin”, Școala Gimnazială Nr.6, Hunedoara 

Prezentare generală: 

Art.1. Concursul național “Călătorie prin anotimpuri” se desfăşoară în conformitate cu 

prevederile  Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, anexa 1 

ordin M.E.C.T.S. nr. 3035 / 2012, fiind depus spre aprobare CAERI 2020. 

Art.2. Concursul este structurat pe două secţiuni:  

           Secţiunea I: lucrări artistico-plastice – nivel primar 

           Secţiunea a II-a: lucrări practice – nivel primar  

Secţiunea a III-a: lucrări artistico-plastice – nivel preșcolar 

           Secţiunea a IV-a: lucrări practice – nivel preșcolar 

Art.3. La concurs participă direct preșcolari și școlari pentru etapa locală și indirect la etapa 

națională. 

Art.4. Perioada de desfăşurare: ianuarie – septembrie 2020; 
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          Locul desfăşurării: în unitatea organizatoare și la nivelul fiecărei unităţii de învăţământ 

aplicante;  

 

1.Înscrierea la proiect 

Înscrierea participanţilor la concurs se va face prin trimiterea fişei de înscriere, completată prima 

parte (anexa 1) până la 29 februarie 2020 la adresa de email 

calatorieprinanotimpurihd@yahoo.com 

Fiecare cadru didactic va participa cu maxim 3 lucrări. 

  

2. Realizarea activităților și a lucrărilor 

➢ Se va realiza o activitate în care să integreze elemente specifice temei proiectului și se 

vor face fotografii din timpul activității. Ulterior, pe o foaie de format A4, se va realiza 

un material care va conține următoarele informații: tema activității realizate,  clasa/grupa 

și cadrul didactic, se vor insera 1-2 fotografii și se va descrie activitatea desfășurată. 

➢ Lucrările se vor realiza în fiecare unitate parteneră folosind tehnici variate (desen, 

pictură, colaj), pe suport A4; Lucrările vor respecta tema dată; Etichetarea se va realiza 

ataşând datele de identificare ale autorului (conform modelului de etichetă de mai jos ) pe 

spatele lucrării în colţul din dreapta, jos. 

UNITATEA: ____________________________________________________________ 

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI:_____________________________________ 

TEMA LUCRĂRII:_______________________________________________________  

CLASA/GRUPA:_________________________________________________________ 

CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:_________________________________________ 

E-MAIL:________________________________________________________________ 

 

3. Expedierea lucrărilor: 

Lucrările și materialul realizat în urma activității specifice temei proiectului se depun la sediul 

școlii sau se trimit prin poştă la adresa : 

Liceul Tehnologic „Matei Corvin” 

Strada Victoriei, Nr. 17, Loc. Hunedoara, Jud. Hunedoara 

Cu mențiunea: Pentru Concursul “Călătorie prin anotimpuri” 

Plicul va conţine: lucrările elevilor/copiilor, materialul ANOTIMPURI, fişa de înscriere  (anexa 

1) , acordul de parteneriat și un plic autoadresat și timbrat corespunzător. 

Termen limită: 31 martie 2020 (data poștei) 

Nu se percepe taxă de participare 

 

Notă 

• Nu se admit lucrări folosind tehnica colorării în contur; 

• Se vor descalifica lucrările care nu îndeplinesc toate criteriile de participare; 

• Nu se admit contestaţii. Lucrările nu se restituie; 

• Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de copii. 

mailto:calatorieprinanotimpurihd@yahoo.com
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4. Finalitatea concursului: 

Se va realiza un album ANOTIMPURI cu materialele primite. 

Se va realiza o expoziție cu lucrările participante la concurs. 

Amenajarea expoziției se va realiza de către organizatori în perioada 01 aprilie-03 aprilie 2020; 

Vizitarea expoziției se poate efectua în perioada 27-28 aprilie 2020; 

Jurizarea va fi realizată de organizatori în data de 29 aprilie 2020. Comisia de evaluare va fi 

formată din 8 cadre didactice din învățământul  școlar/preșcolar și un cadru didactic de 

specialitate; fiecare cadru didactic evaluator va acorda un punctaj iar media celor 3 punctaje, pe 

secţiuni, va fi nota finală a lucrării. 

        Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni ( 25% din nr. total de participanţi la fiecare 

secţiune  ), diplome speciale şi diplome de participare cadrelor didactice coordonatoare.   

 

Art.5.Diseminare: 

Diplomele și acordurile de parteneriat vor fi trimise în plicul autoadresat, prin poștă la adresa 

cadrului didactic îndrumător sau a unităţii.  

Activităţile vor fi promovate în cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, 

simpozioanelor, sesiunilor de comunicări științifice și pe site-urile de specialitate și de 

socializare. 
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Proiect educativ de voluntariat pentru implementarea STRATEGIEI NATIONALE DE 

ACŢIUNE COMUNITARĂ „CU DRAGOSTE, DINCOLO DE CUVÂNTUL ROSTIT” 

 

Elena Alexa 

Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui 

 

 

Structură: 

I. COORDONATORI PROIECT: ... 

II. VOLUNTARI SNAC: ... 

III. INFORMAŢII DESPRE APLICANT: ... 

IV. INFORMAŢII DESPRE PROIECT: 

a) Titlul:  CU DRAGOSTE, DINCOLO DE CUVÂNT 

b) Domeniul: civic 

    Tipul de educaţie în care se încadrează: educaţie pentru dezvoltare comunitară - voluntariat 

c) Tipul de proiect: local 

                    

V. REZUMATUL PROIECTULUI (DESCRIERE) 

1. Număr de elevi implicaţi 

           Total: 25 de elevi   

2. Activităţi: 

1. Drumul de o mie de mile începe cu primul pas- prezentarea proiectului 

2. Iarna în culori, în cântec, în prietenie- Sărbătoarea Crăciunului 

3. Jocul – comunicare şi prietenie 

4. Roşu şi alb îşi răsfaţă risipa – Magia mărţişorului 

5. Cuvinte mari, gesturi mari - Evaluarea proiectului 

       Activităţi: 

❖ activităţi de socializare a persoanelor defavorizate / cu cerinţe educative speciale; 

❖ activităţi de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale  în societate; 

❖ activităţi de voluntariat a elevilor şi profesorilor implicaţi în proiect; 

❖ realizarea în comun a unor produse utile; 

❖ jocuri, work-shopuri, expoziţii, concursuri, vizionări. 

 

VI. PREZENTAREA PROIECTULUI 

a) Argument, justificare, context  

Lumea de azi evoluează într-o direcţie nouă. Învăţăm să nu trăim într-un univers al excluderii, ci   într-

o societate a incluziunii, căci vorbim tot mai mult de incluziune socială. Societatea incluzivă nu mai face 

diferenţe între oameni, promovează principiile egalităţii în drepturi şi al egalităţii de şanse şi de acces pentru 

toţi copiii/elevii/cetăţenii acesteia. 

Şcoala are o misiune clară în acest sens, aceea de a oferi tuturor copiilor posibilitatea de a-şi forma 

competenţe, de a le crea condiţii să şi le exprime, de a simţi bucuria copilăriei şi de a descoperi lumea care-

i înconjoară.  

Motivăm ideea proiectului de faţă prin nevoia elevilor şi a persoanelor cu nevoi speciale de a participa 

practic la diferite activități care presupun mișcare, socializare și creativitate în mediul social apropiat. În 
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cadrul acestui proiect se urmărește, de asemenea, atât stimularea creativității copiilor cunoscute sub diverse 

forme de manifestare, cât și implicarea elevilor și a cadrelor didactice în valorificarea produselor muncii.   

Desigur că reuşita implementării acestui proiect nu se poate realiza dacă nu insistăm pe stimularea şi 

îmbunătăţirea tehnicilor de comunicare, ce sunt întotdeauna altele în funcţie de emitent şi de receptor, în 

funcţie de mesajul pe care vrem să îl transmitem. Cu atât mai mult, acest proiect de voluntariat este o 

provocare şi o dovadă a transgresării oricărei bariere în realzarea actului de comunicare, cu cât partenerul 

beneficiar este o şcoală cu nevoi speciale, în care elevii sunt copii cu grave deficienţe de ordin psihomotor 

şi somatic. Pentru ca proiectul să-şi atingă scopul, aplicanţii şi beneficiarul ţin cont de celelalte elemente 

necesare funcţionării comunicării: codul (limba vorbită) – deşi beneficiarii se exprimă greoi, elevii voluntari 

îşi concentrează atenţia şi voinţa în transmiterea şi receptarea mesajului, exersând astfel şi abilităţile de 

integrare pe care le urmărim în acest proiect; canalul de realizare a comunicării (în funcţie de tipul de 

activitate acesta va fi aerul, cartonaşul, felicitarea, desenul, undele sonore); contextul (mediul care oferă 

siguranţă beneficiarilor). 

Deoarece acest proiect de voluntariat se derulează în parteneriat cu elevi cu nevoi speciale, mizăm pe 

diferitele căi de comunicare, în afara vorbirii. Insistăm pe gândire, ascultare, vorbire şi limbajul nonverbal 

(limbajul corpului, mesaje scrise, limbajul semnelor). Activităţile pe care ni le propunem în acest proiect 

vizează relaţionarea cu semeni aflaţi în dificultate pe care elevii şi profesorii voluntari să-i încurajeze să se 

exprime, să spună ce gândesc, să practice abilităţi de comunicare (de exemplu, gesturi cu mâinile şi cu faţa). 

De asemenea, voluntarii vor demonstra o atitudine constructivă arătându-şi respectul şi sensibilitatea faţă 

de beneficiari. 

 

b)  Scop: Creşterea interacţiunii şi a incluziunii sociale prin realizarea în comun a unor activităţi cu caracter 

informaţional, asistenţial şi aplicativ.  

 

c) Obiective generale: 

- dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 

- încurajarea implicării elevilor şi cadrelor didactice ca voluntari în activităţi desfăşurate cu persoane aflate 

în dificultate; 

- realizarea incluziunii şi implicării persoanelor aflate în dificultate în acţiuni educaţionale care promovează 

incluziunea; 

- dezvoltarea educaţională a voluntarilor. 

Obiective specifice:  

1. iniţierea de programe de acţiune comunitară între voluntari şi beneficiari; 

2. organizarea unor acţiuni incitante pentru persoanele aflate în dificultate; 

3. stimularea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare a persoanelor cu nevoi speciale prin activități 

creative, plastice, dans, sport, muzică; 

4. încurajarea elevilor/profesorilor/părinţilor de a participa la acţiuni comunitare. 

 

d) Calendarul activităţilor      

1. Drumul de o mie de mile începe cu primul pas- prezentarea proiectului 

2. Iarna în culori, în cântec, în prietenie- Sărbătoarea Crăciunului 

3. Jocul – comunicare şi prietenie 

4. Roşu şi alb îşi răsfaţă risipa – Magia mărţişorului 

5. Cuvinte mari, gesturi mari - Evaluarea proiectului 
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e) Grupul ţintă: 

 

Beneficiari direcţi:  

Beneficiari indirecţi:  

 

f) Durata:  

g) Rezultate aşteptate: comunicare, socializare, incluziune socială, educaţie pentru viaţă. 

 

h) Monitorizarea: urmărirea desfăşurării activităţilor conform calendarului. 

 

 i) Evaluarea: produse finale, fotografii, procese-verbale. 

 

j) Activităţi de promovare/mediatizare, diseminare 

- popularizarea activităţilor în mass-media, la şedinte şi întâlniri cu părinţii şi membri ai comunităţii locale, 

expoziţii. 

 

k) Bugetul proiectului 

Surse de finanţare: autofinanţare 
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PROIECT TEMATIC 

BALUL TOAMNEI 

Ciotloș Simona 

ȘCOALA PRIMARĂ POPOIU,PALANCA 

 

 

ARGUMENT: 

ALEGEREA TEMEI: 

         

Școala este locul unde lumea înconjurătoare este prezentată  din  punct științific , artistic,  în mod diferențiat . 

Fiecare anotimp este prezentat prin: jocurile, poeziile, poveștile , dansurile specifice. Toamna este anotimpul 

bogăției date de natură și truda omului.   

   Activitatea  este  organizată  sub forma unui  program muzical –coregrafic, 

urmat de un  carnaval, prin care  cei mici doresc să vă arate tot ce au învățat despre anotimpul toamna . 

          Totodată se va prezenta  rolul și importanța  muncii  depuse de oameni: pe câmp, în grădina de legume, în 

livadă , la vie, în orice gospodărie. 

 

 

DESCRIEREA  PROIECTULUI:  

     În data de 18.10.2019, se  va  desfãșura  o  activitate  interactivã   :      

„BALUL TOAMNEI” 

 Preșcolarii și școlarii vor interpreta cântece despre toamnă; vor  organiza împreună jocuri cu cânt și jocuri 

muzicale prin care vor prezenta bucuria care o aduce venirea anotimpului toamna,iar unii dintre ei vor recita  

poezii .Muzica și dansul îi va îndemna apoi să-și 

prezinte costumele alese pentru acest bal. 

  Costumele și măștile ,tuturor celor prezenț,i vor fi premiate , acordându-se diplome și multe aplauze din partea 

invitațiilor. 

LOCUL  DE DESFÃȘURARE:    

 ȘCOALA PRIMARĂ POPOIU 

DURATA:    

18.10.2019 

 

GRUP ȚINTÃ: 

Preșcolari  

Școlari  

Părinți 

 

BENEFICIARI: 

*  Beneficiari direcți: 

Preșcolari ș ișcolari 

* Beneficiari indirecți: 

-pãrinți / bunici 

-cadrele  didactice 
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*PERSOANE  IMPLICATE  ÎN  PROIECT: 

Educatoare 

Învățătoare 

* RESURSE: 

Umane:  

preșcolari, prof.înv. preșc. ; școlari/prof.înv.primar /păriniți – tătici  și  mămici; bunici / bunicuțe ; 

 

Materiale:  

 CD / DVD , decor de toamnă; ghirlande  cu  frunze  şi fructe - siluete  decupate,costume și acesorii, coşuri  cu  

legume, fructe, cereale, produse  din  fructe  şi  legume- compot, sirop,  zacuscă, salată      

Financiare: 

 donații  din  partea  pãrinților  și a  cadrelor didactice  

 

Temporale : 

 luna  octombrie / o  zi  pentru  evaluare 

 

SCOPUL: 

          Consolidarea  cunoștiințelor  asimilate  despre  anotipul toamna,precum și  identificarea aspectelor  acestui  

anotimp  prin  intermediul  versurilor, a poveștilor, a cântecului și dansului. 

 

          OBIECTIVE: 

- să  cunoască  caracteristicile  anotimpului  toamna; 

- să  recite  poezii  cu  respectarea  intonației, pauzei, ritmului; 

- să  cânte  în  grup  respectând  linia  melodică  şi  înălţimea  sunetelor; 

- să  execute  mişcări  sugerate  de  textul  jocurilor; 

- să  răspundă  corect  la  întrebările  adresate; 

- să-şi  exprime  sentimentele  de  bucurie, satisfacţie  în  legătură  cu  activitatea  desfăşurată. 

 

* MIJLOC  DE  REALIZARE: 

convorbire; povestire, jocuri cu cânt; jocuri muzicale; elemente de dans tematic , parada costumelor 

* STRATEGII  DIDACTICE: 

Metode și  procedee: 

      observația, explicația, exercițiul, povestirea , expunerea, conversația, problematizarea, conversația, exemplul, 

aprecierea  verbalã, elemente  de  actorie,  

Elemente  de  joc:  

surpriza, aplauzele, mânuirea  materialului 

Material didactic: 

Lucrări ale copiilor – cărți  cu tema  Sarurile Zânei Toamna, calculator, CD / DVD , imagini desenate și filmate; 

costumație  adecvatã  rolurilor propuse; decor de toamnă; machetă – grădina  toana; carton sub forma unei căți 

reprezentând  povestea Toamnei       

ghirlande  cu  frunze  şi fructe - siluete  decupate, coşuri  cu  legume, fructe, cereale, produse  din  fructe  şi  

legume- compot, sirop,   zacuscă, salată      

* METODOLOGIA   ACTIVITÃȚII: 

 Preșcolarii și școlarii vor   realiza  sarcinile  primite  . 
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 Activitatea  va fi organizată  în  cadrul  activitãților  din cadrul parteneriatului școală-familie. 

 Lansarea programului de parteneriat  și de promovare  a  activității se  face în  prezența  pãrinților, bunicilor și 

fraților mai mari, precum și a invitaților din comunitate.. 

 Activitatea  va  urmãri: atitudinile  copilului, spontaneitatea  și inițiativa  (cooperare,entuziasm, pasivitate ). 

* LISTA  DE   PROBL EME 

            CE  ȘTIU  COPIII ? 

*   Cunosc  principalele  caracteristici  ale  anotimpului toamna. 

*  Cunosc reguli de comportament  între  ei. 

*  Cu toții  doresc  sã  fie ca și Zâna Toamnă: frumoasă, harnică, darnică și bună. 

           CE  VOR  SÃ  ȘTIE  COPIII ? 

*  Ce  este  un bal  și rolul  acestuia  în viața lor? 

*  De  ce  este  importantă  acest tip  de  activitate  ? 

  

 SARCINA  DIDACTICĂ: 

Descoperirea  farmecului  acestui anotimp .  

Răspund  la întrebările  educatoarelor. 

Își prezintă costumația și rolul ales. 

 ADÃUGAREA   DE  DETALII: 

> Elevii vor dansa valsul toamnei.  

 >  Copiii  vor  fi puși  în  situații  concrete  de  aș  manifesta bucuria  față de darurile  acestei zâne și  prezența 

părinților sau a bunicilor.   

* ATRIBUIREA  UNOR  FUNCȚ IONALITĂȚI: 

* Expoziție  cu  lucrãrile  copiilor  realizate  pe  toatã  durata  proiectului ,,Când toamna bate la ușă....  

* Popularizare - confecționarea  unui  album  tematic –distribuirea acestuia; 

* Antrenarea   și a  pãrinților  în  derularea  activității  de  confecționare  a  cărții. 

* PUNCTE  TARI: 

✓ Preșcolarii și școlarii  sunt  dornici  de  a  prezenta  cunoștiințele  asimilate  . 

✓ Preșcolarii  ,școlarii și invitații  participã  cu  entuziasm  la  activitatea  propusă. 

✓ Cadrele  didactice  bine  pregãtite  profesional . 

✓ Cadrele  didactice  dezvoltã  abilitãți  de inter- relaționare, munca în  pereche 

✓ Pãrinții sunt mai interesați de pregãtirea  pentru  școalã și viațã  a  copiilor lor. 

* PUNCTE  SLABE: 

▪ Posibilitatea  ca  unii  pãrinți  sã  se  manifeste  nedorit pentru  acțiunea  propusãsau  din cauza  programului  

de  la  serviciu. 

▪ Resurse  financiare  minime. 

* REZULTATE  APȘTEPTATE: 

❖ Implicarea  pãrinților  în  educația copiilor  în viața de zi cu zi. 

* EVALUAREA  ȘI  MONITORIZAREA  PROIECTULUI: 

o Realizarea  unui  C.D. cu  activitatea   derulată. 

o Prezentarea  rezultatelor  pe  pagina  de  FACEEBOK  a  instituțiilor implicate  în  activitate. 

o Realizarea unui portofoliu final  cu  activitatea  desfãșurată —poze  și lucrările  realizate. 
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EVENIMENT 

           DIDACTIC 

 

                        CONŢINUT  

ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII   

        

DIDACTICE 

 

        EVALUARE 

 

MOMENT  

ORGANIZATORIC 

 

- aerisirea  sălii  de  grupă ; 

- distribuirea  materialului  necesar ; 

- aranjarea  mobilierului;. 

- intrarea   copiilor  în  sala  de  grupă;. 

Amenajarea spatiului –decor  de  toamnă 

  

 

DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢII 

Introducerea  

             în  activitate 

 

Voi cere  copiilor  să  răspundă  la  o  

ghicitoare. 

  ,,Frunzele pe ramuri 

    Au  îngălbenit 

    Plouă, plouă-ntruna 

         Cine a sosit?’’ 

 

expunerea 

 

Probă  orală: 

  Răspunde  corect  

la  ghicitoare. 

 

Anunţarea  

              temei 

 

 -  Pentru  că  acest  anotimp  este  foarte  

frumos, multe persoane  au scris despre 

ea. Astăzi voi veți fi cei mai frumoși 

actori și veți prezenta de ce vă place 

anotimpul toamna.  

 

expunerea 

conversaţia 

 

Probă  orală: 

Răspunde  corect la 

cerință .   

  

Enunţarea                 

           obiectivelor 

 

 ,,- Voi va  trebui  să  fiţi  atenţi  la  ceea  

ce  vă  voi cere. 

Întrebări  şi cerinţe posibile: 

- În ce  anotimp  ne  aflăm? 

- Care  sunt  semnele  anotimpului 

toamna? 

- Ce fenomene ale naturii specifice 

toamnei cunoşti? 

- Ce  se  întâmplă  cu  frunzele  toamna?  

De ce? 

- Cum sunt zilele şi nopţile? 

- Ce  fac  păsările  călătoare? 

- Cum  ne îmbrăcăm? 

- Care sunt bogăţiile toamnei? 

- Care este activitatea oamenilor prin 

grădini şi pe ogoare? 

 

expunerea 

 

Probă  orală: 

Ascultă  cu  atenţie  

povestea. 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

2054 
 

 

Prezentarea   

            conţinutului 

,Preșcolarii și școlarii vorc fi solicitați să 

recite poezii despre toamnă 

 

explicaţia 

Probă  orală: 

 Recită poeziile 

cunoscute. 

 

Executarea  

          propriu-zisă 

 

  Pe  parcursul  activităţii  vor recita ( în 

grupuri mici sau individualversuri despre 

toamna. 

 

explicaţia 

 

 Dacă  recită  

expresiv 

şi  cântă  corect. 

 

Consolidarea   

              învăţării 

   

conversaţia 

jocul 

 

 

 

Dacă  prezintă   

corect jocul sau 

dansul tematic. 

 

Încheierea  activităţii 

 

 Se vor face  aprecieri  generale  asupra  

desfăşurării  activităţii , iar  copiii  vor  fi 

răsplătiți cu aplauze și li se vor decerna 

diplome  sugestive.: CEL MAI FRUMOS 

COSTUM / CEA MAI FRUMOASĂ 

MASCĂ /. 

 Se  vor  consuma  din  ,,bunătăţile’’ 

pregătite  de  mămici  şi  bunicuțe . 

 

 

Aprecierea 

verbală  

Diplome 

Bunătăți pregătite 

de părinți  

 

Dacă  recită  

expresiv 

şi  cântă  corect. 

Dacă  trăiesc  

afectiv    finaliatea  

activităţii. 

  

 

  STIMAȚI PÃRINȚI / BUNICI ,  

   18.10.2019 , ORELE  10:30   

           Preșcolarii  de la  GRÃDINIȚA  CU  PROGRAM  NORMALPOPOIU și școlarii de la ȘCOALA 

PRIMARĂ POPOIU,vă așteaptă la : 

                                     
 

          Activitatea  este  organizată  sub forma unui  program muzical –coregrafic ,urmat de un  carnaval, prin care  

cei mici doresc să vă arate tot ce au învățat despre anotimpul toamna . 

        . 
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Inimă de copil 

Tasnadi Klaudia-Katalin 

 Școala Gimnazială  „Gellert Sandor” Micula, Jud. Satu Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDONATOR: Prof. înv. primar  Tasnadi Klaudia-Katalin 

ECHIPA DE PROIECT: Clasa a III-a B 

LOCAȚIA: Școala Gimnazială  „Gellert Sandor” Micula 

DURATA  PROIECTULUI: Anul școlar 2020-2021 

ARGUMENTUL:  Motto: „Chiar dacă e un lucru mărunt, fă ceva pentru cei care au nevoie de ajutor.” afirmează  

teologul Albert Schweitzer.   

Prin voluntariat te asiguri personal că lumea devine un loc mai bun, dar investești și în tine. Atunci când 

ești voluntar îmbunătățești relația cu cei din jurul tău, îmbunătățești relația și comunicarea cu tine însuți. 

Voluntariatul te face să te simţi împlinit. 

Chiar noi trebie să fim schimbarea pe care o vrem în lume. Fiecare persoană are nevoie de iubire și ajutor. 

Noi trebuie să fim responsabili pentru ceilalți. 

Voluntariatul înseamnă iubirea și responsabilitatea față de ceilalți.  
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SCOPUL  PROIECTULUI:  

Sprijinirea copiilor din învățământul preșcolar cu nevoi materiale: rechizite, vestimentație, jucării prin implicarea 

elevilor Școlii Gimnaziale „Gellert Sandor”, clasa a III-a B, în acţiuni de caritate. 

OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

• Formarea şi dezvoltarea spiritului de solidaritate şi toleranţă faţă de grupurile sociale dezavantajate; 

• Dezvoltarea şi cultivarea valorilor morale; 

• Stimularea potenţialului creativ al copiilor; 

• Familiarizarea elevilor cu specificul acţiunilor de voluntariat; 

• Formarea şi dezvoltarea în rândul elevilor a capacităţilor de colaborare , lucru în echipă şi de leadership 

BENEFICIARI DIRECȚI: elevii defavorizați din învățământul preșcolar 

BENEFICIARI INDIRECȚI: părinții, cadre didactice din învățământul preșcolar 

RESURSE UMANE: elevi, părinți, cadre didactice 

RESURSELE  MATERIALE: donaţii ale elevilor şi părinţilor, materiale pentru realizarea diplomelor 

REZULTATELE  PROIECTULUI: 

✓ Creşterea stimei de sine; 

 

✓ Creşterea interesului pentru viaţa comunităţii; 

 

✓ Pachete cadou constând în rechizite, vestimentație, jucării 

MODALITĂȚI  DE REALIZARE: 

Activitatea 1:  

Constituirea grupului de voluntari. 

Activitatea 2: 

Identificarea elevilor din medii defavorizate. 

Activitatea 3:  

Colectarea donaţiilor constând rechizite, vestimentație, jucării. 

Activitatea 4:   

Înmânarea pachetelor cadou preşcolarilor din medii defavorizate. 
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Activitatea 5:  

Împărțirea diplomelor de participare voluntarilor. 

EVALUAREA  PROIECTULUI: discuții, dezbateri, afişe ale proiectului, diplome. 

 

 

 

                                                      

 

                         

 

 

 

 

 

 

  

 
FII VOLUNTAR! 
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P R O I E C T      E D U C A Ţ I O N A L 

Voluntariatul- Urme de nisip și iubire în mișcare 

 

                                                                                                      PROF. CRISTEA GEORGIANA 

                                   Liceul Teoretic ,,ALEXANDRU ROSETTI,, COMUNA VIDRA 

 

    MOTTO: ”FII SCHIMBAREA PE CARE VREI SĂ O VEZI ÎN LUME” - GANDHI 

                                                                                                                                                                             

   Titlul:  Voluntariatul- Urme de nisip și iubire în mișcare 

         Domeniul în care se încadrează: civic / cultural-artistic educaţie pentru voluntariat 

        Tipul de educaţie: multidimensională 

        Tipul de proiect: local 

        Perioada: 6-8. 05. 2021 

        Coordonator: prof. Cristea Georgiana 

 

        Locul desfășurării: Liceul Teoretic „Alexandru  Rosetti” 

       Grup ţintă / beneficiari: 

•  Beneficiari direcți : 

 19 elevi (clasa a  VII-a), 24 elevi (clasele a IX- XII –a) 

 cadre didactice 

• Beneficiari indirecți: 

 părinți 

 comunitatea locală 

  

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 

      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.  



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

2059 
 

 

1. RESURSE  

Umane: elevi şi profesori ai LICEUL TEORETIC,,AL. ROSETTI,, COM. VIDRA, JUD. ILFOV 

Materiale: calculator, imprimantă, aparat foto, retroproiector, materiale auxiliare     consumabile, 

CD/DVD 

2. ACTIVITĂŢI (denumire, loc, perioada, responsabili, rezultate aşteptate) 

 

Nr. 

crt 

Activitatea Grup ţintă Termen Responsabil Rezultate Observaţii 

1. Voluntariatul, 

un mod de 

dezvoltare a 

personalităţii 

-Elevi ai 

Liceului 

Teoretic Al. 

Rosetti 

noiembrie 

2018 

prof. Cristea 

Georgiana și 

cadrele 

didactice ale 

școlii 

 

-Creşterea 

interesului 

elevilor faţă de 

problemele din 

comunitatea  

locală 

-Participarea 

elevilor 

-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 

Liceului 

Teoretic Al. 

Rosetti 

-Familii  cu 

mulţi copii 

din com. 

Vidra 

Decembrie 

2018 

prof. Cristea 

Georgiana și 

cadrele 

didactice ale 

școlii 

 

-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 comunei 

Colectă şi 

oferirea unor 

ajutoare 

bătrânilor şi 

familiilor cu 

mulţi copii din 

localitatea Vidra 

3. Voluntar 

sportiv  

Elevi ai 

Liceului 

Teoretic Al. 

Rosetti 

 

Februarie 

2019 

prof.Cristea 

Georgiana și 

cadrele 

didactice ale 

școlii 

 

-creşterea 

interesului 

elevilor din 

familii 

dezorganizate 

pentru  activităţi 

sportive(fotbal, 

oină,etc.) 

Activităţi 

sportive în sala 

de sport a 

oraţului 

Bucecea  şi a 

Liceului 

Teoretic Al. 

Rosetti 
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4. Voluntar pentru 

un mediu curat 

Comunitatea 

com. Vidra  

Aprilie 

2019 

prof. Cristea 

Georgiana și 

cadrele 

didactice ale 

școlii 

 

-creşterea 

interesului 

elevilor pentru 

păstrarea unui 

mediu curat, a 

unei comune 

curate 

Acţiune de 

ecologizare în 

com Vidra 

 

 

3. EVALUARE 

- Evaluarea internă 

• Numărul de voluntarii înscrişi în proiect 

- Evaluare externă:  

• Feedback-ul fiecărui voluntar, jurnalul voluntarului  

4. DISEMINARE 

Diseminarea proiectului se va face în Consiliul Profesoral, pe site-ul şcolii. 

 

5. 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 Liceului Teoretic ,,Alexandru Rosetti,, vor continua activităţile de voluntariat sub îndrumarea 

cadrelor didactice ale acestei unităţi de învăţământ(activităţi de ecologizare, colete pentru persoanele în 

etate şi pentru familiile cu mulţi copii). 

6. DATELE DE CONTACT ALE COORDONATORULUI PROIECTULUI e-mail: 

georgia_georgia8@yahoo.com
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PROIECT/PROGRAM  EDUCATIV REGIONAL 
,, Alege să fii liber şi fericit’’ 

 

Prof. Mironescu Maria – Daniela 

 Școala Gimnazială Nr. 1, Vicovu de Sus 

 

Prof. Ionese Zamfira – Lucica 

Liceul Tehnologic ION NISTOR, Vicovu de Sus 
 

 

I. Justificare: 

  Acest proiect a luat fiinţă în urma constatării numărului mare de adolescenţi care cad victime consumului 

de dorguri.  

 Lipsa de comunicare în familie, dar şi plecarea unuia sau a ambilor părinţi în străinătate au generat turburări 

de conduită sau practicarea unor vicii precum consumul de alcool, consumul de droguri, începerea vieţii intime 

înainte de căsătorie sau apariţia anturajelor infracţionale în cadrul grupurilor de adolescenţi.  

În acest sens acest proiect oferă alternative pentru cei peste 100 de elevi din grupul ţintă, dar şi altor elevi 

ai liceului de a petrece timpul liber în scopul înlăturării barierelor de comunicare şi a practicilor nocive vârstei.  

INIŢIATORI/COORDONATORI LA NIVEL REGIONAL:  

DIRECTOR, PROF. MIRONESCU DANIELA, SCOALA GIMNAZIALA NR. 1  VICOVU DE SUS 

PROF. BOLOHAN ROMEO, LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI EMINESCU, DUMBRĂVENI, JUD. SUCEAVA 

II. Coordonatorii proiectului la nivelul şcolilor partenere: 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1  VICOVU DE SUS 

DIRECTOR, PROF. MIRONESCU DANIELA 

PROF. HASNA DANIELA MARIA 

PROF. IONESE ZAMFIRA- LUCICA 

PROF. TUDOSE ANA 

Alte 10 cadre didactice participante  

LICEU TEHNOLOGIC MIHAI EMINESCU, DUMBRĂVENI, JUD. SUCEAVA 

PROF. BOLOHAN ROMEO 

Alte 8 cadre didactice participante  

LICEUL TEHNOLOGIC ,,V. M. CRAIU’’ BELCEŞTI 

PROF. BAZILUC CĂTĂLIN, DIRECTOR  

PROF. ANTON PETRU CRISTIAN, DIRECTOR ADJUNCT 

PROF. RUSU DOINA-DANIELA 

Alte 10 cadre didactice participante  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOMNIŢA 

PROF. RUSU RODICA, DIRECTOR 

PROF. PROBOTEANU ROXANA-ELENA, DIRECTOR ADJUNCT 

22 de cadre didactice participante de la Şcoala Domniţa şi structurile Şcolii Gimnaziale nr. 1 Domniţa 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,G. IBRĂILEANU’’ TG. FRUMOS 

PROF. GOŞMAN NECULAI 

PROF. LUPU MIHAELA 

Alte 5 cadre didactice participante 

COLEGIUL TEHNIC ,,GH. ASACHI’’ IAŞI 
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PROF. COMISU SORIN, DIRECTOR ADJUNCT 

PROF. LEONTE MARIANA-LILIANA 

PROF. SERGHIE VASILICA 

Alte 10 cadre didactice participante 

LICEUL TEORETIC ,,LASCĂR ROSETTI’’ RĂDUCĂNENI 

PROF. CODRIANU COCA, DIRECTOR 

PROF. PANŢIRU LIVIA, DIRECTOR ADJUNCT 

PROF. ALBU MARINELA 

Alte 6 cadre didactice participante 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ OSOI, COMARNA 

PROF. ENIA MĂDĂLINA, DIRECTOR 

PROF. PINTILIE FELICIA 

Alte 5 cadre didactice participante 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV IAŞI 

PROF. GHEORGHICĂ ILIE, DIRECTOR 

PROF. VASILE VICIU TĂNASE, DIRECTOR ADJUNCT 

PROF. BENŢA PETRA-DANA 

PROF. GHERASIM DANIEL 

Alte 14 cadre didactice partiticpante 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOLHEŞTI, JUD. IAŞI 

PROF. SIMION SORIN, DIRECTOR 

PROF. PRĂJINĂ PETRICA 

Alte  10 cadre didactice participante 

III. Scop:  

Îmbunătăţirea comunicării cu 50% dintre elevii ,,problemă’’, părinţi şi profesori.  

IV. Obiective: 

O1 - consilierea celor 100 de elevi aflaţi în dificultate emoţională sau socială de către psihopedagogul şcolii; 

O2 – organizarea de întâlniri între elevi ,, problemă’’ şi elevi ,,model’’; 

O3 – implicarea a 100 de părinţi ai elevilor din liceu în cadrul întâlnirilor dintre cei 40 de elevi ,,problemă’’ şi 20 

elevi ,,model’’ din liceu; 

O4 – identificarea a cel puţin 2 instituţii specializate în consilierea elevilor aflaţi în dificultate psihologică şi 

emoţională; 

O5 – ameliorarea ,,problemei’’ consumului de droguri prin discuţii libere cu persoane specializate (medici, preoţi, 

psihilogi, etc); 

O6 – identificarea a cel puţin 3 alternative de petrecere a timpului liber a elevilor cu CES în mod plăcut şi adecvat 

vârstei lor. 

V. Activităţi:  

Nr. 

crt. 

Activitate Ob. Loc de 

desfăşurare 

Responsabil Perioada 

1. ,,Devierea 

comportamentală 

– o problemă 

dramatică a 

adolescenţei’’ 

O1 SCOALA 

GIMNAZIAL

A NR. 1  

VICOVU DE 

DIRECTOR, 

PROF. 

MIRONESCU 

DANIELA 

Martie 2019 
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SUS, 

SUCEAVA 

Spaţiile 

şcolilor 

partenere 

2. ,,Familia- factor 

de observare şi 

modelare a 

conduitei 

copilului’’ 

(elevului) 

O3 Sala de 

festivităţi a 

liceului 

Spaţiile 

şcolilor 

partenere 

DIRECTOR, 

PROF. 

MIRONESCU 

DANIELA 

Martie 2019 

4. ,,Tineri ca noi sunt 

şi ei’’ 

O2 Biblioteca 

şcolilor 

partenere 

 

Prof. Apopei 

Camelia 

Coordonatorii 

şcolilor şi 

liceelor 

partenere în 

proiect 

 

Aprilie 2019 

5. ,,Şcoala şi 

comunitatea în 

căutarea de 

modalităţi ale 

dezamorsării 

conflictelor’’ 

O4 LICEU 

TEHNOLOGI

C MIHAI 

EMINESCU, 

DUMBRĂVE

NI, JUD. 

SUCEAVA 

Spaţiile 

şcolilor 

partenere 

PROF. 

BOLOHAN 

ROMEO 

Coordonatorii 

şcolilor şi 

liceelor 

partenere în 

proiect 

 Aprilie 2019 

6. ,,Adolescenţa şi 

modelele din jurul 

tinerilor’’ 

O2 Biblioteca 

Judeţeană ,,Gh. 

Asachi’’ Iaşi 

Spaţiile  

şcoliilor 

partenere 

 

Prof. Apopei 

Camelia 

Mai 2019 

7. ,,Fii liber şi 

independent’’ 

O4 Liceul  

Tehnologic ,,D. 

Leonida’’ Iaşi 

Spaţiile  

şcoliilor 

partenere 

 

Prof. Apopei 

Camelia 

 

 Iunie 2019 
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8. ,,Tinerii între ei’’ O2 Spitalul Socola 

Iaşi 

Prof. Apopei 

Camelia 

Doctor Cristian 

Andrei 

Iunie 2019 

 

VI. Grup ţintă:  

Beneficiari direcţi: 500 de elevi ,,problemă’’ ai şcolilor şi liceelor participante în Proiect, 100 de părinţi.  

Beneficiari indirecţi: prieteni sau rude ale elevilor, comunitatea locală.  

VII. Locul de desfăşurare:  

Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida’’ Iaşi 

Biblioteca Judeţeană ,,Gh. Asachi’’ 

Spitalul Socola Iaşi 

VIII. Durata:  

Proiectul va avea o durată totală de patru luni, perioada propusă este februarie – aprilie 2019. 

IX. Resurse:  

➢ umane: cadre didactice, consilieri şcolari, profesori de religie, psihopedagogi, medici, psihologi, preoţi, 

părinţi şi alţi membri ai comunităţii locale, invitaţi ai instituţiilor şi ONG – urilor. 

➢ materiale: casete audio, chestionare, clipuri publicitare, afişe, DVD –uri, CD – uri. 

X. Parteneri: 

CJRAE Iaşi 

Direcţia Generală de Protecţie a Drepturilor Copilului, filiala Iaşi  

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, sectorul ,,Biserica şi Societatea’’ 

Spitalul Socola Iaşi 

Biblioteca Judeţeană ,,Gh. Asachi’’ Iaşi 

XI. Rezultate aşteptate: 

➢ 15 interviuri ale elevilor ,,problemă’’ din liceu; 

➢ 4 ateliere de lucru în care sunt implicaţi elevi aflaţi în dificultate cu familia şi elevi instituţionalizaţi; 

➢ realizarea unei reviste – forum a elevilor; 

➢ jurnalul proiectului; 

➢ stabilirea unui parteneriat între liceu şi Poliţia de Proximitate. 

XII. Evaluare:  

➢ periodic, la sfârşitul fiecărei activităţi a Proiectului; 

➢ prin 100 de chestionare aplicate elevilor după cel puţin două activităţi desfăşurate în cadrul proiectului; 

➢ la sfârşitul proiectului, prin raporturile întocmite de psihopedagogul liceului în legătură cu evoluţia stărilor 

emoţionale şi/sau materiale ale elevilor implicaţi în proiect.  

Se va urmări şi valoriza schimbarea benefică, progresul înregistrat în comportamentele observabile ale celor 

500 de elevi ,,problemă’’ şi a celor 100 de elevi implicaţi în proiect.  

     Se va evalua activitatea coordonatorilor de proiect prin: observarea directă a activităţilor, analiza documentelor 

întocmite şi a materialelor realizate de elevi, focus – grup, analiză SWOOT, procese verbale, înregistrări audio, 

fotografii, filme, rapoarte finale ale activităţilor proiectului. 

XIII. Diseminare:  

a. prin întâlnirea dintre elevii ,,problemă’’ şi elevii ,,model’’ din liceu; 

b. prin organizarea atelierelor de lucru pe tema hobby-urilor adolescenţilor la Spitalul Socola Iaşi; 

c. 4 interviuri ale elevilor implicaţi în proiect la Radio Trinitas; 
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d. prin publicarea a 3 articole în presa locală despre activităţile proiectului; 

e. prin feed-back primit de la elevii implicaţi în proiect de către profesorii şi reprezentanţii instituţiilor abilitate 

responsabile cu desfăşurarea proiectului.  

 Proiectul are ca efect pe termen lung buna practică de parteneriate precum şi rezolvarea imediată a 

problemelor comunităţii prin implicarea activă a tuturor instituţiilor abilitate în dezamorsarea conflictelor. Un alt 

efect pe termen lung al proiectului îl reprezintă deblocarea căilor de comunicare între elevi – profesori – părinţi şi 

ameliorarea tulburărilor de comportament ale tinerilor adolescenţi prin implicarea lor permanentă în programe 

educative care asigură suportul afectiv, psihologic pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii acestora. 

 

AVIZ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ALIANTA  INTERNATIONALA ANTIDROG  

SECTIUNEA REGIONALA NORD-EST  

PRESEDINTE, GRIGORE IOAN 

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 VICOVU DE SUS 

JUD. SUCEAVA 

DIRECTOR, PROF. MIRONESCU DANIELA LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI EMINESCU 

LOC. DUMBRĂVENI, JUD. SUCEAVA 

DIRECTOR, PROF. APETREI MIHAELA 
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Proiect educational 

prof. BLAVENSTEIN MARIANA 

Scoala Gimnaziala Vasile Alecsandri Baia Mare, Maramures 

 

Clasa a III-a 

     Un zâmbet pentru bunici- activitate de voluntariat  

     Disciplina: Educație civică  

Competenta cheie 

·       competenţe sociale şi civice – 

Competenta generala: 

 Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viață din mediul cunoscut 

Competente specifice: 

Explorarea calității de persoană pe care o are orice om;educațional 

Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei 

Explorarea unor relații existente între oameni în cadrul grupului 

Participarea la acțiuni în grupuri mici,prin asumarea de drepturi și îndatoriri 

Participarea la proiecte simple cu conținut moral-civic,în cadrul clasei, al școlii sau al comunității locale 

Obiective de învățare:  

·       să cunoască şi să înţeleagă acceptând persoanele vârstnice 

·       să manifeste iniţiativă în colaborarea cu bărtânii 

·       să constituie exemple de comportare civică în cadrul acţiunilor comune 

·       să manifeste interes, să aibă voie bună și deschidere spre toate genurile de activităţi care implică tradiţiile 
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·       să lege relaţii de prietenie şi de “bunic-nepot” 

  

Activitatea propusa, ,,Zâmbet pentru bunici”, are ca scop principal dezvoltarea componentei afective şi volitiv-

acţionale a personalităţii elevilor, prin acţiuni de voluntariat, desfăşurate în şcoală şi în afara acesteia  . In acest 

sens, am organizat împreună cu elevii clasei pe care o conduc, clasa a III-a o activitate de voluntariat, în 

parteneriat cu Caminul de batrani din localitate. Prin acest proiect ne-am propus  sa largim sfera de cunoastere 

umana, copiii să trăiasca în relatie cu cei din jur, să-și dezvolte stări afective pozitive, să cunoasca aspecte ale 

vietii unor persoane singure, bolnave sau abandonate,stabilirea unei punti de legatura intre cele doua medii 

diferite si adaptarea comportamentului la cerintele grupului cu care vin in contact 

Acțiuni premergătoare activității: Dezbaterea  poveștii: ”Bunicul și nepotul”, de Frații Grimm, care să i-a 

sensibilizat pe  elevi, dezbateri pe tema familiei, nevoile unei familii,drepturi și îndatoriri pe care le avem în 

cadrul unei familii. Elevii au colectat alimente, au realizat felicitari ,și au pregătit un moment artistic pentru 

batrânii aflați în Caminul de bătrâni.  

Activitatea a avut un impact puternic, pozitiv, elevii având posibilitatea să devină voluntari pentru 

comunitatea în care trăiesc, au adus zâmbete și raze de lumină în viața unor bătrâni cu situație materială precară, 

dar le-a atras atenția și asupra îndatorililor pe care cei tineri le au față de batrâni. În urma activității desfășurate, 

elevii: și-au perfecționat abilitățile de comunicare în echipă prin participarea la activități de voluntariat și și-au 

dezvoltat sentimentele de respect și solidaritate față de vârstnici . 
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PROIECT EDUCAȚIONAL ȘCOLAR 

 

                                                                                Profesor Ramona Popa 

Liceul cu Program Sportiv Vaslui 

 

 

 

 

 

 

Instituţii implicate în proiect: 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV VASLUI 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VASLUI – C.A.P.C., S.P.R. 

 

ECHIPA DE PROIECT: 

Prof. Popa Ramona- Liceul cu Program Sportiv Vaslui- Coordonator proiect 

Reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui-C.A.P.C., S.P.R. 

  

VII.  DESCRIEREA PROIECTULUI 

     Educaţia rutieră la nivelul elevilor din învăţamantul preuniversitar este o necesitate iar numărul evenimentelor 

rutiere ale căror victime ajung tinerii conducători auto ne îndreptăţesc să considerăm benefică  educarea elevilor 

în vederea adoptării de către aceştia a  unui comportament corespunzător în trafic.   

1.Proiectul  “Accelerează pe terenul de sport, nu pe carosabil !” va implica un număr de aproximativ 200 de 

elevi din clasele IX - XII din  Liceul cu Program Sportiv Vaslui ; 

2. Activităţile extraşcolare desfaşurate în cadrul proiectului vor fi următoarele : 

 Stop violenţei în şcoala noastă!; 

 Prevenirea accidentelor rutiere-conducători mopede; 

 Realizarea  de materiale vizând prevenirea teribilismului în rândul tinerilor conducători auto, respectiv 

pliant, fluturaşi, poster, spot video, slogan de campanie, de către  elevii voluntari ai Liceului cu Program 

Sportiv; 

 Selectarea celor mai reuşite materiale realizate de către elevi în vederea demarării unei campanii de 

prevenire a teribilismului în rândul tinerilor conducători auto; 

 Întâlnire cu partenerii, respectiv reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, pentru 

pregătirea implementării campaniei de prevenire a teribilismului în rândul tinerilor conducători auto; 

Planificarea activităţilor desfăşurate pe parcursul  campaniei  la nivelul  oraşului Vaslui; 

 Implementarea campaniei de prevenire a teribilismului în rândul tinerilor conducători auto, la nivelul 

tuturor liceelor din oraşul Vaslui, prin întâlniri directe între elevi cât şi prin promovarea mesajului 

transmis prin această campanie cu prilejul tuturor competiţiilor sportive şcolare;  

 Participarea la emisiuni  radio şi TV, la posturi  de radio şi televiziunile  locale, în scopul conştientizării 

tinerilor în ceea ce priveşte riscurile la care se expun atunci când adoptă o conduită necorespunzătoare în 

trafic; 

   Mediatizare/ diseminare a rezultatelor proiectului. Conferinţă de pres
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3. Număr de parteneri: 

 INSPECTORATUL  DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VASLUI – C.A.P.C. S.P.R VASLUI 

 

 

VIII. PREZENTAREA PROIECTULUI 

      Într-o societate „egocentristă”  omul uită că  trăieşte în comuniune cu alţi semeni şi că alături de el se află 

semeni ce au nevoie de înţelegerea şi sprijinul său. Astăzi, mai mult ca oricând trebuie să învăţăm să ne 

acceptăm, să învăţăm să respectăm principiile democraţiei autentice, pentru că numai împreună vom reuşi să 

coexistăm într-o societate democratică europeană. 

          Proiectul „Accelerează pe terenul de sport, nu pe carosabil!” vizează sensibilizarea elevilor din clasele IX- 

XII, de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui, a factorilor educaţionali şi a comunităţii locale faţă de riscurile la 

care se expun tinerii conducători auto, atunci cand  adoptă o atitudine necorespunzătoare când sunt în trafic, 

formarea atitudinii  şi comportamentului responsabil în traficul rutier, prevenirea accidentelor de circulaţie.  

• Obiectivul general /scopul 

Formarea şi dezvoltarea la elevi a comportamentului responsabil în traficul rutier, educarea în spiritul respectării 

regulilor de circulaţie în vederea reducerii numărului de accidente de circulaţie la nivelul comunităţii. 

• Durata proiectului Martie 2018 - Iunie 2019. 

 

IX. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

 

Activitatea nr.1:  

Titlul activităţii: Stop violenţei în şcoala noastă! 

Tipul activităţii: seminar interactiv 

Data/perioada de desfăşurare: martie 2018 

Locul desfăşurării: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV VASLUI 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (48 elevi, 4cadre didactice, Responsabili: IPJ VASLUI - 

Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, C.I.A.P., LPS VASLUI 

Beneficiari: elevii şi cadre didactice  

Metode/mijloace de realizare: expunerea, problematizarea, explicaţia, joc de rol, prezentări powerpoint. 

Modalităţi de evaluare: aplicare chestionar 

Descrierea activităţii: 

Elevii vor fi antrenaţi în dezbaterea unor filme educaţionale ce vizează prevenirea violenţei în mediul şcolar. 

Demersul interactiv al activităţii va avea ca scop dezvoltarea unor abilităţi de comportament asertiv în rândul 

elevilor, ce vor exersa, prin metoda  jocului de rol, diverse situaţii conflictuale, în care vor trebui să găsească 

soluţii, dezvoltându-şi astfel capacitaţile de rezolvare a  conflictelor în condiţiile respectării drepturilor proprii dar 

şi ale celorlalţi. 

Activitatea nr.2 

Titlul activităţii: Prevenirea accidentelor rutiere - Despre mopede şi obligaţiile celor care le conduc  

Tipul activităţii: seminar de informare  

Data/perioada de desfăşurare: mai 2018 

Locul desfăşurării: Liceul cu Program Sportiv – cabinet multimedia 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (60 elevi ai claselor IX-XII, 6 cadre didactice, diriginţi ai 

claselor, părinţi, reprezentanţi ai C.A.P.C. şi S.P.R.Vaslui): 

Responsabil:  prof.Popa Ramona, reprezentanții C.A.P.C. şi S.P.R.Vaslui 
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Beneficiari:  a) direcţi – grupul de elevi ai liceului din grupul ţintă; 

                      b) indirecţi: cadre didactice din instituţia şcolară 

Metode/mijloace de realizare: pliante, prezentări PPT, materiale video 

Modalităţi de evaluare: chestionar 

Descrierea  activităţii: 

Elevii vor fi informaţi despre obligaţiile celor care conduc mopede, vor avea prilejul să pună întrebări 

specialiştilor, să vizioneze materiale audio şi video pregătite de către specialiştii  C.A.P.C. şi  S.P.R.Vaslui.  

 

Activitatea nr 3 

Titlul activităţii: Concurs de educaţie rutieră“EDUCAŢIA RUTIERĂ - EDUCAŢIA PENTRU VIAŢĂ!” – faza 

pe şcoală 

Tipul activităţii: activitate concurs 

Data/perioada de desfăşurare: mai  

Locul desfăşurării: Liceul cu Program Sportiv Vaslui 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie - 20 elevi, 2 cadre didactice,  

Responsabil: Prof. Popa Ramona, reprezentanții C.A.P.C. şi S.P.R.Vaslui 

Beneficiari: 

                     a) direcţi –  elevi  din grupul ţintă; 

                     b) indirecţi: cadre didactice din instituţia şcolară 

Metode: poster, spot video, pliante, fluturaşi. 

Mijloace de realizare: calculator, imprimantă, toner, hârtie imprimantă, camera video. 

Modalităţi de evaluare: calitatea portofoliilor executate de către elevi. 

Descrierea  activităţii: 

Elevii vor realiza, lucrând în echipă, portofolii ce vor conţine materiale promoţionale, pentru o campanie  de 

conştientizare de împotriva teribilismului în rândul tinetilor conducători auto. Portofoliile vor conţine un poster, 

pliante, fluturaşi, spot video, un slogan de campanie. Se va realiza o selecţie a celor mai bune portofolii. Elevii 

vor primi diplome.  

Activitatea nr.4 

Titlul activităţii: „Accelerează  pe terenul de sport, nu pe carosabil!” 

Tipul activităţii: Selectarea celor mai reuşite materiale realizate de către elevi în vederea demarării unei campanii 

de prevenire a teribilismului în rândul tinerilor conducători auto.   

Data/perioada de desfăşurare: Iunie 2018 

Locul desfăşurării: LPS Vaslui 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: 4 elevi, 2 cadre didactice  

Responsabil: echipa de proiect 

Beneficiari: elevii și cadrele didactice ale LPS Vaslui 

Metode/mijloace de realizare: portofoliul campaniei 

Modalităţi de evaluare: calitatea lucrarilor realizate, originalitatea, modul in care materialele susţin ideea 

campaniei. 

Descrierea activităţii: Pornind de la criteriile mai sus menţionate, echipa de proiect va delibera asupra celui mai 

reuşit portofoliu, care să reprezinte Liceul cu Program Sportiv Vaslui, după ce acestea au fost  prezentate în cadrul 

unei activitaţi cu prezenţa elevilor din grupul ţintă. 

Activitatea nr. 5 

Titlul activităţii: Planificarea activităţilor campaniei 
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Data/perioada de desfăşurare: septembrie 2009 

Locul desfăşurării: IPJ VASLUI 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: 30  voluntari elevi, 3 cadre didactice, 2 specialişti ai IPJ Vaslui: 

Responsabil: Prof Popa Ramona, reprezentanții C.A.P.C. şi S.P.R.Vaslui 

Beneficiari: elevii grupului ţintă. 

Metode/mijloace de realizare: graficul întâlnirilor cu elevii celorlalte licee din oraşul Vaslui. 

Descrierea activităţii: Întâlnire cu partenerii, respectiv reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, 

pentru pregătirea implementării campaniei de prevenire a teribilismului în rândul tinerilor conducători auto; 

Planificarea activităţilor desfăşurate pe parcursul  campaniei  la nivelul  oraşului Vaslui. 

 

 

Activitatea nr.6 

Titlul activităţii: Implementarea campaniei de prevenire a teribilismului în rândul tinerilor conducători auto 

Tipul activităţii: seminarii de informare 

Data/perioada de desfăşurare: Octombrie 2018 - Februarie 2019 

Locul desfăşurării: liceele din oraşul Vaslui 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: aproximativ 1000 de elevi, 40 de cadre didactice, reprezentanţi 

ai comunităţii  

Responsabili: echipa de proiect 

Beneficiari:  

a) direcţi –  elevi ai liceelor din oraşul Vaslui; 

b) indirecţi: cadre didactice din instituţiile şcolare 

Metode/mijloace de realizare: distribuire de pliante, fluturaşi, afişarea posterelor, difuzarea spotului video, 

campanie stradală, organizarea cel puţin a unei întalniri directe  cu elevii din fiecare liceu din Vaslui.  

Descrierea activităţii:  Implementarea campaniei de prevenire a teribilismului în rândul tinerilor conducători auto, 

la nivelul tuturor liceelor din oraşul Vaslui, prin întâlniri directe între elevi cât şi prin promovarea mesajului 

transmis prin această campanie cu prilejul tuturor competiţiilor sportive şcolare. 

Activitatea nr.7 

Titlul activităţii: Implică-te! 

Tipul activităţii: Participarea  elevilor voluntari la emisiuni  radio şi TV, la posturi  de radio şi TV locale. 

Implicarea mass-mediei locale în promovarea campaniei. 

Data/perioada de desfăşurare: octombrie 2018 – februarie 2019 

Locul desfăşurării: posturi de radio si TV locale 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: 6 elevi,  2 de cadre didactice,  2 specialiştii  C.A.P.C. şi  

S.P.R.Vaslui 

Responsabili: echipa de proiect 

Beneficiari: grupul ţintă, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală 

Metode/mijloace de realizare: interviuri, comunicate de presă, difuzarea gratuită a spotului la televiziunile locale ( 

Impact Tv, Antena 1 Vaslui, Total TV) 

Modalităţi de evaluare: participarea la 5 emisiuni Tv şi radio, articole în presa locală. 

Descrierea activităţii: Participarea la emisiuni  radio şi TV, la posturi  de radio şi TV locale, alături de specialiştii 

Compartimentului de analiză şi prevenire a Criminalităţii, în scopul conştientizării tinerilor în ceea ce priveşte 

riscurile la care aceştia se expun atunci când adoptă o conduită necorespunzătoare în trafic. 

Activitatea nr.8 Mediatizare/ diseminare a rezultatelor proiectului .  
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Titlul activităţii: Conferinţă de presă  

Tipul activităţii: informare 

Data/perioada de desfăşurare: iunie 2019 

Locul desfăşurării: IPJ VASLUI 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: 30 de elevi voluntari implicaţi în proiect, echipa de proiect, 

cadre didactice, părinţi, reprezentanti ai mass-mediei locale: 

Responsabil: Prof. Ramona Popa, specialişti  C.A.P.C. şi  S.P.R.Vaslui 

Beneficiari: tinerii conducători auto elevi ai liceelor din oraşul Vaslui, comunitatea lărgită. 

Metode/mijloace de realizare: comunicat de presă 

Modalităţi de evaluare: nr. articole în presa locală, emisiuni radio şi tv 

Descrierea activităţii: Echipa de proiect şi elevii voluntari implicaţi în proiect vor organiza o conferinţă de presă 

în care vor prezenta rezultatele finale ale proiectului. 

  

X.   MODALITATEA DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE A REZULTATELOR 

PROIECTULUI  

Evaluarea scopului:  

Se va realiza un chestionar cuprinzând 20 de itemi la care elevii să răspundă în 30 de minute. Chestionarul va fi  

întocmit de către reprezentanţii Poliţiei Rutiere pe baza legislaţiei rutiere în vigoare.  

Evaluarea obiectivelor: 

Prin implicarea elevilor din clasele IX- XII, în realizarea unor portofolii care să conţină materiale promoţionale 

pentru o campanie de prevenire a teribilismului în rândul tinerilor conducători auto, se va urmări formarea 

conduitei preventive responsabile în traficul rutier. Prin implicarea specialiştilor C.A.P C. şi S.P.R. Vaslui se va 

urmări implicarea unui model pozitiv în cadrul comunităţii locale, care devine un partener activ în procesul 

instructiv-educativ în general, şi al educaţiei rutiere , în special. 

Evaluarea activităţilor: 

Numărul de  participanţi (elevi im 

plicaţi în realizarea portofoliilor, profesori implicaţi, poliţişti, părinţi) 

Calitatea produselor realizate în vederea implementariii campaniei ( poster, fluturaşi, pliante, spot video) 

Articole în mass-media locală, participări la emisiuni radio si Tv, realizarea unor CD-uri cu toate materialele 

campaniei pentru promovare la nivelul liceelor; 

 

XI. IMPACTUL ESTIMAT AL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI 

ŢINTĂ (ELEVI, CADRE DIDACTICE, AUTORITĂŢI LOCALE, COMUNITATEA 

LOCALĂ etc), ASUPRA ŞCOLII ŞI ASUPRA PARTENERILOR 

    Proiectul „Accelerează  pe terenul de sport, nu pe carosabil!” va avea un impact pozitiv asupra elevilor 

ce constituie grupul ţintă, aceştia implicându-se activ în  toate activităţile proiectului. 

XII. ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE PE CARE 

INTENŢIONAŢI SĂ LE REALIZAŢI ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ŞI 

DUPĂ ÎNCHEIEREA ACESTUIA 

- Participarea la emisiuni radio si Tv; 

      - Diseminarea  produselor finale (poster, pliante, fluturasi, spor video) la nivelul liceelor din oraşul Vaslui; 

      - Difuzarea sloganului campaniei şi spotului video la începutul tuturor competiţiilor sportive şcolare din anul 

2018-2019; 

 - Campanie stradală – distribuire fluturaşi. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL DE VOLUNTARIAT 

,,BINE FACI, BINE GĂSEŞTI” 

 
GEAMĂNU SIMONA AURELIA 

LICEUL TEHNOLOGIC ROŞIA-JIU, FĂRCĂŞEŞTI, GORJ 

 

„Libertatea alegerii între bine şi rău, dreptul de a cere şi a ne aştepta să fim trataţi cu dreptate, dreptul de a 

cunoaşte, libertatea de a fi deplin răspunzători de cele ce am făcut ori n-am făcut, dreptul de a nădăjdui că vom fi 

mântuiţi, că această nădejde, oricât de îndrăzneaţă, nu ne este tăgăduită ori limitată de o prealabilă hotărâre 

ursitoare. 

La toate acestea – în principal – avem dreptul, şi-l avem întreg, eminent.” 

 

N. Steinhardt 

 

Coordonator proiect: 

Prof., Geamănu Simona Aurelia 

Parteneri: 

Prof., Voicu Irina 

Prof., Plăstoi Irina 

 

Argument 

 Promovarea voluntariatului în unităţile de învăţământ, în rândul familiilor copiilor, în comunitate, solicită 

din partea actorilor implicaţi – cadre didactice, părinţi, şcolari - dobândirea unor calităţi legate de comunicare, spirit 

de echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie iniţiativă cu scopul cultivării 

normalităţii acestor acţiuni în comunitate, şi contribuie la creşterea gradului de senzibilizare, conştientizare şi 

responsabilizare a societăţii. Pornind de la această premisă, considerăm că această iniţiativă de a organiza şi derula 

acţiuni de voluntariat la nivelul vârstei şcolare, este un aspect esenţial al evoluţiei unei societăţi sănătoase fiind 

benefic a fi implementat încă din perioada educaţiei timpurii.  

 Prin proiectul “Bine faci, bine găseşti” se doreşte dezvoltarea unor relaţii de colaborare şi susţinere, sub 

aspect educative, a persoanelor provenite din medii dezavantajate, de către şcoala implicată, dezvoltându-se, în 

acelaşi timp, la copii calităţi precum empatia, răbdarea de a asculta, interesul pentru celălalt, grija faţă de alţi semeni. 

Proiectul nu are în vedere doar şcolarii implicaţi, ci şi părinţii acestora şi alţi factori asociaţi procesului educativ.  

 Prin colaborare, susţinere şi înţelegere se poate crea o lume mai bună şi se poate da o şansă în plus la 

educaţie. 

 

Scopul proiectului : Sprijin umanitar acordat persoanelor defavorizate din localitatea noastră. 

 

Perioada de desfăşurare: an şcolar 2020-2021. 

 

Grup ţintă: 27 de elevi din învăţământul liceal. 

 

Obiective:  

• revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de solidaritate şi generozitate; 

• responsabilizarea elevilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat. 
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Rezultate aşteptate : 

• creşterea stimei de sine în rândul elevilor; 

• formarea spiritului civic şi a sentimentului de empatizare în sufletul elevilor; 

• derularea de acţiuni de voluntariat în rândul persoanelor defavorizate; 

• responsabilizarea tuturor celor ce s-au implicat ; 

• dezvoltarea inteligenţei emoţionale. 

 

 Indicatori de evaluare : 

• Strângerea de fonduri pentru cel puţin 10 pachete/ actiune; 

• Participarea elevilor şi a cadrelor didactice pentru realizarea a cel puţin 20  de pachete ce contin articole 

vestimentare, cărţi, jucării, dulciuri, fructe şi legume; 

• Distribuirea acestor pachete  persoanelor defavorizate din comuna Fărcăşeşti. 

 

Modalităţi de monitorizare şi evaluare: 

• Întâlniri bilunare ale echipelor de proiec;t 

• Chestionare aplicate elevilor, cadrelor didactice şi voluntarilor; 

• Raport final; 

 

Impactul proiectului 

• Îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate; 

• Dezvoltarea spiritului de echipă în rândul elevilor. 

 

Modalităţi de desfăşurare : 

• În cadrul orelor de dirigenţie, elevii, îndrumaţi de cadrul didactic coordonator, vor realiza planul de acţiune al 

proiectului şi vor căuta sponsori la firmele din localitate şi din localitatea vecină; 

• Echipa de proiect va realiza materilele publicitare (pliante) pentru promovarea proiectului şi a şcolii; 

• Echipa de proiect si elevii voluntari vor colecta sumele necesare pentru a cumpăra produse alimentare pentru 

pachete-cadou dăruite persoanele defavorizate din localitate, identificate de coordonatorul  proiectului şi partenerii 

lui; 

• Însoţiţi de cadrele didactic, cei 27 de elevi, vor vizita persoanele defavorizate în preajma sărbătorilor de iarnă, 

pentru a le oferi cadourile şi pentru a-i colinda. 

 

Produse ale proiectului:  

• album foto; 

• filmuleţ activitate. 
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Calendarul activităţilor: 

 

Nr. 
Crt. 

Activitatea Data şi locul 
desfăşurării 

Resurse Responsabili 

umane materiale 

1. Realizarea 

planului de 

acţiune al 

activităţii 

Decembrie/sala 
de clasă 

cadre 

didactice şi 

27 elevi 

voluntari 

Hârtie, 

calculator, 

imprimantă 

Prof. coord. 
Geamănu 
Simona/ 
partenerii 

2. Pregătirea unui 

program de colinde 

de Crăciun 

Decembrie/sala 

de clasă 

27 de elevi C.d.-player, 
c.d.-uri cu 

colinde 

Prof. coord. 
Geamănu 
Simona/ 
partenerii 

 

3. 
Strângerea de fonduri 

necesare realizării 

pachetelor cadou 

Decembrie/ 

firmele din 

localitate 

27 de elevi  

- 
Prof. coord. 
Geamănu 
Simona/ 
partenerii 

4. Pregătirea  

pachetelor-cadou 

Decembrie/ sala 

de clasă/ 

supermarket 

27 elevi, 

cadre 

didactice 

Produse 

alimentare 

Prof. coord. 
Geamănu 
Simona/ 

partenerii 

5. Vizitarea persoanelor 

vârstnice defavorizate, 

colindarea şi oferirea 

cadourilor 

Ajunul de 

Crăciun  
27 de elevi, 

 cadre 
didactice 

 pachete cu 

produse 

alimentare 

Prof. coord. 
Geamănu 
Simona/ 
partenerii 

 

 

                     Intocmit: 

   Prof. Geamănu Simona Aurelia                                                                     Director: 
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PROIECT EDUCAŢIONAL DE VOLUNTARIAT 

,,TRAISTA CU FAPTE BUNE” 

 

VOICU MARIA IRINA 

LICEUL TEHNOLOGIC ROŞIA-JIU, FĂRCĂŞEŞTI, GORJ 

 

COORDONATOR PROIECT:  

Prof.Voicu Irina 

PARTENERI:  

Prof., Geamănu Simona 

Prof., Plăstoi Irina 

 

ARGUMENT: 

          Vârsta şcolarităţii oferă copiilor cel mai bun context de formare ca viitor membru al societăţii, incluzând pe 

lângă aspectele de ordin cognitiv şi aptitudinal şi pe cele care ţin de formarea personalităţii, de atitudini şi valori 

morale, de convieţuire şi empatizare.  

         Sărbătorile de iarnă reprezintă prilej de bucurie pentru creştini, dar mai ales pentru copii, care aşteaptă cu 

nerăbdare, momentul colindelor,  împodobirii bradului şi nu în ultimul rând venirea moşului. Prin derularea 

proiectului ,, Traista cu fapte bune ’’ şcoala noastră şi-a propus să dezvolte la elevi sentimente de respect pentru 

tradiţiile şi obiceiurile poporului român, dar şi sensibilizarea lor faţă de cei aflaţi în nevoi şi suferinţă. Astfel s-a 

organizat, la nivelul unităţii şcolare, Târgul de Crăciun cu vânzare de obiecte confecţionate de elevi şi donaţii de 

alimente, jucării şi haine, iar banii şi alimentele au fost dăruite familiilor defavorizate din localitatea Fărcăşeşti. 

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: an şcolar 2018-2019 

 

TIPUL PROIECTULUI : voluntariat 

 

GRUPUL ŢINTĂ/ BENEFICIARI : elevii din învăţământul primar, a VIII-a, a XI-a, cadre didactice, părinți, 

persoane defavorizate. 

 

OBIECTIVE:  

-   Formarea unor deprinderi şi abilităţi de proiectare a activităţilor de voluntariat. 

-  Responsabilizarea şi implicarea activă a elevilor în identificarea unor nevoi sociale, culturale sau educaţionale 

din comunitate, în găsirea de modalităţi de intervenţie. 

-  Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor şi a părinţilor în acţiuni de voluntariat venite în sprijinul 

persoanelor din medii dezavantajate;  

-  Formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, munca în echipă;  

-  Sensibilizarea copiilor cu privire la problemele semenilor lor – dezvoltarea empatiei;  

-  Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare – cultivarea altruismului;  

-  Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, solidaritate, armonie și bună dispoziție în relaţiile cu persoane 

dezavantajate. 
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SCOPUL PROIECTULUI: 

 -   Realizarea de activităţi specifice de voluntariat care să vizeze persoanele din medii defavorizate; 

-    Sprijin umanitar acordat persoanelor defavorizate din Fărcăşeşti; 

-    Formarea elevilor din Liceul Tehnologic Roşia-Jiu în spiritul implicării voluntare şi soluţionării unor probleme 

sociale, culturale şi educaţionale identificate în comunitatea în care trăiesc. 

 -  Stimularea interesului pentru actele de cultură specifice nivelului şcolar şi pentru extinderea orizontului de 

cunoaştere. 

 

IMPACTUL PROIECTULUI:  

- Sprijinirea persoanelor din medii defavorizate;  

- Îmbunătăţirea imaginii şcolii în spaţiul comunităţii locale. 

 

MODALITĂȚI DE REALIZARE:  

- Echipa de proiect va realiza materialele publicitare pentru promovarea proiectului;  

- Strângerea de donații pentru persoanele  defavorizate, identificate de cadrele didactice şi şcolarii voluntari;  

- Realizarea programului de activităţi prevăzut de proiect. 

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE:  

- Procese-verbale încheiate în urma desfășurării activităților;  

- Raport de evaluare finală;  

- Fotografii în timpul activităţilor de voluntariat. 

 

REZULTATE AȘTEPTATE:  

- Creşterea şi dezvoltarea empatiei şcolarilor;  

- Dezvoltarea vocabularului copiilor prin utilizarea cărţilor şi implicarea în diferite activităţi culturale;  

- Responsabilizarea copiilor și a cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni comunitare;  

- Promovarea imaginii şcolii în comunitate;  

- Întărirea parteneriatului cu alte instituții din localitate. 

 

ACTIVITĂŢI  DESFĂŞURATE  ÎN  CADRUL  PROIECTULUI: 

Nr. 
Crt. 

Activitatea Data şi 
locul 
desfăşurării 

               Resurse Responsabili 

umane materiale 

1. Stabilirea echipei de 

proiect şi 

a responsabilităţilor 

fiecărui membru 

Noiembrie/ 
sala de clasă 

cadre 

didactice şi  

elevi 

voluntari 

Hârtie, 

calculator, 

imprimantă 

Prof. 
coord.,  
partenerii 

2. Prezentarea acestei campanii 

în unitatea şcolară de către  

voluntari 

 

Noiembrie/sala 

de clasă 

 elevi Laptop, 
videoproiec
tor 

Prof. 
coord., 
partenerii 

 

3. 
Pregătirea produselor 

handmade  pentru Târgul de 

Crăciun 

Noiembrie-

Decembrie/ 

sala de clasă 

 elevi  Prof. 
coord., 
partenerii 
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Hârtie colorată, 

lipici, foarfece, 

imprimantă 

4. Colectarea tuturor donaţiilor, 

constând în fructe şi legume, 

la nivelul şcolii  

Decembrie/ 

Liceul 

Tehnologic 

Roşia-Jiu 

elevi, 

cadre 

didactice 

produse 

alimentare 

Prof. 
coord., 

partenerii 

5. Desfăşurarea Târgului de 

Crăciun cu vânzare de obiecte 

 Decembrie/ 

Liceul 

Tehnologic 

Roşia-Jiu 

elevi, 

 cadre 
didactice 

pachete cu 

produse 

alimentare 

Prof. 
coord., 

partenerii 

5. Vizitarea persoanelor  

defavorizate şi oferirea 

cadourilor 

Decembrie/ 

localitate 
 elevi, 

 cadre 

didactice 

pachete cu 

produse 

alimentare 

Prof. 
coord., 
partenerii 

 

 

                     Intocmit: 

          Prof. Voicu Maria Irina                                                                     Director: 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL ,,DREPTURILE  COPILULUI ” 

                                                                                                            Preda Oana 

                                                                                       Școala Gimnazială Specială CRDEII Cluj Napoca  

 

                 Descrierea temei: 

    Alegerea temei s-a realizat în urma unor discuții purtate cu  copiii  cu privire la Drepturile copilului și dorința de 

a se implica și a fi  informați cu privire la aceste drepturi. Realizarea acestui proiect are ca scop formarea 

comportamentul  elevilor în spiritul valorilor democratice și al drepturilor copilului , care să-i ajute să înțeleagă că 

pot să-și exprime păreri proprii, că pot lua atitudine împotriva unor abuzuri sau agresiuni neplăcute provocate de 

unii adulți asupra copiilor ,sau pot cere ajutor și protecție.  

 

          Scopul proiectului: 

- cunoașterea și respectarea drepturilor copilului, a normelor de comportare în societate; 

- dezvoltarea deprinderilor  sociale  pozitive în relaţiile cu cei din jur; 

- manifestarea unor relații de prietenie faţă de colegii din grupul de joacă; 

- pregătirea elevilor în sensul asigurării dezvoltării personale şi inserţiei în comunitate. 

 

      Obiectivele proiectului: 

1. Familiarizarea elevilor cu principalele prevederi ale Convenției Drepturilor Copilului. 

2. Înțelegerea conceptului de implicare activă în viața comunitară. 

3.  Îmbunătățirea repertoriului de cunoștințe a elevilor cu privire la problematica 

Drepturilor copilului 

4. Implicarea elevilor în activităţi specifice realizării unui proiect (alcătuirea echipei, 

distribuirea sarcinilor, documentarea, analiza) 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

Clasa : a III- a 

Perioada de desfăşurare a proiectului : o săptămână 

Resurse umane: elevii claselor a III-a, profesor psihopedagog, psiholog școlar, profesor  educator, logoped ; 

Resurse materiale : Portofoliu cu Drepturile copilului UNICEF, imagini la subiect (drepturile și responsabilitățile 

copilului), suport informațional (Convenția cu privire la protecția drepturilor copilului ), dicționarul explicativ 

școlar, fișe de lucru, anexe; 

Tipuri de strategii utilizate  pe parcursul derulării proiectului: mixtă, algoritmică, bazate pe joc, euristice, 

expozitive; 

Modalități de realizare a obiectivelor: 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

2080 
 

-antrenarea elevilor în activităţi variate: concursuri, realizarea de desene pe tema dezbătută, vizionări de filme etc. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

 Portofoliul ilustrativ 

 Chestionarul 

 Analiza activităţilor independente 

 

DESFĂȘURAREA PROIECTULUI:  

 

Ce ştim ? Ce nu știm și vrem să aflăm ? 

• Fiecare copil are un nume ,o 

naționalitate și o religie ; 

• Copiii sunt iubiți, ocrotiți, îngrijiți și 

protejați de părinți și bunici ; 

• Fiecare copil dorește să fie fericit; 

• Nu toți copiii trăiesc în familii fericite 

; 

• Toți copiii vor să învete, să aibă 

jucării, să se recreeze și să se 

odihnească. 

 

• Cine și unde a stabilit drepturile copilului ? 

• Care sunt drepturile copilului ? 

Dreptul nr. 1 - Toţi copiii sunt egali în drepturi: 

fete, băieţi, de orice origine ar fi ei sau părinţii lor. 

Dreptul nr. 2 - Fiecare copil are dreptul să trăiască 

în familie. 

Dreptul nr. 3 - Fiecare copil are dreptul la 

identitate: nume, prenume, naţionalitate. 

Dreptul nr. 4 - Fiecare copil are dreptul la 

sănătate. 

Dreptul nr. 5 - Fiecare copil are dreptul la 

educaţie, în şcoală şi în afara ei. 

Dreptul nr. 6 - Orice copil cu hadicap are dreptul 

să fie ajutat să trăiască alături de ceilalţi. 

Dreptul nr. 7 - Fiecare copil are dreptul la 

protejarea vieţii sale private. 

Dreptul nr. 8 - Fiecare copil are dreptul să se 

exprime şi să fie ascultat. 

Dreptul nr. 9 - Fiecare copil trebuie să fie protejat 

împotriva oricărei forme de violenţă. 

Dreptul nr. 10 - Nimeni nu are dreptul să 

exploateze un copil. 

• De ce nu sunt respectate unele drepturi ale 

copilului ? 

• De ce este nevoie ca fiecare persoană să aibă un 

nume ? 

• Ce este un certificate de naștere ? 

• De ce nu au toți copiii o familie? 

• Ce se întamplă cu cei care nu au o familie ? 

• Cui se adresează dacă sunt neglijați și maltratati 

? 

• Cine îi ajută și cum îi ajută pe cei care sunt 

maltratați, abandonați și neglijați de propria 

familie ? 
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În cadrul desfășurării proiectului s-a  propus în fiecare zi a săptamânii o temă a zilei în care s-a prezentat 

drepturile fundamentale ale copilului, prin desfășurarea unor jocuri, lectură după imagini, convorbiri, povestiri, 

cântece, vizite, întalniri și alte jocuri, activități didactice accesibile, antrenante și plăcute  în raport cu particularitățile 

psihoindividuale ale elevilor. 

 

 

Exemple de activități  în cadrul proiectului: 

Activitatea nr.1 

 

Poveşti despre prietenie 

 

Obiective 

-să identifice comportamente specifice prieteniei: iertarea, bunăvoinţa, respectul, acceptarea diferenţelor, ajutorul 

la nevoie, cooperarea 

Metode didactice: povestirea, conversaţia 

 

Materiale: 

▪ Cele două poveşti din fişa activităţii nr.3 

▪ Imagini cu personajele poveştilor 

Procedura: 

Se vor citi poveştile din fişa activităţii afişându-se pe tablă imagini cu personajele poveştii. Apoi se discută pe 

marginea poveştilor, punându-se accentul pe comportamentele de prietenie manifestate de către personajele 

poveştilor. 

Întrebări pentru discuţii: 

1. Ce trebuie să facem pentru a ne face şi păstra prieteniile? 

2. Cum putem rezolva o situaţie dificilă pentru noi? 

3. Este bine sau rău să fim diferiţi? 

 

 

Activitatea nr.2 

De ce mă simt aşa?  

 

Obiective: 

➢ să identifice emoţiile supărătoare des experienţiate 

➢ să înveţe modalităţi eficiente de a face faţă emoţiilor supărătoare 

Metode didactice: jocul didactic 

Materiale: 
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▪ Bileţele pe care este trecută câte o situaţie 

▪ O cutie mare 

▪ O sticlă 

Procedura: 

Copiii stau aşezaţi în cerc şi profesorul învârte sticla pe podea. Elevul spre care s-a oprit gâtul sticlei va trebui să 

extragă din cutie un bileţel, îl va citi (cu sau fără ajutorul profesorului, după caz), se va gândi cum s-ar simţi el în 

acea situaţie şi va alege una dintre variantele de a face faţă situaţiei de pe bilet sau va găsi o variantă proprie. Ceilalţi 

elevi trebuie să se gândească cum s-ar simţi şi ei înşişi şi cum ar proceda, dar nu vor trebui să vorbească numai după 

ce elevul ales va termina de vorbit. 

Jocul se încheie după ce s-au extras şi discutat toate bileţelele. 

Întrebări pentru discuţii: 

1. Cunoaşteţi pe cineva care a trăit vreo întâmplare asemănătoare cu cele de pe bileţele? 

S-a întâmplat să simţiţi şi voi una sau mai multe dintre emoţiile amintite în jocul nostru de azi? În ce situaţii? 

 

Activitatea nr.3 

Formarea grupului 

Obiective: 

➢ să exerseze abilităţile de autodescriere 

➢ să contribuie la elaborarea regulilor de grup 

Metode didactice: conversaţia, jocul didactic 

Materiale: 

▪ foi de flipchart 

▪ markere 

▪ o minge mică din material 

▪ bandă scotch 

Procedura: 

Elevii se vor aşeza în cerc. Iniţial profesorul discută cu elevii despre activităţile pe care le vor desfăşura împreună 

pe parcursul semestrului al II-lea, despre ceea ce vor învăţa şi ce vor face în aceste activităţi. Apoi se explică elevilor 

necesitatea existenţei unor reguli de grup. Li se propun elevilor câteva reguli de bază notate pe o foaie de flipchart 

care se va afişa într-un loc cât mai vizibil pentru toţi. Elevii sunt rugaţi să se gândească şi ei la alte reguli care să 

ajute buna desfăşurare a activităţilor. Profesorul va adăuga pe foaia de flipchart regulile propuse de elevi. 

Se va explica regula jocului care urmează. Mingea trebuie aruncată la câte un elev o singură dată. Cel care ţine 

mingea în mână trebuie să spună mai multe lucruri despre el: cum se numeşte, data naşterii, unde locuieşte, calităţile 

lui fizice (înălţime, greutate, culoarea ochilor, etc), calităţile personale, date despre familia din care face parte, ce 

anume îi place (mâncarea preferată, culoarea preferată, animalul preferat etc.), unde îi place să meargă, care sunt 

persoanele pe care le admiră şi orice alte informaţii despre propria persoană pe care doreşte să le transmită celor 

din grup. Profesorul va începe jocul pentru a oferi un exemplu concret elevilor şi pentru a încuraja cunoaşterea lui 

de către elevi. 

În încheiere se cere elevilor să găsească o denumire potrivită pentru noul grup. 

Notă: Elevii au căzut de acord ca grupul lor să se numească „Floarea prieteniei”. 
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Rezultate aşteptate: 

La nivelul elevilor: 

Dezvoltarea spiritului de muncă în echipă, responsabilizarea individului în cadrul grupului; 

Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca persoană unică şi valoroasă; 

Cunoașterea și respectarea drepturilor copilului, a normelor de comportare în societate; 

Consolidarea relaţiilor interpersonale de prietenie, înţelegere, comunicare, întrajutorare. 

 

La nivelul şcolii: 

Încurajarea colaborării părinte-copil, părinte-cadru didactic/consilier şi copil-cadru didactic; 

Includerea bunelor practici din proiect în strategiile şcolii. 
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Proiect educațional- » ZIUA DĂRUIRII « 

 

prof. Badea Irina Ionela, Andrei Irina Mirela, Neagu Cristina Elena, 

Şcoala Gimnazială Nr 1 Bolintin Vale, Jud. Giurgiu 

 

 

Unitatea:Şcoala Gimnazială Nr 1 Bolintin Vale, Jud. Giurgiu 

CLASE IMPLICATE:   I D, a III a B si a VII-a C 

COORDONATORI: prof. Badea Irina Ionela, Andrei Irina Mirela, Neagu Cristina Elena 

TITLUL ACTIVITĂŢII: ,,Ziua Dăruirii’’  

DATA/PERIOADA: septembrie 2019 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sălile  de clasă, holul scolii, curtea şcolii 

PARTENERI: elevi ,părinţi ,cadre didactice.  preot 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Promovarea voluntariatului  în rândul elevilor cu suportul părinţilor şi al cadrelor didactice. 

Integrarea elevilor cu C.E.S. și implicarea familiei în activitățile extrașcolare; 

OBIECTIVE: 

• încurajarea participării elevilor la acţiuni de voluntariat; 

• însuşirea de valori  civice precum solidaritatea, implicarea şi  munca în echipă. 

• educarea sentimentului de întrajutorare a persoanelor aflate în dificultate; 

• formarea unei atitudini pozitive faţă de semenii aflaţi în dificultate; 

• implicarea activă în acte sau acţiuni de întrajutorare. 

 

RESURSE UMANE: elevii claselor  I D, a III a B si a VII-a C, frați mai mari, părinți, bunici. 

RESURSE MATERIALE:   

RESURSE PROCEDURALE: munca în echipă, cooperarea în realizarea produselor, expoziţia. 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Toamna  este anotimpul în care ne înoarcem la şcoală. Și, ce motiv mai potrivit pentru o activitate   de 

a fi mai buni unii cu altii, de a oferi celor aflati în dificultate jucării, rechizite, pentru a le face viaţa mai 

frumoasa unor elevi.  

32 voluntari ai clasei  I D, sub îndrumarea doamnei prof. înv. primar Neagu Cristina Elena,  29 elevi 

voluntari ai clasei a III-a B,  sub îndrumarea doamnei prof. înv. primar Badea Irina Ionela , 20 elevi voluntari 

ai clasei a VII-a C. profesor diriginte Andrei Irina Mirela, au donat şi colectat rechizite și jucării pe care le-au 

donat unor școlari și elevi din familii cu un  nivel de trai scăzut  .  

Această activitate de voluntariat a presupus, pe lângă colectarea de rechizite și jucării,  în vederea 

distribuirii acestora  copiilor care provin din familii cu un nivel de trai scăzut, şi sensibilizarea elevilor şi 

profesorilor din cadrul instituţiei de învăţământ cu privire la situaţia dificilă în care se află copiii afectaţi de 

lipsa resurselor materiale. 

Activitatea a debutat cu formarea echipei de coordonatori şi identificarea persoanelor beneficiare ale 

acţiunii, urmând crearea echipei de voluntari şi a echipei de lucru. În primele două săptămâni din luna 

septembrie  s-a efectuat colectarea obiectelor vizate, în paralel cu promovarea campaniei la nivelul unităţii prin 

intermediul  cadrelor didactice şi elevilor voluntari . Cele colectate au fost distribuite în data de 15 septembrie 

2019, în școala noastră acelor elevi de ciclul primar care provin din familii cu o situaşie materială precară. 

        Această activitate a urmărit consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o societate 

unită şi solidară, în care contează valenţele umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea. Toţi elevii 

s-au declarat încântaţi de această campanie socială şi în special de ceea ce presupune activitatea de voluntariat. 
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        Evaluare: - impresiile participanţilor - observarea gradului de implicare a elevilor - ilustrarea activităţii în 

revista scolii . 

 

REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII 

• mulţumire , satisfacţie, formarea unei gândiri raţionale  şi competiţie ; 

• creşterea interesului pentru implicarea elevilor în viaţa comunităţii prin activitatea de voluntariat ; 

• oferirea de rechizite şi jucării   copiilor  familiilor cu nivel de trai scăzut ; 

• participarea a 81  de elevi voluntari şi 3  profesori voluntari . 

Feed-back-ul a fost unul pozitiv din perspectiva  beneficiarilor , a personalului şi a coordonatorilor.  
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OPȚIONAL  “VOLUNTARIAT COMUNITAR” 

 

Prof. Moroianu Georgiana 

Gradinița nr. 273, București, Sector 6 

 

Date despre optional: 

Domeniul: Om și societate 

Denumirea opționalului: Voluntariat comunitar 

Grupa: mare 

Durata: 1 an școlar 

 

ARGUMENT 

Voluntariatul reprezintă un element essential al tuturor societăților, la noi în țară fiind în plină 

dezvoltare. În acțiunile de voluntariat sunt implicați copii, tineri, adulți reprezentând o modalitate de 

implicare moral-civică. 

Acest optional se dorește a fi implementat ca urmare a faptului că voluntariatul reprezintă o cale prin 

care orice om capătă experiență, se poate exprima, se poate implica în problemele comunității din care face 

parte și nu numai. Societatea românească se află încă la început în această privință, fiind astfel de datoria 

noastră, a educatoarelor, a profesorilor, a instituțiilor de învățământ să îi învățăm pe copii să identifice 

nevoile comunității, să se implice în aceste nevoi și să știe cum să se comporte în acest caz. 

Obiective generale: 

• Dezvoltarea unor atitudini pozitive față de semeni și față de sine: toleranță, responsabilitate, rigoare. 

• Cultivarea interesului copiilor și al părinților pentru acțiunile de voluntariat. 

• Organizarea de acțiuni de acest gen datorită multiplelor valențe instructive-educative pe care le implică. 

Valori și atitudini 

• Cunoașterea și utilizarea conceptelor cu privire la voluntariat. 

• Exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea și rezolvarea sarcinilor de lucru. 

• Conștientizarea impactului social și moral al acțiunilor de voluntariat. 

• Formarea deprinderilor, obișnuințelor de a-i ajuta pe cei defavorizați. 

• Dobândirea unui comportament responsabil față de persoanele defavorizate din societate. 

• Manifestarea spiritului de initiativă în acțiunile de voluntariat. 

• Dezvolatrea toleranței și solidarității față de persoanele aflate în dificultate. 

• Dezvolatarea motivației și responsabilității față de membrii comunității aflați în dificultate. 

• Dobândirea unui comportament civic, potrivit pentru societatea din care fac parte. 

Competențe specifice 

• Înțelegerea noțiunilor legate de voluntariat. 

• Încurajarea preșcolarilor în activități desfășurate cu copiii cu CES în scopul susținerii procesului de 

integrare socială și dezvoltare emoțională a acestora. 

• Conștientizarea nevoilor individuale cu care se confruntă alte persoane. 

• Dezvolatarea practicilor de voluntariat. 

• Desfășurarea de bune practice de voluntariat. 

• Promovarea cunoștințelor și talentelor copiilor cu privire  la unele aspecte importante ale educației într-

un mod plăcut. 

• Dezvoltarea și îmbunătățirea calității copiilor cu privire la răbdare, toleranță, angajament, 

responsabilitate. 

• Încurajarea activităților în echipă. 

Exemple de activități de învățare 
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• Implicarea în campanii de ajutorarea persoanelor aflate în dificultate. 

• Implicarea în campanii de protecția mediului. 

• Activități practice dirijate. 

• Jocuri de rol. 

• Concursuri.  

Metode si procedee 

• Observația, demonstația, conversația, jocul de rol, problematizarea, brainstormingul, întrecerea. 

Modalități de evaluare 

• Observarea sistematică a activității copiilor, fișe de lucru, portofoliul, referatul, autoevaluarea, programe 

artistice. 

Finalizare  

• CD și DVD cu activitățile organizate. 

• Popularizarea experienței în presă și pe internet. 

• Pliant cu activitățile desfășurate. 

Teme  propuse 

• “Ce este și ce nu este voluntariatul?” 

• “Toți suntem campioni”-dans 

• “Mânuțele prieteniei” 

• “Nu lăsa violența să intre în casa ta” 

• “Copii pentru copii” 

• “Întâlnire între voluntari, schimb de impresii, propuneri” 

• Colectare de deșeuri de hârtie “Să iubim cartea”-lectura 

• Întâlnire între voluntari” Confecționare de mărțișoare” 

• “Colectare de fonduri și distribuirea de cadouri cu ocazia sarbătorilor de Paști” 

• “Igienizarea unor parcuri” 

• “Concursuri-expoziții-spectacole” 

 

BIBLIOGRAFIE 

Vrasmas T. “Școala și educația pentru toți”, Editura Miniped, 2004 

Marinescu V.” Introducere în teoria comunicării”, Editura Tritonic, 2003 

Hanga C. “Creativitatea. Cultivarea creativității la elevi”, Editura Universității Oradea, 2003 
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Proiect educațional 

 

Ing. Voicu Florica  

Liceul Tehnologic Pamfil Șeicaru 

 

 

       Anual în cadrul activităților realizate de către colectivul de cadre didactice, sub controlul conducerii 

unității noastre, se desfășoară și aceea de promovare a imaginii liceului în rândul absolvenților de clasa a VIII-

a din localitate și din alte localități. 

 Acest lucru presupune inițierea unui proiect, derulat pe parcursul întregului an școlar. În cadrul acestui proiect 

se vor căuta cele mai bune soluții pentru promovarea imaginii liceului și atragerea de noi elevi pentru anul 

școlar viitor. 

Obiectivele propuse au în vedere crearea unei imagini favorabile școlii, atât în comunitatea locală, cât și în 

afara acesteia.  

Obiectivul de bază este acela de a se realiza planul de școlarizare propus pentru anul școlar următor, prin 

atragerea unui număr mare de elevi, absolvenți de clasa a VII-a, a X-a și ai școlilor profesionale, în vederea 

continuării studiilor. 

Toate cadrele didactice fac un front comun pentru a atinge aceste obiective și participă activ la activitățile 

propuse în proiect. 

Tot în proiect și în realizarea obiectivelor propuse, vor fi cooptați: elevii, absolvenții recenți și foști absolvenți 

care au realizări deosebite și vor să se implice în promovarea liceului. O parte dintre aceștia vor merge cu 

echipele de promovare prin școlile gimnaziale prinse în proiect. 

Toți directorii școlilor gimnaziale implicate în proiect vor primi o copie a proiectului și un protocol de 

colaborare. 

Vă prezint mai jos o schiță de astfel de proiect: 

 

Promovarea imaginii şcolii 

*Școala aproape de voi!* 

 

1. Numele şi adresa unităţii şcolare: 

Liceul Tehnologic Pamfil Șeicaru,  

 

2. Ţintă şi obiective specifice 

a. Obiectivul general: 

➢ crearea unei imagini favorabile a şcolii în comunitatea locală. 

b.  Obiective specifice:  

➢ Popularizarea rezultatelor şcolii în comunitatea locală; 

➢ Atragerea unui număr cât mai mare de elevi din județul Ilfov și județele limitrofe; 

➢  realizarea planului de şcolarizare.  

 

3. BENEFICIARI: 

➢ Populatia de vârstă școlară, prin posibilitatea de a pune în practică cunostintele teoretice acumulate.  

➢ Cadrele didactice din liceu si din judet 

➢ Parintii elevilor  

➢ Comunitatea, în întregul ei, prin creşterea gradului de conştientizare a impactului pe care-l presupune 

dezvoltarea aşezării.
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➢  

 

4. Context şi definirea necesităţii unei astfel de practici  

S-a constatat că membrii comunităţii locale nu au decât informaţii vagi legate de activitatea, rezultatele 

şi performanţele unităţii noastre. Această acţiune a fost realizată ing.Voicu Florica din catedra de 

electrotehnică, în colaborare cu celelalte cadre didactice, fiind coordonată şi monitorizată de către 

conducerea şcolii. 

 

5. Descriere 

➢ A fost realizat un pliant al şcolii şi o prezentare Power Point cu o prezentare a şcolii.  

➢ Profesorii şcolii s-au deplasat la toate unităţile de învăţământ din zona, în vederea informării 

elevilor.  

➢ Au fost publicate articole în presa locală, legate de prezentarea şcolii, precum şi de 

popularizarea şi diseminarea rezultatelor şi performanţelor.  

➢ Dovezi ale succesului. În urma desfăşurării acţiunii, s-a realizat integral planul de şcolarizare 

al şcolii, iar imaginea şcolii în comunitatea locală a crescut.  

 

6. Resurse necesare  

➢ Echipamente de birotică pentru editarea pliantelor şi realizarea prezentării electronice a şcolii, 

consumabile necesare tipăririi pliantelor.  

➢ Planuri pentru viitor  

➢ Continuarea popularizării şcolii în comunitatea locală, utilizând mijloace şi metode variate şi 

atractive.  

➢ Observaţii privind implementarea, echipamente, performante, interes, colaborare în echipele 

de lucru, strategie bine definită. 

 

7. Descriere proiect 

 

➢ În cadrul proiectului va fi realizată promovarea, prin toate metodele legale a Liceului Tehnologic 

„Pamfil Șeicaru” , 

➢ Sublinierea folosirii cu mijloacele necesare realizării unui învățământ de calitate,  

➢ Pentru cresterea standardelor in educatie,  

➢ Pentru obtinerea unor rezultate si mai bune la concursurile scolare, la examenul de Certificare a 

Competentelor Profesionale și a examenului de Bacalureat. 

 

 

8. Etapele realizarii proiectului sunt urmatoarele: 

 

➢ Identificarea problemelor existente în dotarea materială a școlii în comparație cu standardele de 

dotare minimal cuprinse în Anexa nr. 11 la OMEdC nr. 4762/26.07.2006 

➢ Realizarea unui calendar al activităților cu obiective, termene, responsabilități și evaluare 

➢ Achiziționarea logisticii necesare desfășurării activităților in școală în conformitate cu programele 

școlare în vigoare. 

➢ Monitorizarea rezultatelor la învățătură și la examenul de Bacalaureat și pentru   Certificare a 

Competentelor Profesionale . 

➢ Diseminarea rezultatelor proiectului la nivel local. 
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       9.   RESURSE UMANE: 

 -echipa de proiect (profesorii, directorii unitatii, administratorul, reprezentant al comitetului de părinţi, 

reprezentant al comunităţii locale, reprezentant al elevilor și elevii).
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PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

Spunem NU violenței! 
Prof. Tănase Valentina 

G.P.N. Pinocchio 

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia 

         ARGUMENT 

 

         Având în vedere evoluţia societăţii româneşti în care ne desfăşurăm activitatea şi felul cum s-a înţeles 

noţiunea de liberatate, atât de către unii dintre copii cât şi de unii părinţii, pentru a preveni apariţia unor tendinţe 

ale viitorilor elevilor de a tulbura orele de curs, pentru a preveni apariţia unor fenomene de violenţă, precum 

şi pentru a preveni atragerea lor  către săvărşirea de fapte prin acte de teribilism, ne propunem o colaborare 

între Grădinita „Pinocchio” şi ......, luând în considerare faptul că un element de convingere şi educaţie deloc 

neglijabil îl constituie şi instituția parteneră.  

          Parteneriatul educațional devine o prioritate a strategiilor orientate către educarea copiilor încă de la cea 

mai mică vârstă pentru cunoașterea, respectarea legislației și dezvoltarea sănătoasă a societății românești. 

Cadrele didactice şi reprezentanţii instituției partenere pot contribui, împreună la formarea în randul copiilor a 

deprinderilor de comportare civilizată, la prevenirea apariţiei unor comportamente deviante ce se pot manifesta 

prin încălcări viitoare ale regulamentelor şcolare sau a legilor în vigoare prin neştiinţă sau prin intenţie. Prin 

această colaborare, dorim să promovăm valori comune ale ordinii și siguranței copiilor, precum și prevenirea 

oricăror situații care conțin un potențial de risc material și social. 

 

Scopul proiectului:  

            Educarea copiilor în spiritul dreptății, egalității, bunătății între semeni, constituind un grup partenerial 

care să promoveze o cultură a cooperarii, a participării şi a dialogului  prin activităţile propuse şi să formeze 

deprinderi de comportare civilizată şi deprinderi de evitare a victimizării, deprinderi ale ordinii și siguranței 

copiilor, atât pe timpul programului de activități cât și în afara acestuia. 

 

Obiective: 

 

- Conştientizarea copiilor asupra consecinţelor care decurg din săvărşirea unor fapte antisociale, 

- Informarea copiilor cu privire la fenomenul delicvenţei juvenile, 

- Formarea și perfecționarea unor atitudini și comportamente responsabile și conștiente pentru 

protejarea propriei vieți și a integrității corporale, precum și a unor reguli de securitate personală, 

- Promovarea acţiunilor pozitive şi activităţilor extracurriculare, 

- Transformarea comunităţii locale într-un mediu educaţional. 

 

METODE/TEHNICI DE LUCRU: 

- Întâlniri, dialog, dezbateri,  expuneri; 

- Expoziţii,  vizionări  filme; 

- Conversaţia, explicaţia, povestirea, expunerea; 

 

Parteneri : 

- Grădinița « Pinocchio » secție a Liceului Tehnologic Mihai Eminescu SLOBOZIA 

- Instituția parteneră 

Echipa de colaborare: 

-  Educatoare: Tănase Valentina 

-  Reprezentanți ai instituției partenere 

Grupul țintă: 

- Preșcolari,  

- Cadrele didactice 

- Părinţii copiilor,  

- Membrii comunităţii. 

 

Loc de desfășurare : 

Grădinița „Pinocchio” și alte spații impuse de programul activităților. 
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Resurse umane:  

     -  cadrele didactice, 

     -  reprezentanți ai instituției partenere, 

     -  prescolari, părinţii si bunicii acestora. 

Resurse materiale : 

     –  laptop, videoproiector, CD-uri cu filme educaţionale, carti cu povesti, aparat foto, pliante, etc. 

Resurse temporale: 

Octombrie 2020– Iunie 2021 

 

 

Program de activități 

 

Nr. 

Crt. 

   Data Denumirea activitatii Mijloc de realizare Locația 

1. 

 

 

Noiembrie „Să ne împrietenim!” Observarea 

 (uniforma de ..........) 

Grădinița „Pinocchio” 

2. Aprilie  „Mă mândresc cu prietenul meu! „ 

 

Vizită- Ziua porților 

deschise 

Instituția parteneră 

3. Iunie  „Prietenii în competiție” Concurs  Grădinița „Pinocchio” 

 

REZULTATE SCONTATE: 

Posibilitatea copiilor de a se familiariza cu cele mai elementare norme şi reguli de protecţie a vieţii; 

Cultivarea respectului şi dragostei pentru semenii lor aflaţi temporar în dificultate. 

DISEMINARE : 

Popularizarea proiectului în rândul părinţilor, a comunitatii locale si in cadrul unor simpozioane sau publicatii. 

MONITORIZARE: 

Desfăşurarea acţiunilor la termenele stabilite; 

Implicarea tuturor factorilor în desfăşurarea proiectului. 

EVALUARE: 

Organizarea unei expoziţii cu materialele realizate de copii şi fotografii din timpul desfăşurării proiectului; 

Stabilirea unor legături permanente între instituţiile implicare în proiect, în vederea perfectării unor noi teme 

de parteneriat. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Banciu Dan, Rădulescu Sorin M., Evoluţii ale delincvenţei juvenile în România, Editura Lumina Lex, Bucuresti 

2002 

D. Petrtti, Andre, Educaţia în schimbare, Editura Spiru Haret, laşi, 1996; 

Grecu F., Delincvenţa juvenilă în societatea contemporană, Editura Lumina Lex, Bucuresti 2003 

Legea nr.550/2004 privind organizarea și functionarea Jandarmeriei Române; 

Ordinul I.G.J.R nr. 12 din 08.07.2014, privind organizarea și desfășurarea activității de prevenire și combatere 

a faptelor antisociale la nivelul unităților Jandarmeriei Române; 

Plan național comun de acțiune-cadru pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic 

și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar cu nr. 

114063/23.08.2013. 
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9.  RESURSE DE TIMP: 

- Decembrie 2019 –iunie 2020 

 

10.  Persoana de contact Voicu Florica, profesor la Liceul Tehnologic Pamfil Șeicaru, Ciorogârla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie  

1. Elaborarea si managementul proiectelor in serviciile educationale 

Ghid practic, autor Alois Ghergut 

Editura: Polirom 

2. Managementul proiectelor   

Autor: Florian Buse, Aurelian Simionescu, Nicolae Bud  

Editura: Editura Economica, 2008  

  

3.  Managementul proiectelor educationale 

 Autor: Roxana Enache 

Editura: Editura Universitară, 2019 

 

https://www.targulcartii.ro/alois-ghergut
https://www.targulcartii.ro/edituri/polirom
https://www.librariadelfin.ro/editura/editura-economica--i712
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

“Se poate întâmpla oricui!” 

 

Bîrsan Ayda-Roxana 

Şcoala Gimnazială Nr.3 Rovinari , Gorj 
 

 

TEMA: Se poate întâmpla oricui! 

COORDONATORI:  

                              Prof.înv.primar: Bîrsan Ayda-Roxana 

COLABORATORI: politia oraşului Rovinari 

                                     Prof. psiholog  

GRUPURI ŢINTĂ: 

           Elevii claselor a IV-a B ,Pregătitoare A,B şi a VIII-A B 

BENEFICIARI: 

 Elevii claselor a IV-a B ,Pregătitoare A,B şi a VIII-A B 

 Cadre didactice  

DURATA DESFĂŞURĂRII  PROIECTULUI:16-19 octombrie 2020 

An şcolar: 2020- 2021 

 

ARGUMENT 

               Traficul de persoane este o încălcare gravă a drepturilor şi demnităţii umane. Data de 18 Octombrie 

a fost numită de Comisia Europeană în anul 2007, Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de 

Persoane. Comisia Europeană admite că traficul de persoane se întâmplă în toată lumea şi susţine creşterea 

nivelului de conştientizare prin evenimente în spaţiul public. În fiecare an, la nivel mondial, milioane de 

oameni sunt vânduţi sau exploataţi prin muncă. 

❖ Traficul de persoane reprezintă una dintre cele mai acute manifestări ale criminalităţii 

organizate transfrontaliere, cu consecinţe vizibile pentru victimele traficului şi efecte 

secundare greu de evaluat pe termen lung. 

❖ Traficul de fiinţe umane şi cel de migranţi sunt unele dintre cele mai profitabile infracţiuni, 

situate din punct de vedere al veniturilor realizate pe al treilea, respectiv al patrulea loc în 

lume, după traficul de arme si cel de droguri. Statisticile EUROPOL arată că traficanţilor de 

persoane le revine anual un profit ilicit cuprins între 6 şi 9 miliarde USD.   

❖ Spania şi Italia rămân principalele ţări de destinaţie ale traficului , în Europa. 

❖ Traficul de fiinţe umane nu ne pândeşte la colţul străzii, nu ne bate la uşă, însă sărăcia, 

credulitatea, dorinţa de a avea o situaţie materială bună, neînsoţite de discernământ, pot 

transforma pe mulţi tineri în victime ale criminalităţii organizate - o lume inumană, în care 

traficanţii folosesc cele mai crude mijloace pentru a obţine bani dispunând fizic, psihologic şi 

economic de alţi oameni, transformându-i în sclavi, într-o lume în care sclavia a apus de mult, 

fără să ţină cont de faptul că fiinţele umane nu au preţ.                                     

Scopul proiectului este creşterea nivelului de conştientizare a populatiei generale în ceea ce priveşte 

amploarea traficului de persoane. 
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Obiectivele proiectulului: 

  Prin derularea acestor activităţi  s-a urmărit: 

• conştientizarea, atât de către adulţi, cât şi de către elevi, a riscului la care sunt expuşi copiii şi 

adolescenţii  în ceea ce priveşte abuzurile de toate felurile, în special abuzul sexual;  

• stabilirea rolului familiei şi cel al cercului de cunoscuţi în prevenirea acestor fapte, dar şi în 

comiterea lor; 

•  conştientizarea riscurilor  de a deveni victimă a traficului de persoane, din punct de vedere 

individual, social şi legislativ;  

• informarea populaţiei cu privire la aspectul penal al traficului intern şi internaţional de persoane; 

fapte ce intră în sfera acestei infracţiuni;  

• definirea termenilor : trafic de persoane, exploatarea unei persoane, prevenţie, a recruta , traficant, 

victimă, protecţie , combatere, asistenţa victimelor ; 

• identificarea şi detalierea etapelor traficului de persoane ;  

• profilul recrutorului ; 

• profilul victimei traficului de persoane ; 

• mituri privind traficul de persoane .  

Beneficiari ai acestor activităţi cadrele didactice implicate şi elevii din cele patru clase.     

       RESURSE: 

a)umane: -cadre didactice; 

                -scolarii implicati în parteneriat; 

b)materiale :-portofolii, fişe, aparat foto, calculator ; 

                   -spaţii şcolare care pot fi amenajate si folosite pentru derularea proiectului; 

c)informationale:-ghid de informare; 

                            -pliante; 

                            -CD-uri; 

d)financiare:-sponsorizări;  

                    -contribuţii personale; 

                    -alte surse 

e)procedurale:-metode şi tehnici de lucru: 

  -  conversaţia; 

  -  explicaţia; 

  -  exerciţiul; 

  -  demonstraţia; 

  -  problematizarea; 

  -  prezentarea Power- Point; 

  -  dezbateri; 

  -  expuneri; 

FORME DE ORGANIZARE: - individual 

     

  Tipul de activităţi desfăşurate : 
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-prezentare de file -probleme generale legate de exploatarea persoanei şi traficul de fiinţe umane .Materiale  

folosite: - Ghid de informare în domeniul traficului de persoane ( ONG                                                           

Alternative  Sociale – Iaşi , pag. 19- 28 )                                                            

                                         - Flipchart , markere colorate , aparat foto, tablă , cretă                .                                              

colorată , afişe , pliante.  

       - studiu de caz – prezentarea  şi  analizarea unor cazuri reale,dezbateri pe teme ca unicitatea fiinţei 

umane,valoarea şi importanţa persoanei , drepturile omului la demnitate, respect şi alegeri personale. 

Materiale folosite:- pliantele puse la dispoziţia unităţilor         .                                                                                 

şcolare  de către Centrul Raţiu pentru                    .                                                                                   

Democraţie . 

                                                                                -filmele inspirate din realitate, din  ace-  .                                                                                 

eaşi sursă de provenienţă . 

                                                                                - articole din presă ( locală , naţională). 

                                                                                - informaţii de pe Internet.           

-ateliere de lucru (Confecţionare de bannere şi pancarte cu mesaje sugestive pe tema traficului de 

persoane; Confecţionare de steguleţe şi flyere; Realizarea unor desene şi planşe cu caracter informativ) 

     Concluzii: 

 -   Evită să frecventezi mediile dubioase (baruri, cluburi de noapte, sex-cluburi); 

-    Fii reticent faţă de persoanele cunoscute prin intermediul Internet-ului(poate fi un proxenet, pedofil, 

violator, etc.); 

-    Nu te încrede în anunţurile publicitare care promovează locuri de muncă în străinătate ca: modele, 

cântăreţe, dansatoare profesioniste, picoliţe, servitoare, baby-sitter; 

-    Nu accepta să treci frontiera cu acte false; 

-    Întreabă dacă vei primi permis de muncă. Reţine faptul că nu poţi munci în străinătate fără viză sau 

permis de muncă. Cu viza turistică poţi munci doar “la negru”; 

-     Încearcă să obţii de la poliţie sau oficiul forţelor de  muncă cât mai multe date despre angajator şi 

dacă are dreptul să medieze angajarea în străinătate; 

-     Asigură-te că ai numărul de telefon de la Ambasada sau Consulatul Român din ţara în care vei lucra; 

-      Nu da nimănui paşaportul tău. Acest document nu trebuie înstrăinat niciodată. El este singura 

dovadă că exişti. Nimeni nu are dreptul să-ţi ceară paşaportul decât pentru a verifica datele de 

identitate în momentul trecerii frontierei ; 

-   Fă-ţi fotocopii ale tuturor documentelor de călătorie şi păstrează-le la tine tot timpul. Pentru mai multă 

siguranţă poţi lăsa o copie a paşaportului tău părinţilor sau altei persoane de încredere; 

-     Încearcă să înveţi câteva cuvinte, propoziţii, fraze în limba ţării în care vei lucra; 

-     Dacă ajungi în mâinile traficanţilor, încearcă să evadezi şi să mergi la Poliţie, la Ambasada sau 

Consulatul Român sau să te adresezi Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţiune din ţara în care 

te afli. Reprezentanţii acestor instituţii te pot ajuta să ajungi acasă. 

Titlurile  activităţilor desfăşurate: 

1. Omul este măsura tuturor lucrurilor. 

2. Fiinţele umane nu au preţ! 
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3. Se poate întâmpla oricui! 

 

 

                 3 Puncte forte ale activităţilor: 

- implicarea întregului colectiv de cadre didactice în acţiunile desfăşurate a determinat apariţia unor idei 

extreme de creative , care au fost utilizate în activităţi.  

- suportul material atractiv şi diversificat a făcut posibilă captarea atenţiei elevilor peste măsura aşteptărilor 

iniţiale. 

-activitatea a constituit o noutate , considerată utilă într-o comunitate cu mulţi adulţi plecaţi la muncă în 

străinătate.  

                 3 Puncte slabe ale activităţilor 

-numărul mare de adulţi din comunitate, plecaţi la muncă în străinătate, având câştiguri substanţiale, 

determină o tentaţie crescută la elevi de a  dori oferte de muncă  în condiţii identice . 

-timpul relativ scurt de pregătire a activităţilor a determinat o paletă de idei mai restrânsă decât ar fi fost 

posibil;nu a fost posibil sa chemam la prezentare invitati din alte domenii de activitate. 
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POVEŞTI DE VIAŢĂ  

Proiect educaţional de dezvoltare personală 
                                                             Iosub Claudia Luise 

Liceul Economic ,,Alexandru Ioan Cuza”   Piatra Neamţ 

 

 

 

A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

A 1. Titlul proiectului: „Povestea mea ” 

A 2. Categoria în care se încadrează proiectul: proiect de dezvoltare personala                                                                      

B. REZUMATUL PROIECTULUI  

Istoria nu poate fi cuprinsă în cărți.  

Istoria reprezintă viața în complexitatea ei: oameni, acțiuni, sentimente, vise, opinii, interpretări și 

experiență -toate acestea împreună îl implică pe receptor (fie el ascultător sau cititor) într-o relație dinamică 

cu trecutul care poate fi experimentat doar prin intermediul poveștilor celor care au trăit în trecut. Iată modul 

în care echipa de proiect privește istoria: o relație continuă, activă dintre trecut, ce s- a întâmplat odinioară, și 

prezent—generația tânără care caută să își dezvolte o identitate proprie.  

Dacă nu îți cunoști rădăcinile e dificil să-ți construiești un viitor. Descoperă trecutul oamenilor de 

lângă tine și vei afla mai mult decât detalii legate de evenimente istorice.  

Ascultă poveștile lor, analizează experiența lor de viață și propria ta viață poate lua o nouă turnură, 

iar lucrurile pot căpăta un alt înțeles. 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

Proiectul Povestea mea abordează istoria din două perspective:  

1.Povestitorul –povestitorii sunt persoane care doresc să-și împărtășească poveștile de viață pentru a ilustra 

evenimente istorice. De multe ori, acești oameni se simt marginalizați atunci când viața lor pare să nu mai 

prezinte nici un interes pentru tinerele generații. Poveștile lor oferă informații și răspunsuri pe care nu le 

putem găsi în nicio carte de istorie. Experiența directă și personalizată, amintirile și sentimentele transformă 

poveștile acestor oameni în resurse extreme de valoroase pe care le putem folosi nu numai pentru studiul 

formal al istoriei, dar și pentru dezvoltarea noastră personală.  

2. Colectorul de povești –colectorii de povești sunt elevi competenți în utilizarea calculatorul și a 

internetului.  

Reprezentanții acestei categorii au de cele mai multe ori tendința să acorde prea multă atenție 

aspectelor IT, socializând din ce în ce mai puțin. Astfel, ei nu își mai dezvoltă abilitățile de comunicare și 

relațiile sociale, în special cu alte generații. În cazul lor, poveștile din trecut și relaționarea cu persoane care 

doresc să își împărtășească poveștile pot ajuta la stabilirea unei legături între generații și, mai mult decât atât, 

oferă tinerilor șansa de a-și folosi abilitățile și cunoștințele IT pentru a-i iniția pe cei mai în vârstă în 

utilizarea calculatorului și a internetului.  

Proiectul își propune să faciliteze legătura dintre cele două categorii pentru a valoriza input-ul fiecăreia: 

povești de viață din partea povestitorilor și cunoștințe și abilitați IT din partea colectorilor. o povestire a 

vieţii în două părţi, care este de preferat să corespundă la două întâlniri diferite.  

Într-o primă parte, subiectul este invitat cu o formulă standard (numită „consemn”) să-şi povestească 

viaţa şi este lăsat să vorbească liber, fără a i se pune întrebări suplimentare, în timp ce într-o a doua parte 

intervievatorul se foloseşte de o listă de întrebări (numită „ghid de interviu”), structurate pe teme mari de 

interes pentru cercetător. Prima parte lasă posibilitatea ca subiectul să se exprime în întregime pe sine 

(predomină funcţia terapeutică), iar în a doua parte i se dă ocazia subiectului să descrierie lumea în care a 

evoluat, evenimentele la care a participat, etc (predomină funcţia socio-antropologică). Atât persepectiva 

asupra interiorităţii, subiectivă, cât şi cea asupra lumii înconjurătoare, obiectivă au darul de a transmite 
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informaţii, raţionamente, atitudini, valori mai tânărului ascultător, adică pun în valoare funcţia pedagogică, 

formativă. 

D.1. Obiective specifice ale proiectului: 

Proiectul pune faţă în faţă într-o situaţie specială de comunicare, centrată pe împărtăşirea experienţei 

de viaţă, persoane în vârstă (pensionari) şi adolescenţi (liceeni), urmăreşte în principal efectele terapeutice şi 

pedagogice ale unei astfel de întlniri repetate.  

„Bătrâneţea” ca şi „Adolescenţa” sunt două stări complexe, cu o dimensiune pisho-socială 

importantă şi cu o serie de disfuncţii care pot fi ameliorate prin comunicare.  

Ceilalţi actori ai situaţiei de interacţiune sunt liceenii. Aceştia, la rândul lor, se află la adolescenţă, o 

vârstă cu particularităţile ei. Din  punct de vedere psihologic, se caracterizează  

printr  - o creştere a dezvoltării intelectuale, hipersensibilitate, conflicte motivaţionale şi afective în efortul de 

a-şi construi propria identitate. Din punct de vedere socio-cultural, ne aflăm în faţa constiturii unor grupuri 

cu preocupări şi gusturi comune care dezvoltă o subcultură proprie, în  

conflict cu cea a adulţilor, subcultura adolescentină. Aceste grupuri sunt foarte unite, cu un puternic rol 

socializator şi pot fi o sursă de delincvenţă juvenilă. 

D.2. Grupul ţintă  

           Grupul ţintă este format din toţi elevii şcolii  . 

D.3. Durata proiectului : 

           Proiectul se derulează pe durata lunilor martie – iunie 2016. 

D.4. Descrierea activităţilor 

1.Alegerea elevilor 

Liceenii din proiectul nostru nu sunt aleşi după apartenenţa la un asemenea grup şi nici după criteriul 

relaţiei conflictuale cu familia sau cu  autoritatea în general, ci dintre adolescenţii care prezintă riscul izolării 

sociale din pricina consumului excesiv de calculator / internet. Aceasta este una dintre provocările despre 

care se discutp foarte mult în ultimul timp, într-atât încât s-a dezvoltat conceptul de socializare virtuala. 

Internetul produce o revoluţie în domeniul socializării, şi anume produce o nouă instanţă de 

socializare, foarte puternică, pe care o putem numi grupul virtual de egali. Dacă, până la acest moment, 

grupul de egali (colegi, prieteni) se baza pe interacţiune directă, acum mediul virtual le permite să 

interacţioneze şi să se organizeze online. Acele comunităţi de gust şi de interes care împărtăşeau o subcultură 

a tinerilor sau adolescenţilor şi care  

funcţionau ca publicuri acum se pot coagula în grupuri virtuale, care nu presupun proximitate fizică, dar care 

poate avea consecinţe la fel de puternice ca un grup obişnuit de egali. În plus, posibilitatea controlului de 

către adulţi este drastic diminuat.  

Pericolul modelelor indezirabile nu dispare şi nici a cultivării violenţei, mai ales prin intermediul 

jocurilor, iar reţelele sociale, utilizând platforme ca hi5, Facebook sau Twitter, se extind exploziv. Aceste 

reţele virtuale de sociabilitate ne determină să regândim problema izolării sociale, fenomen pe care apariţia 

televiziunii l-a amplificat. Aşadar, captat de televizor, individul şi-a redus numărul de prieteni şi şi-a 

diminuat comunicarea cu cei din jur, preferând să-şi petreacă timpul liber în faţa ecranului. Internetul, la 

rândul său, absoarbe individul, îl smulge din reţeaua de sociabilitate proximă, însă îl livrează unei alte reţele 

de sociabilitate, virtuală, iar comunicarea nu este exclusă. Socializarea prin interacţiune directă este dublată 

de o socializare digitală, într-un grup virtual de egali. Aceasta era exclusă în cazul televiziunii, fiindcă acolo 

nu există interacţiune. Interesant este că această lume virtuală este la rândul ei socială, cu valori şi reguli, 

astfel încât socializarea tradiţională capătă o dimensiune suplimentară, necunoscută până acum. Denumirea 

de grup virtual sau lume virtuală nu trebuie să ne inducă în eroare, căci consecinţele sale sunt cât se poate de 

reale, atât asupra individului, cât şi asupra realităţii obişnuite.  

Nu putem spune nicicum că internetul desocializează individul, ci doar că schimbă natura  
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şi structura reţelei sale de sociabilitate. Pentru generaţia în timpul căreia s-a produs răspândirea internetului, 

utilizarea explozivă a acestuia corespunde unei adevărate resocializări. Însă nici măcar în cazul aceastei 

generaţii nu a însemnat o izolare socială mai mare şi cu atât mai puţin o asocializare. 

Aşadar, în proiectul nostru vom pune într-o situaţie de interacţiune focalizată pe povestirea vieţii 

persoane in varsta, aflate la pensie, şi liceeni. Cei dintâi se află într-o oarecare izolare socială, iar ceilalţi sunt 

mai degrabă absorbiţi de reţelele de socializare virtuală. În urma acestei intercaţiuni, noi vrem să obşinem un  

 

grad mai ridicat de inserţie socială a celor două categorii de subiecţi, un transfer de cunoştinţe 

tehnice de la adolescenţi către persoanele în vârstă şi un transfer de exeperienţă de viaţă de la vârsta a treia 

către tineri. 

Prin acest proiect nu ne propunem să facem psihoterapie nici cu persoanele în vârstă şi nici cu 

adolescenţii, căci tehnicile de psihoterapie trebuie să fie folosite cu grijă de către un profesinist, fie că e 

vorba de psiholog, medic, psihiatru, asistent social sau consilier psihologic. Noi creăm doar un context de 

comunicare şi intercaţiune cu virtuţi terapeutice, mai precis socioterapeutice,procedăm la o modificare 

artificială a mediului social în urma căreia să obţinem, printre altele, o inserţie socială mai bună a actorilor 

sociali. Evident, reducerea izolării sociale şi creşterea stimei de sine contribuie în cele din urmă la 

îmbunătăţireaechilibrului psihic 

In urma interacţiunilor repetate dintre subiecţii în vârstă şi cei tineri în contextul culegerii 

povestirilor vieţii, al transcrierii, prelucrării şi publicării in revista liceului astfel ne aşteptăm la o serie de 

efecte socioterapeutice asupra tuturor părţilor implicate. 

Asupra persoanelor în vârstă: 

 -diminuarea sentimentului de izolarae socială, atât prin simpla prezenţă tinerilor şi a interacţiunilor 

repetate, cât şi prin deschiderea pe care o oferă învăţarea utilizării computerului şi a navigării pe internet. 

-corelativ, are loc extinderea reţelei de socializare, mai ales dacă bătrânii participanţi la proiect vor 

avea ocazia să se întâlnească la câteva activităţi comune şi dacă platforma oferă posibilitatea de a primi feed-

backuri şi de a socializa în mediul virtual 

-creşterea stimei de sine.  

Autovalorizarea pozitivă vine atât din faptul că trecutul său a stârnit curiozitatea tinerei generaţii, că 

viaţa sa conţine o experienţă care este demnă de povestit, cât şi prin faptul că, prin publicare, ea capătă 

vizibilitate socială.-diminuarea gradului de dependenţă. Uneori dependenţa este legată de accesul la 

informaţii. Învăţarea utilizării calculatorului şi a navigării pe internet rezolvă o parte a acestei probleme. 

Asupra tinerilor:  

-diminuarea izolării sociale din lumea reală, ţinând cont că tinerii selectaţi pentru proiect au apetenţă pentru 

socializarea virtuală. 

-deconstrucţia stereotipurilor privind bătrânii, având ocazia să interacţioneze „pe viu” cu persoane în vârstă 

care au o stare de sănătate bună şi sunt deschise spre comunicare, capabili să înveţe lucruri noi. 

-cresterea stimei de sine, dat fiind faptul ca se afla in situata invata ceva pe un adult. 

-cresterea capacitatii de emaptie si exercitiul relativizarii valorilor, ascultand povestiri din alte vremuri, cu 

alte valori, preferinte, conditii de viata etc 

dificil, însă pot fi motivaţi prin incitarea curiozităţii istorice, prezentarea întregului proiect ca un joc sau prin 

gratificaţii şcolare. 

2 Punerea în contact a subiecţilor aleşi e al doilea pas. Fie punem în relaţie un adolescent şi un 

senior care nu se cunosc între ei, fie începem cu selectarea adolescentului şi prin acesta încercăm să ajungem 

la o cunştinţă sau o rudă a sa aflată la vârsta pensionării, cu care să realizeze interviul. Mai ales în cazul în 

care cei doi nu se cunsoc, trebuie să fim foarte atenţi şi să evaluăm gradul de compatibilitate dintre ei 

(temperament, limbaj folosit, atitudine, etc) pentru a evita posibilele situaţii conflictuale.  

Prima întâlnire dintrecei doi este adesea esenţială şi trebuie gândită astfel încât să stimuleze 

încredrea reciprocă. În lipsa încrederii, care trebuie câştigată şi cultivată de-a lungul întregii colaborări, 
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povestirile obţinute sunt cel mai adesea foarte scurte, expeditive, reci, lipsite de relevanţă. În cazul în care 

ajungem la senior prin intermediul adolescentului, aşadar atunci  

cand aceştia se cunosc deja, chestiunea încrederii este de cele mai multe ori rezolvată, însă vor fi subiecte pe 

care persoana în vârstă le va evita, mai ales cele legate rudele comune sau relatarea uno experienţe delicate. 

3.Prima întâlnire este bine să fie precedată de un un contact telefonic şi să se desfăşoare în prezenţa unei 

cunoştinţe comune, prin care s-a făcut selecţia subiectului. În acest cadru, este prezentat scopul proiectului, i 

se precizează subiectului că va fi înregistrat şi că rezultatele vor fi făcute publice, însă nu înainte de a fi 

consultat. De asemenea, se precizeză că poate opta pentru anonimat sau folosirea unui pseudonim dacă  

doreşte aceasta. 

4.Al patrulea pas este realizarea interviului biografic. Prima parte. Aceasta se poate întâmpla chiar de la 

prima întâlnire în cazul în care relaţia este considerată destul de cordială şi lipsită de suspiciuni sau blocaje, 

ori se poate amâna pentru o întâlnire ulterioară. Cel mai bine este să fie consultat şi subiectul când doreşte să 

vorbească şi în ce cadru, astfel încât să se simtă în largul său. Aşa cum s-a mai precizat, pentru a împăca 

funcţia terapeutic-pedagogică o povestirii cu cea socio-antropologică, vom recurge la o povestire a vieţii în 

două părţi, care este de preferat să corespundă la două şedinţe diferite. Într-o primă parte, subiectul este 

invitat cu o formulă standard (numită „consemn”) să-şi povestească viaţa şi este lăsat să vorbească liber, fără 

a i se pune întrebări suplimentare, în timp ce într-o a doua parte intervievatorul se foloseşte de o listă de 

întrebări (numită „ghid de interviu”), structurate pe teme mari de interes pentru cercetător. În cazul nostru 

consemnul este : “ Va rugam sa ne povestiti pe indelete viata dvs. de la primele amintiri pana in prezent.”. În 

prima parte a interviului subiectul în vârstă este lăsat să se desfăşoare, să-şi depene minuţios viaţa aşa cum 

crede de cuviinţă, nu trebuie să-l oprim, să-i punem întrebări ce ne vin nouă spontan în minte (le putem nota 

pentru mai târziu) şi în nici un caz să-l contrazicem. Cel ce povesteşte este considerat cel mai bun expert în 

propria lui viaţă şi noi nu trebuie decât să-l ascultăm. Intervenţia noastră este justificată doar în caz de blocaj, 

de întrerupere a povestirii.. Atunci trebuie să recurgem la ceea ce se numeşte relansarea discuţiei, iar aceasta 

se face amintindu-i subiectului unde a rămas sau sugerându-i o temă pe care deja a abordat-o dar nu a 

dezvoltat-o suficient, însă este total contraindicat de a propune noi o temă nouă. Nu trebuie să ne arătăm 

nerăbdători sau să privim des la ceas. Subiectul trebuie să se simtă confortabil şi să aibă senzaţia că are tot 

timpul din lume la dispoziţie pentru a vorbi despre viaţa lui. Cu cât povestirea este mai bogată în detalii, cu 

atât este mai preţioasă. Dacă este nevoie, această primă parte a povestirii, informală, poate fi întinsă pe mai 

multe şedinţe. Abia după aceea să trecem la partea a doua ainterviului, cea semistructurată. La sfâsrşitul 

primei întâlniri este bine să semnăm şi contractul cu subiectul, prin care acesta ne autorizează şi ne specifică  

condiţiile în care este de acord ca materialul înregistrat să fie făcut public 

5.Al cincilea pas este realizarea interviului biografic, a doua parte. E bine să aibă loc într-o altă întâlnire, 

pentru a avea timp să ascutăm înregistrarea şi să ne notăm eventualele inadvertenţe, goluri cronologice sau 

teme interesante rămase neaprofundate. Pentru a doua parte a interviuluifolosim un ghid de interviu standard, 

la care adăugăm propriile noastre întrebări, iscate din interacţiunea cu un subiect particular. În general, de la 

un interviu la altul ghidurile devin tot mai complexe, însă păstrând direcţiile mari stabilite iniţial. Noi vom 

folosi următorul ghid tematic(provizoriu): 

a.Socializare primara, educatie familiala, copilarie, jocuri si jucarii specifice epocii, relatiile cu 

parintii/fratii/vecinii 

b.Relatiile cu sexul opus. Alegerea partenerului. Casatoria. 

c.Constructia carierei profesionale. Orientare scolara/profesionala, primul loc de munca, avansarea, 

schimbarea locului de munca, relatii cu colegii, sefii si/sau subalternii. Sarcini sau functii politice. 

d.Viata in spatial domestic. Locuinta –achizitie, aranjare, impartirea spatiuluisi a sarcinilor domestice. 

e.A manca si a te imbraca in comunism. 

f.Consum cultural (literatura, film, TV, muzica, teatru, etc.) si practici culturale. Cenacluri, Casa pionierului, 

Cenaclul Flacara, Cantarea Romaniei, etc. 

g.Petrecerea timpului liber. Sfarsit de saptamana, vacante, concedii, tabere.  
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h.Politetea. Codul bunelor maniere la diferite categorii socio-profesionale, in rural si urban. 

i.Experienta feminina in comunism. 

j.Perceptia celuilalt. Primul strain intalnit. Minoritati etnice, religioase, sexuale. Persoanele cu dizabilitati. 

Desigur, temele pe care subiectul le-a dezvoltat în întâlnirile anterioare nu le mai aducem în discuţie, decât 

dacă ne-au rămas lucruri neclare sau insuficient detaliate. Ordinea abordării temelor nu e obligatoriu cea din 

ghid, ci profităm de mersul discuţiei pentru a face trecerea cât mai naturală de la o temă la alta. 

6.Al şaselea pas constă în transcrierea integrală a interviului şi completarea biografiei subiectului cu alte 

tipuri de documente personale, cum ar fi fotografii de familie, corespondenţă, jurnal, memorii, etc. Acestea 

vor fi fotocopiate, iar originalele restituite. Transcrierea interviurilor biografice se face fără a omite nimic, 

nici măcar greşelile de exprimare ale povestitorului. De asemenea, în paranteze vor fi consemnate gesturile 

considerate semnificative ale vorbitorului. De aceea, în cazul în care interviul nu este înregistrat video, cel 

mai bine este ca transcrierea să fie făcută de aceeaşi persoană care a efectuat înregistrarea şi la un timp 

relativ scurt, pentru a-şi putea aminti detaliile semnificative aleîntâlnirii. 

 

Rezultatele aşteptate  

Obiectivele se vor considera realizate dacă se vor îndeplini următorii indicatori:  

-înţelegerea importanţei respectului reciproc; 

-participarea la activităţi extracurriculare; 

- relatii intergenerationale pozitive 

Diminuarea conflictului dintre adolescenti si adulti 

-cresterea respectului fata vde sine dar mai ales fata de personele in varsta. 

 

  Beneficiarii direcţi şi indirecţi  

Beneficiarii direcţi sunt copii, părinţii şi cadrele didactice. 

Beneficiarii indirecţi- comunitatea locală.  
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,, Dacă te gândești la ziua care va urma, ia-ți mâncare. 

Dacă te gândești la anul care va urma, plantează un copac. 

Dacă te gândești la secolul care va urma, educă copiii.” 

 

Proiect educațional 

,,Bucurii pentru copii” 

Consilier educativ, prof. Dobrincu Alina 

                                                                                                   Liceul ,,Dimitrie Cantemir'' Darabani 

                                                                                                   

 
 

 Beneficiari:  

- elevii școlii 

- părinții copiilor 

-comunitatea locală  

-cadrele didactice  îndrumătoare 

Motivația proiectului:  

Proiectul a apărut, în primul rând, din dorința de a aduce un moment de bucurie în viața copiilor din 

orașul Darabani prin sprijinirea materială a celor defavorizați, măcar în prag de sărbătoare, apelând la elevii 

liceului dar și la diverşi parteneri: primărie, biserică.  

  În al doilea rând, ne-am propus sensibilizarea elevilor, dar și a comunității locale prin implicarea în 

acest proiect.  

Un alt motiv al apariției proiectului a fost antrenarea elevilor în activități extracurriculare, de 

petrecere a timpului liber în mod plăcut și instructiv-educativ, alături de comunitatea locală, dezvoltarea 

capacităților specifice creativității, să utilizeze impresiile și emoțiile trăite în compozițiile lor școlare, 

dezvoltându-se pe mai multe planuri, personalitatea elevului. 

  Scopul proiectului: 

-  Sprijinirea materială a elevilor defavorizati ai orașului 

- Dezvoltarea personalității copiilor prin activități extrașcolare.  

  Parteneri:  

Primăria Orașului Darabani 

 Biserica 

 Poliția   

  Obiectivele proiectului: 

-  identificarea copiilor care au o situație financiară precară  

- implicarea în viața lor, dorința de a-i bucura în perioada sărbătorilor de iarnă - toleranţă, respect și 

compasiune faţă de persoane şi grupuri care susţin valori, opinii şi credinţe diferite  
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-  colectarea de produse și obiecte specifice sărbătorilor pentru a fi donate  

-  dezvoltarea personalității copiilor, de prețuire și respect față de cei nevoiași 

-  dezvoltarea abilităților de comunicare și artistice  

-  socializarea cu alți oameni și alte medii sociale  

-  colaborarea în desfășurarea activităților  

-  dobândirea de deprinderi și noțiuni despre lume și viață  

- aprecierea moralei creştine româneasti și a obiceiurilor de Crăciun 

  Locul de desfășurare: 

 Liceul ,,Dimitrie Cantemir‘’ Darabani  

   Organizatori:  

            Florea Viviana, clasa a XI-a B 

            Crețu Diana, clasa a XI-a B 

            Botezatu Andreea, clasa a XI-a B 

            Cheptanariu Dorin, clasa a XII-a A 

            Ciubotariu Bogdan, clasa a XII-a A 

            Moscalu Cosmin, clasa a XI-a A 

            Ceică Sergiu, clasa a XI-a A 

  Perioada: 

            19-20 decembrie 2018 

  Activități propuse:  

1. Confectionarea de obiecte pentru Crăciun cu scopul de a fi donate copiilor nevoiași 

2. Strângerea de fonduri, de alimente, de obiecte de Crăciun  

   Modalitati de monitorizare și evaluare: 

- liste cu elevii participanți 

- chestionare în rândul elevilor, al părinților în legătură cu activitățile desfășurate 

- demonstrarea abilităților dobândite prin realizarea de felicitări, decorațiuni  

- expozitie de fotografii pe holul liceului 

- diplomă de participare pentru elevii angrenați în proiect 

                           

 
 

Resursele proiectului 

   Resurse umane:  

❖ elevii implicați; 

❖ cadrele didactice implicate; 

❖  invitaţi; 

❖  colaboratori; 

❖  părinţi. 

Resurse materiale: 

           -cărţi; mape; imagini; hârtie; invitaţii; texte literare; stilouri; dosare; fotografii; laptop; o imprimantă; 

un copiator; un aparat foto. 

           -imagini  

           -globulețe 
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           -steguleţe                                                

           -diplome 

 

Resurse informaţionale: 

• Internet; 

• Bibliotecile şcolare; 

• Descrierea activităţilor 

 

      
 

       Sărbătorile religioase sunt un prilej de bucurie și de împăcare sufletească în rândul românilor. Românii au 

fost dintotdeauna păstrători de tradiții și obiceiuri strămoșești. 

      Punctul de pornire în desfășurarea proiectului l-a constituit ajutorarea copiilor cu situații precare, de a se 

bucura și ei de magia sărbătorilor de iarnă. 

     Copiii, iubesc sărbătorile creștine, își îmbunătățesc cunoștințele  prin aflarea mai multor povești, legende 

despre trecutul  neamului nostru. Totodată le plac și mai mult sărbătorile creștinești nu pentru latura lor 

religioasă, ci pentru latura laică – venirea lui Moș Nicolae, Mos Crăciun și de aceea, cu ajutorul elevilor 

implicați, am încercat să sădim în sufletele copiilor nevoiași, iubire pentru Dumnezeu și semeni. 

     Implicarea copiilor în derularea acestui proiect va conduce la conștientizarea faptului că sărbătorile vin 

pentru toți iar tradițiile trebuie păstrate și transmise mai departe. 

Elevii au donat bunuri și bani, arătând că poți fi bun ori de câte ori este posibil. Din banii donați au fost 

cumpărate dulciuri, cozonaci precum și alte produse alimentare, iar împreună cu celelalte donații de 

produse ( alimente, jucării, hăinuțe) au fost împărțite familiilor nevoiașe, astfel aducându-se un zâmbet pe 

fețele multora dintre semenii noștri. 

Surpriza a fost plăcută atât pentru copiii cât și pentru părinții familiilor vizitate. Împreună s-au cântat 

colinde, li s-a urat ,, Sărbători fericite”, dăruindu-le din suflet de copil, darurile și urările. A dărui, înseamnă 

a iubi, a-ți presăra un crâmpei din suflet, în sufletul celor din jur. Compasiunea față de semeni, bunătatea, 

mărinimia, toate le înveți din primii ani de viață și te caracterizează apoi pentru totdeauna, pentru că devin 

un mod de viață, un firesc. 

Modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  ( forme de evaluare)  

       Monitorizarea 

   Echipa de lucru a realizat fotografii şi un jurnal cu descrierea activităţilor desfăşurate. S-a urmărit ca 

elevii implicaţi să-şi împărtășească liber părerile şi impresiile personale după derularea proiectului. 

 Forme de evaluare 

• jurnale individuale sau colective; 

• prezentarea rezultatelor, a produselor obţinute;  

• album foto; 

• prezentarea produselor muncii în echipă în cadrul festiv organizat. 

       Diseminarea 

• prezentarea proiectului în cadrul sesiunilor sau a activităţilor; 

• mediatizare mass-media (site-ul școlii: Liceul ,,Dimitrie Cantemir'' Darabani); 

• evidenţierea elevilor participanţi la proiect. 

• Rezultatul (tipuri de produse) 

• jurnal de proiect; 
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• album foto; 

• diverse lucrări realizate de elevi; 

• afişe; 

Impactul 

• întărirea colaborării elevi – cadre didactice implicate, pentru  descoperirea şi stimularea talentelor şi a 

elevilor cu aptitudini artistice; 

• dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi umanitare; 

• implicarea responsabilă şi afectivă a elevilor în viaţa şcolii, a comunităţii. 
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“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 
 

 
2109 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 
 

 
2110 

 

EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT 

PROIECTE EDUCAȚIONALE DESFAȘURATE LA LICEUL SANITAR ,,ANTIM IVIREANU”, 

RAMNICU-VALCEA 

Prof. Drăghici Maria-Antoneta 

Liceul Sanitar ,,Antim Ivireanu” Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea 

 

 

Nr. 

Crt. 

Obiective Activitate (titlu, descriere) Strategii de 

realizare 

Resurse Evaluare 

1. - Creşterea gradului de 

participare la activitățile 

extrașcolare şi reducerea 

excluziunii; 

 

-Dezvoltarea 

competentelor şi 

atitudinilor sociale 

ale elevilor; 

 

-Dezvoltarea însușirilor 

artistice și a îndemânării 

practice a elevilor; 

 

- Dezvoltarea prieteniei 

între elevi, oportunități 

de relaționare și 

îmbunătățirea stimei de 

sine; 

 

- Crearea unei atmosfere 

de colaborare și mai 

puțin de competiție; 

 

- Conștientizarea 

nevoilor celorlalți și 

dezvoltarea abilităților 

necesare pentru a 

răspunde acestor nevoi.  

Proiectul de caritate ,,Alături 

de Alexandra” a urmărit 

strângerea de fonduri pentru o 

tânără din Vâlcea, studentă la 

Facultatea de Medicină 

Veterinară, diagnosticată cu o 

formă rară de cancer și a cuprins 

mai multe acțiuni: 

- În cadrul atelierelor de lucru, 

desfășurate în afara orelor de 

curs, elevii au confecționat 

diverse obiecte decorative, dar și 

o colecție de vaze din sfoară. 

Produsele au fost vândute în 

cadrul unui târg handmade 

caritabil, organiat la River Plaza 

Mall din Râmnicu-Vâlcea. 

-Expoziția vestimentară 

caritabilă a fost următoarea 

acțiune și a constat în pictarea 

unor tricouri. Acestea au fost 

vândute în Parcul Tineretului din 

Sibiu, în mall-ul din Sibiu, în 

București pe strada Lipscani, dar 

și online. 

- evenimentul Târgul de 

toamnă caritabil ce a avut loc la 

River Plaza Mall din Râmnicu- 

Vâlcea, elevii au pregătit o 

mulțime de bunătați (o gamă de 

dulcețuri, zacuscă, murături). Pe 

parcursul a trei zile, au fost 

vândute toate cele 700 de 

borcane. 

-  Expoziția foto caritabilă. 24 

de artiști fotografi din mai multe 

județe, s-au alăturat acestei 

cauze, și au donat în total 162 de 

fotografii ce au fost înrămate. 

Printre fotografi s-a numărat și 

Dragoș Asaftei, fotograful 

administrației prezidențiale. 

Elevii au organizat expoziții cu 

vânzare la Ceainăria Veche din 

- Lucrul în 

echipă; 

- Scop bine 

definit, concis 

si concret; 

- O strategie 

eficientă de 

promovare a 

proiectului; 

 

- Resurse 

umane: 

elevii din 

învățământul 

liceal de la 

Liceul 

Sanitar 

,,Antim 

Ivireanul”, 

cadre 

didactice; 

- Resurse 

materiale și 

financiare. 

-Obiectivele 

proiectului au 

fost atinse; 

 

-Grupul de 

luru a fost 

serios, 

implicat, 

produsele 

realizate au 

fost de 

calitate; 

 

-Au fost 

realizate 

expoziții, 

târguri, atât în 

oraș, cât și în 

București și 

Sibiu; 

 

- Promovare a 

proiectului a 

determinat 

vânzarea 

multor 

produse în 

mediul online; 

 

- În urma 

parteneriatului 

cu firma de 

curierat 

Urgent 

Cargus, a 

expediat 

gratuit 

coletele; 
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Rm. Vâlcea, în Piața Mică din 

Sibiu și în Mall Shopping Sibiu. 

2. - Dezvoltarea spiritului 

civic al elevilo, lucrul în 

echipă, toleranța, dorința 

de a lucra în parteneriat 

şi de a învăţa lucruri utile 

pentru viaţă; 

 

- Stimularea imaginației 

și creativității elevilor; 

 

- Dezvoltarea abilităţilor 

de comunicare şi 

cooperare pe diferite 

nivele: elev – elev, elev – 

cadru didactic, cadru 

didactic – cadru didactic.  

 

- Consolidarea percepţiei 

individuale asupra 

personalităţii proprii a 

elevului, asupra valorilor 

existente în societate, 

conferind sentimentul de 

apartenenţă la 

comunitate prin faptul că 

fiecare poate fi util şi 

poate aduce bucurie 

semenilor. 

Împreună pentru Eva! 

Acest proiect susținut de elevii 

Liceului Sanitar ,,Antim 

Ivireanu, a avut drept scop 

strângerea de fonduri pentru o 

fetiță de patru ani, bolnavă de 

cancer la ambii rinichi. 

Pentru a contribui la 

însănătoșirea ei, elevii clasei a 

XI-a, profil filologie, au scris o 

carte de povești, pentru copii, cu 

titlul „Când îngerii își scutură 

aripile”.  

Lansarea a avut loc la Biblioteca 

Județeană “Antim Ivireanul” din 

Rm. Vâlcea.  

Cartea a fost vândută și la Târgul 

de iarnă caritabil de la River 

Plazza Mall, alături de o 

expoziție ce a cuprins ilustrațiile 

înrămate. 

La târgul de iarnă caritabil au 

fost expuse și numeroase 

decoraţiuni  de iarnă: potcoave 

norocoase, magneţi pictaţi, 

felicitări cusute, coroniţe, 

globuleţe, toate realizate de 

elevii Liceului Sanitar Antim 

Ivireanu în cadrul atelierelor 

handmade. 

- Comunicarea 

eficientă şi 

profesională 

cu toţi 

participanții; 

 

- Empatie; 

 

-Ascultare 

atentă şi cu 

interes a 

opiniei 

elevilor, 

înlăturând 

obstacolele ce 

pot bloca 

comunicarea; 

- Resurse 

umane: 

elevii din 

învățământul 

liceal de la 

Liceul 

Sanitar 

,,Antim 

Ivireanul”, 

cadre 

didactice; 

- Resurse 

materiale și 

financiare. 

- Tipărirea și 

vânzarea unui 

număr de 300 

de cărți; 

 

- Organizarea 

expoziției ce a 

cuprins 

ilustrațiile 

înrămate; 

 

- Demersul 

elevilor a fost 

susținut de 

Clubul Rotary 

Râmnicu 

Vâlcea și 

editura 

Conphys. 

 

3. -Dezvoltarea în rândul 

elevilor a unor abilități 

de voluntariat, 

antreprenoriale, 

artistice, sociale, de 

comunicare, de 

gestionare a timpului 

liber etc.; 

 

-Păstrarea tradiţiilor 

strămoşeşti şi 

promovarea folclorului; 

 

-Educarea gustului 

pentru frumos; 

 

-Promovarea solidarității 

și ajutorarea aproapelui ; 

Împreună pentru Robert! 

Activitatea propusă a avut în 

vedere realizarea unui calendar 

de perete, cu temă rustică, ce a 

fost vândut în scop caritabil. 

Elevii clasei a X-a A, de la 

Liceul Sanitar ,,Antim Ivireanu” 

au îmbrăcat straie tradiționale și 

au pozat pentru un scop nobil: 

să-și ajute colegul imobilizat în 

scaun cu rotile. 

Robert, este elev în clasa a X-a 

la Colegiul Național ,,Alexandru 

Lahovari” din Râmnicu-Vâlcea, 

și a fost diagnosticat cu distrofie 

musculară Duchenne. 

Calendarul a împletit ideea de 

ajutor caritabil cu cea de 

promovare și cultivare a 

tradițiilor. 

Au existat mai multe etape în 

cadrul proiectului: stabilirea 

partenerilor, pregătirea recuzitei, 

- Motivarea; 

- Spiritul de 

echipă; 

- 

Sensibilizarea 

comunității; 

- 29 de 

elevii din 

clasa a X-a 

A, de la 

Liceul 

Sanitar 

,,Antim 

Ivireanu, 

cărora li sau 

alăturat 

colegii din 

unitatea de 

învățământ, 

plus o mare 

parte din 

elevii 

Colegiului 

Național 

,,Alexandru 

Lahovari” 

- Resurse 

materiale și 

financiare. 

- Tipărirea 

unui număr de 

1500 

calendare, 

color, format 

A3, pentru 

perete; 

 

- Calendarele 

au fost 

vândute în 

cadrul unui 

târg de iarnă la 

River Plaza 

Mall, 

Râmnicu-

Vâlcea, 

deschis pe 

durata a patru 

zile. 

 

 -În urma 

promovării 
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realizarea ședințelor foto, 

selecția fotografiilor și 

imprimarea calendarului, 

amenajarea standului la River 

Plaza Mall din Râmnicu-Vâlcea, 

promovarea proiectului, 

pregătirea coletelor, achitarea 

imprimării calendarelor și 

donarea sumei de bani. 

Ședințele foto pentru calendar au 

fost realizate în diverse locuri: 

 Muzeul Satului Bujoreni, 

Vâlcea 

 Stâna de Vaideeni, Vâlcea 

 Cascada Lotrișor, Vâlcea 

 Grădina Zoologică, Râmnicu-

Vâlcea 

 Atelierul de opincărie, 

Bujoreni, Vâlcea 

 Atelierul de olărit, Horezu, 

Vâlcea 

- Proiectul a fost prezentat la 

știrile postului de televiziune 

Antena1, la Radio 

România Actualități, în cadrul 

unor emisiuni la postul de 

televiziune local VTV și în presa 

scrisă 

evenimentului, 

au existat 

foarte multe 

cereri în țară, 

dar și în 

străinătate din 

partea 

românilor 

stabiliți peste 

hotare. 

 

-Suma 

obținută în 

urma vânzării 

calendarelor a 

fost donată lui 

Robert, pentru 

a merge la 

tratament în 

străinătate, iar 

înprezent 

starea lui de 

sănătate este 

stabilă. 
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Împreună pentru Robert! 

Proiect educațional de voluntariat 

Prof. Pigui Tiberiu 

Liceul Sanitar ,,Antim Ivireanu 

 Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea 

 

1. Titlul activității: 

✓ ,, Împreună pentru Robert!” 

2. Domeniul în care se încadrează: 

✓ abilități de viață 

3. Scopul activității: 

✓ promovarea solidarității și ajutorarea aproapelui 

4. Obiectivele educaţionale ale activităţii: 

✓ dezvoltarea în rândul elevilor a unor abilități de voluntariat, 

antreprenoriale, artistice, sociale, de comunicare, de gestionare 

a timpului liber etc.; 

✓ păstrarea tradiţiilor strămoşeşti şi promovarea folclorului; 

✓ educarea gustului pentru frumos; 

5. Elevi participanți: 

✓ 29 de elevii din clasa a X-a A, de la Liceul Sanitar ,,Antim 

Ivireanu, cărora li s-au alăturat colegii din unitatea de 

învățământ, plus o mare parte din elevii Colegiului Național 

,,Alexandru Lahovari”. 

6. Descrierea activității: 

Activitatea propusă a avut în vedere realizarea unui calendar de 

perete, cu temă rustică, ce a fost vândut în scop caritabil. Elevii clasei a 

X-a A, de la Liceul Sanitar ,,Antim Ivireanu” au îmbrăcat straie 

tradiționale și au pozat pentru un scop nobil: să-și ajute colegul 

imobilizat în scaun cu rotile. 

Robert, este elev în clasa a X-a la Colegiul Național ,,Alexandru 

Lahovari” din Râmnicu-Vâlcea, și a fost diagnosticat cu distrofie 

musculară Duchenne. 

Calendarul a împletit ideea de ajutor caritabil cu cea de 

promovare și cultivare a tradițiilor. 

Partenerii proiectului au fost : Celystudio, Muzeul Satului 

Bujoreni, Vâlcea, Stâna de Vaideeni, Vâlcea, Parcul Național Cozia, 

Vâlcea, Grădina Zoologică, Râmnicu-Vâlcea, Atelierul de opincărie, 

Bujoreni, Vâlcea, Atelierul de olărit, Horezu, Vâlcea, Atelierul de 

prelucrare artistică a lemnului, Râmnicu-Vâlcea. 

 

7. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 

În săptămâna ,,Școala Altfel”, 22-26 octombrie 2018, au fost realizate ședințele fotopentru calendar, 

în diverse locuri:  

• Muzeul Satului Bujoreni, Vâlcea 

• Stâna de Vaideeni, Vâlcea 

• Cascada Lotrișor, Vâlcea 

• Grădina Zoologică, Râmnicu-Vâlcea 
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• Atelierul de opincărie, Bujoreni, Vâlcea 

• Atelierul de olărit, Horezu, Vâlcea 

Au existat mai multe etape în cadrul proiectului, desfășurate în perioada octombrie-decembrie 2018 : 

stabilirea partenerilor, pregătirea recuzitei, realizarea ședințelor foto, selecția fotografiilor și imprimarea 

calendarului, amenajarea standului la River Plaza Mall din Râmnicu-Vâlcea, promovarea proiectului, 

pregătirea coletelor, achitarea imprimării calendarelor și donarea sumei de bani. 

 

8. Rezutatele obținute în urma activității: 

✓ Tipărirea unui număr de 1500 calendare, color, format A3, pentru perete. 

✓ Calendarele au fost vândute în cadrul unui târg de iarnă la River Plaza Mall, Râmnicu-Vâlcea, deschis 

pe durata a patru zile. 

✓ Proiectul a fost prezentat la știrile postului de televiziune Antena1, la Radio România Actualități, am 

fost invitați în cadrul unor emisiuni la postul de televiziune local VTV și în presă au apărut câteva 

articole de apreciere 

✓ În urma promovării evenimentului, au existat foarte multe cereri în țară, dar și în străinătate din partea 

românilor stabiliți peste hotare. 

✓ Suma obținută în urma vânzării calendarelor a fost donată lui Robert, pentru a merge la tratament în 

străinătate, iar înprezent starea lui de sănătate este stabilă. 

 

9. Modalități de continuitate a proiectului: 

Elevii au manifestat deschiderea şi dorinţa de continuare a acestei activități, iar profesorii au considerat 

că un astfel de proiect are multiple beneficii și ajută la promovarea imaginii instituției, creşte prestigiul şcolii, 

de aceea ar trebui să devină o tradiție. 

Părinții s-au declarat foarte încântați că, într-o epocă a globalizării, în sufletul elevilor sunt cultivate: 

dragostea pentru frumos şi autentic, sentimentul de apartenenţă, de apreciere a frumuseţii portului popular, a 

meşteşugurilor tradiţionale, ajutorarea celor aflați în dificultate etc. 

De altfel, proiectul a fost gândit de la început ca o activitate care trebuie să continue. O garanţie a 

continuităţii o reprezintă faptul că deja au fost demarate acțiunile pentru realizarea unui nou calendar. 

 

10. O activitate de succes: 

Considerăm activitatea ,, Împreună pentru Robert !” ca fiind cea mai de succes datorită impactului 

major pe care l-a avut, aducând efecte pozitive în viețile multor elevi. 

În primul rând, tinerii și-au deschis sufletul spre tradițiile și valorile poporului român și au demonstrat 

că atunci când sunt încurajați și li se oferă oportunități de a se implica, devin o resursă . 

În al doilea rând, proiectul a fost inițiat din dragoste pentru frumos, iar bucuria de a dărui ne-a adus 

împlinire și energie pozitivă. În plus, este un proiect de pe urma căruia toată lumea a avut de câștigat: Robert, 

adolescentul pe care l-am ajutat, cumpărătorul - care pe lângă faptul că a făcut o faptă bună, 

s-a ales cu un calendar frumos, elevii care au pozat, părinții -mândrii de reușitele lor etc. 

 

11. Mărturii relevante ale elevilor/profesorilor/părinţilor referitoare la activitatea propusă: 

 

• „Nu putem face o educație completă elevilor noștri, fără să le dezvoltăm partea artistică, sufletul. 

Acțiunile caritabile au devenit o tradiție, iar reușita fiecărui proiect depinde foarte mult de gradul de 

implicare sufletească” - Paula Fîrtățescu, director Liceul Sanitar „Antim Ivireanu”. 

• ,,Îl cunosc pe Robert de când eram mici, este prietenul meu cel mai bun și sunt fericit că l-am putut 

ajuta.” (Popa Alberto, elev în clasa a X-a A) 
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• ,,Mie mi-a plăcut foarte tare să mă pot implica în acest proiect, pentru a-l ajuta pe Robert. A fost o 

experiență unică pe care nu cred că am să pot să o mai trăiesc vreodată, și în același timp o provocare 

deoarece eram foarte curioasă de ce va ieși.” (Monica Frunzescu, elevă clasa a X-a A) 

• ,,A fost o idee foarte frumoasă, a fost pentru prima dată când am făcut o fotografie pentru un act 

cartitabil.” (Monica Băjan, elevă clasa a X-a A) 

• ,,Este unul dintre cele mai bune proiecte organizate de către un cadru didactic dinliceul nostru, în 

colaborare cu elevii. Raza proiectului a fost impresionantă, am observat câteva calendare la prieteni 

acasă sau la diverse persoane cunoscute, fără să fi vorbit cu ei de proiect. Mă bucur că sunt într-un 

liceu în care elevii și profesorii sunt implicați activ în acțiunile de caritate, aceștia ne oferă un exemplu 

benefic tuturor. Mă simt mândru că sunt în acest liceu, în jurul lor.” (Ciucă Ștefan, elev în clasa a XI-

a, președintele CȘE) 

• ,,Un proiect de suflet, care ne-a adus bucurie și împlinire.” (Durigon Ștefan, elev în clasa a X-a A) 

• ,,Pentru mine a participa la activități de voluntariat înseamnă să îi ajut atât pe cei din jur, cât și pe 

mine. Zâmbetul celor pe care îi ajut, fie el cât de mic, mă face fericită.” (Matei Ecaterina, elevă în 

clasa a X-a A) 

• ,,Acest proiect cu calendarul, unde ne-am îmbrăcat în haine tradiționale și am pozat în diferite locuri, 

mi-a adus multe emoții, eram foarte tensionată și îmi doream să fie totul perfect. Mă bucur că am 

putut să-l ajutam pe Robert. Acest voluntariat mi-a adus o mare satisfactie si cu siguranta niciodată 

nu o sa renunț la a face asta.” (Truică Cosmina, elevă în clasa a X-a A) 

• ,,Un proiect cu adevărat minunat ce promovează tradițiile românești și transmite un mesaj sensibil, 

de ajutor.” (Gîrban Simona, psiholog școlar) 

• ,,Am fost mândră și încântată că fiica mea și-a dedicat timpul liber pentru a se implica în astfel de 

acțiuni. ” (Frunzescu Raluca, părinte) 

Foarte mulți oameni ni s-au alăturat în acest demers, iar zeci de mesaje au fost postate pe pagina de 

facebook a liceului: 

• ,,Merită sa îi sprijinim! E un gest atât de frumos, iar calendarul merită să intre în casele iubitorilor 

de tradiții românești și să le fie alături cu gânduri de sănătate și bucurie pe parcursul anului 2019.” 

(Uniivers – ii cusute manual) 

• ,,Felicitări pentru calendarul minunat” (Niculina Stoican-oficial) 

• ,,Superb calendarul, dar și voi sunteti minunați și la propriu și la figurat, respect pentru voi. Voi merge 

să cumpăr calendarul ,sănatate colegului vostru,Doamne ajută ! (Steliana Maria Dolana) 

• ,,Superbe fotografiile, o inițiativă frumoasă și o susținere extraordinară. Mult succes în acțiunea 

voastră.” (Suvenir Ana) 

• ,,Un gest frumos, bravo copii, felicitări!!!” (Simona Popescu) 

• ,,Foarte frumos și gestul și calendarul.Sper să reușesc să cumpăr și eu unul.Este deosebit.” (Talaba 

Gabriela) 

• ,,Superb calendar! Superb gest!” (Cătușanu Anca) 

• ,,Doresc să cumpăr, se poate trimite prin curier în altă localitate?” (Aurora Bîlea) 

• ,,Cum putem cumpăra? Nu suntem din Ramnicu-Vâlcea, iar gestul este la fel de frumos ca și cei ce au 

facut acest album.” (Petrina Ciucu) 

• ,,Un gest impresionant. Se poate trimite în Spania.? Binenteles platim taxele. ” (Mihai Emanuel) 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

“SPUNE NU ABANDONULUI ŞCOLAR!” 

 

                                                                                           PROF. PLĂSTOI GLICHERIA-IRINA 

LICEUL TEHNOLOGIC ROŞIA-JIU 

 

          “Educaţia unui popor se judecă după ţinuta de pe stradă. Văzând grosolănia pe stradă eşti sigur că o vei 

găsi şi în casă.”  Edmondo de Amicis                                                                                          

   

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Despre educaţie se discută în toate mediile şi situaţiile sociale. Instituţiile, organizaţiile sociale, 

comunităţile umane, în numeroase contexte de viaţă, individuale şi colective, dezbat despre puterea sau 

slăbiciunea educaţiei în faţa unor rezultate în activităţi care duc la satisfacţii sau insatisfacţii, la succes sau 

insucces. 

Fenomenul abandonului şcolar este unul din subiectele cele mai des tratate în agenda educativă din 

România. Validat ca o problemă socială gravă, în ţara noastră abandonul şcolar a luat amploare în ultimii ani. 

Din păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel liceal, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar 

contribui la cronicizarea fenomenului. Combaterea absenteismului şi abandonului şcolar cere de la cadrele 

didactice o atenţie deosebită pentru a descoperi din timp elevii în situaţie de risc, exigenţă în analizarea fiecărui 

caz în parte şi mult tact psiho-pedagogic. 

Abordarea fenomenului constă în elaborarea unei strategii de programe şi proiecte educative şcolare 

şi extraşcolare destinate să mărească rata participării elevilor la cursuri. Prezentul proiect îşi propune 

prevenirea şi combaterea abandonului, prin implicarea elevilor în programe care să le permită dobândirea 

competenţelor de bază necesare în dezvoltarea lor personală precum şi dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi 

a lucrului în echipă. 

 

SCOPUL PROIECTULUI: 

✓ Conştientizarea elevilor cu privire la importanţa, complexitatea şi funcţiile şcolii şi la implicaţiile 

absenteismului şi ale abandonului şcolar. 

✓ Formarea unui comportament responsabil ca elev într–o instituţie şcolară. 

✓ Prevenirea şi intervenţia primară în cazul absenteismului şcolar. 

 

OBIECTIVE GENERALE: 

✓ Dobândirea unui comportament responsabil într-o instituţie şcolară; 

✓ Conştientizarea cu privire la importanţa şcolii şi la urmările absenteismului şi ale abandonului şcolar; 

✓ Prevenirea şi intervenţia primară în cazul absenteismului. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

✓ Identificarea principalelor motive ale absenteismului şcolar; 

✓ Dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de şcoală; 

✓ Elevii să conştientizeze urmările negative ale absenteismului şcolar; 

✓ Elevii să fie capabili să identifice valorile, resursele importante furnizate de şcoală; 

✓ Reducerea absenţelor şcolare pe termen lung; 

✓ Identificarea surselor de stres şcolar; 
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✓ Dezvoltarea stimei de sine a elevilor, construirea unei imagini de sine pozitivă prin autocunoaştere si 

dezvoltare personală; 

✓ Creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durată. 

 

GRUPUL ŢINTĂ: 

✓ Elevii cu performanţe şcolare scăzute; 

✓ Părinţii acestora. 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

✓ Dobândirea unei atitudini pozitive faţă de şcoală; 

✓ Reducerea numărului de absenţe nemotivate şi a abandonului şcolar; 

✓ Prevenirea absenteismului. 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

✓ Aplicarea chestionarelor; 

✓ Expoziţie cu lucrări ale elevilor pe tema abandonului şcolar. 

DISEMINAREA REZULTATELOR: 

✓ Amenajarea în şcoală a unui panou care să conţină rezultatele proiectului, imagini cu elevii din 

timpul sesiunilor de formare, desene, postere. 

 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

 

Nr. 

Crt. 

Tema Perioada de 

desfăşurare 

Locaţia Conţinut 

1.   Promovarea proiectului 

 

   

2.   Identificarea elevilor cu 

absenţe multe; 

 Înştiinţarea părinţilor cu privire 

la nr. de absenţe al copiilor; 

 Monitorizarea strictă a 

absenţelor elevilor; 

 Identificarea elevilor cu risc de 

abandon. 

 Chestionarea elevilor, 

profesorilor, părinţilor în 

legătură cu motivele generale 

ale absenteismului; 

 Chestionarea grupurilor ţintă în 

legătură cu propunerile privind 

modalităţile de prevenire a 

absenteismului şcolar; 

 Centraliazarea rezultatelor 

chestionarelor; 

  Profesorii 

coordonatori şi 

colaboratori 

distribuie 

chestionare . 

Identificarea 

elevilor cu risc de 

abandon. 
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 Elaborarea proiectului pentru 

prevenirea absenteismului 

şcolar. 

3.   Consilierea individuală şi în 

grup a elevilor cu un număr 

mare de absenţe 

   

4.   Activităţi prin care să 

argumenteze importanţa 

motivaţiei pentru învăţare şi 

educaţie; 

 Echipele primesc scurte studii 

de caz cu situaţii în care 

părinţii sprijină sau nu educaţia 

copiilor. 

Relaţia dintre şcoală şi familie 

din perspectiva celor şase 

întrebări motivaţionale: Ce? De 

ce? Cu cine? Când? Unde? 

Cum? Scurte dezbateri. 

  Activităţi 

culturale, 

dezbateri, 

concursuri, 

excursii, jocuri 

5.   Motivarea elevilor în actul 

didactic prin cunoaşterea 

elevului de către propria clasă, 

prezentarea unor modele 

pozitive, dezvoltarea 

programelor de consiliere 

pentru elevi. 

   

6.   Activităţi creative, realizarea 

unor postere, sloganuri, 

compuneri, poezii cu mesajul  

“Spune nu abandonului 

şcolar!” 

  Jocuri de 

intercunoaştere. 

Activitate concurs: 

Realizarea de către 

elevi organizaţi pe 

grupe de postere, 

sloganuri, 

compuneri şi 

poezii cu mesajul 

“Spune nu 

abandonului 

şcolar!”  

7.   Evaluarea proiectelor prin 

aplicarea chestionarelor. 
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ATITUDINE ȘI COMPORTAMENT PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 

Proiect educațional 

 

Prof. Cenușă Carmen-Gabriela 

Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Bacău 

 

 

A) Denumirea proiectului: 

1. Titlul: Atitudine şi comportament pentru dezvoltare durabilă  

Slogan – “Viitor pentru urmaşii noştri” 

2. Tipul de educaţie: educaţie pentru dezvoltare personală, educație civică 

3. Tipul de proiect: local 

 

B) Aplicantul: 1. Date de contact; 2. Scurtă prezentare a experienţei... 

 

C) Contextul 

1. Justificarea proiectului 

Comisia Brundtland a subliniat existenţa a două probleme majore:  

o dezvoltarea nu înseamnă doar profituri mai mari şi standarde mai înalte de trăi pentru un mic procent din 

populaţie, ci creşterea nivelului de trai al tuturor;  

o dezvoltarea nu ar trebui să implice distrugerea sau folosirea nesăbuită a resurselor noastre naturale, nici 

poluarea mediului ambiant. 

În dorinţa de a oferi cetăţenilor un mediu mai curat şi sănătos care să nu afecteze posibilitatea de 

dezvoltare a generaţiilor viitoare, se lansează proiectul “Atitudine şi comportament pentru dezvoltare 

durabilă”, care are ca obiectiv asigurarea protecţiei mediului înconjurător şi conservarea resurselor naturale, 

în concordanţă cu cerinţele unei dezvoltări economice şi sociale durabile, precum şi creşterea nivelului de 

educaţie şi conştientizare a populaţiei privind realizarea acestor obiective. 

Societatea contemporană se caracterizează printr-o evoluţie rapidă şi imprevizibilă a ştiinţei şi a 

tehnologiei, o creştere exponenţială a informaţiilor şi a tehnologiilor de vârf. În acest context, şcoală trebuie 

să modeleze personalităţile elevilor astfel încât aceştia să fie receptivi faţă de schimbări, capabili să le 

anticipeze şi să se adapteze la situaţii noi. De aceea este necesar să dezvoltăm potenţialul creator al elevilor 

nu numai prin activităţile de la clasă ci şi prin intermediul activităţilor extracurriculare. Din această 

perspectivă, parteneriatul educaţional devine o prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea personală a 

elevilor. Parteneriatul urmăreşte transformarea elevilor în actori principali ai demersului educaţional: prin 

concursuri interşcoli, prin elaborarea unor proiecte de cercetare, participarea la dezbateri, mese rotunde, 

activităţi care să le permită să abordeze sarcini de lucru incitante, neconvenţionale, care să facă apel la 

imaginaţie şi la posibilităţile lor creative, să le stimuleze curiozitatea, spiritul critic şi de observaţie şi, foarte 

important, să-i încurajeze să-şi depăşească timiditatea şi să înveţe să lucreze în echipă. 

“VIITOR PENTRU URMAŞII NOŞTRI” reprezintă un complex de activităţi şi acţiuni judicios 

corelate în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi sănătate a populaţiei şi implică dezvoltarea unei 

mentalităţi adecvate a comunităţii, evaluarea cu realism a problemelor de mediu, stabilirea priorităţilor şi 

elaborarea strategiilor corespunzătoare a acestora şi nu în ultimul rând, schimbarea atitudinilor şi a 

comportamentului faţă de mediul înconjurător şi responsabilitatea civică. 

Proiectul este în corcordanta cu responsabilităţile asumate de România pentru transmiterea către 

generaţiile viitoare a unui mediu curat şi sănătos cu respectarea celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: 

economică, ecologică şi socială.
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2. Analiza SWOT, relaţionată cu momentul şi situaţia de la debutul proiectului: 

Puncte tari Puncte slabe 

- implicarea unui număr mare de elevi, părinţi şi 

profesori; 

- încheierea unui număr considerabil de 

parteneriate: cu alte unităţi, cu Primăria, cu ONG-uri, 

cu mass-media etc; 

- promovarea activităţilor în mass-media. 

- necesitatea alocării unor fonduri suplimentare; 

- neimplicarea elevilor. 

Oportunităţi Ameninţări 

- o viaţă mai sănătoasă; 

- protejarea lumii vii; 

- aer curat; 

- crearea unui peisaj mai plăcut. 

- informarea insuficientă şi mentalitatea diferită; 

- nu toţi sunt capabili să contribuie la desfăşurarea 

acestui proiect, sau să se implice în mod voluntar; 

- deteriorarea plantelor ; 

- neutilizarea adecvată a coşurilor de gunoi . 

 

D) Descrierea proiectului 

1. Scopul proiectului: sensibilizarea elevilor şi cetăţenilor pentru dezvoltarea durabilă 

2. Obiectivele 

o Să manifeste grijă, interes, să participe activ la amenajarea şi protejarea mediului ambient; 

o Evidenţierea problemelor existente în protejarea naturii; 

o Să dovedească preocupări constante de protejare a mediului acasă în comunitate, în vacanţă; 

o Să-şi asume responsabilitatea propriei stări de sănătate şi a sănătăţii mediului înconjurător; 

o Stimularea creativităţii elevilor; 

o Dezvoltarea capacităţii elevilor de a analiza o situaţie, o problemă în mod interdisciplinar; 

o Promovarea interdisciplinarităţii ca mijloc de dezvoltare a creativităţii elevilor; 

o Dezvoltarea capacităţii de colaborare în vederea atingerii unor obiective, pentru înscrierea într-o 

competiţie; 

o Dezvoltarea spiritului civic; 

o Implicarea în activităţile proiectului a tuturor elevilor, în concordanţă cu motivaţia, interesele şi 

aptitudinile lor; 

o Facilizarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare şi receptare a informaţiilor, de lucru în 

colaborare a tuturor factorilor implicate; 

o Stimularea elevilor, motivarea lor şi implicarea active în rezolvarea problemelor apărute; 

o Rezolvarea problemelor prin găsirea de soluţii în grup.; 

3. Grupul ţintă: elevi 11 - 20 ani 

4. Durata: un semestru şcolar 

5. Conţinutul proiectului: 

I. Organizarea unui concurs cu 3 secţiuni, la nivelul fiecărei şcoli participante 

o Secţiunea de spoturi publicitare, eseuri, fotografii cu tema “Apa – provocarea viitorului” 

o Secţiunea de postere, broşuri şi pliante cu tema “Protecţia mediului” 

o Secţiunea “Materiale reciclabile” - realizarea unor machete, obiecte din materiale recilabile 

Câştigătorii fiecărei secţiuni, de la fiecare școală, vor participa la confruntarea finală dintre şcolile partenere. 

II. Club de vacanță - în perioada vacanţelor de Paști şi de vară  

o Excursii tematice în zonele din jurul oraşului “ Surse de poluare ale mediului” 

o Realizarea unor fişe de observaţii pe această temă, realizarea unor fotografii (dovezi) 

o Întocmirea unor referate pe această temă 
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o Întâlnire între reprezentanţii şcolilor, prilej cu care se vor realiza dezbateri pe tema protecţiei 

mediului, se vor prezenta materialele elaborate de fiecare școală, exemplele de bună practică  

III.Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţi ai oficialităţilor din domeniul protecţiei mediului 

o Prezentarea legislaţiei de mediu  

o Masă rotundă cu tema “Ajutaţi mediul înconjurător” 

o Elaborarea unor pliante, fluturaşi şi răspândirea acestora în comunitatea locală 

IV.Participă şi tu la îmbunătăţirea calităţii mediului 

o Plantare de flori, copaci - în curtea unităţii şi în zone indicate de comunitatea locală; 

o 5 iunie Ziua Mediului – activităţi de colectare a deşeurilor  

INDICATORI CANTITATIVI:  

o Numărul de elevi implicaţi;  

o Număr de materiale realizate;  

o Număr de întâlniri realizate. 

INDICATORI CALITATIVI:  

o Calitatea şi eficienţă materialelor didactice realizate ca produs de echipă;  

o Implicarea echilibrată a tuturor membrilor echipei în realizarea sarcinilor ce le revin; 

o Creşterea prestigiului unităţii şcolare. 

6. Calendarul activităţilor  

Proiectarea acordului de parteneriat şi obţinerea avizelor necesare ... 

Află ce e nou despre parteneriat: - mediatizarea la nivelul celor 2 şcoli 

                                                      - lansarea unui blog al proiectului 

... 

Internetul –fereastra către cunoaştere şi interrelaţionare 

- schimb de corespondenţă între membrii grupurilor ţintă 

... 

Concurs de spoturi publicitare, eseuri, fotografii cu tema “Apa – provocarea viitorului” ... 

Concurs de postere, broşuri şi pliante cu tema “Protecţia mediului” ... 

Concurs”Materiale reciclabile”:  -realizarea unor obiecte din materiale reciclabile ... 

Plantare de flori, copaci  - în curtea unităţii şi în zone indicate de comunitatea locală ... 

Excursii, drumeţii tematice ”Surse de poluare a mediului” ... 

Întâlnire între reprezentanţii şcolilor pentru prezentarea materialelor realizate-schimb de experienţă ... 

Prezentarea legislaţiei mediului de către un reprezentant al oficialităţilor locale ... 

Masă rotundă cu tema “Ajutaţi mediul înconjurător” ... 

Realizarea unor pliante, fluturaşi pe tema protecţiei mediului şi răspândirea acestora în comunitatea locală ... 

7. Metode şi tehnici de lucru, forme de organizare: dezbateri, metoda proiectului, portofoliul, experimentul, 

activităţi frontale, pe grupe şi individuale, etc 

8. Rezultate:  

 Prezentarea proiectului şi rezultatelor lui în cadrul Comisiilor educative şi Consiliului profesoral; 

Promovarea activităţilor pe blog;  

 Expoziţii în care apar afişe şi materiale realizate pentru vizualizarea activităţilor;  

 Album foto cu participanţii în timpul pregătirii activităţilor şi al prezentării acestora;  

 Întreţinerea unor spaţii ecologice;  

 Formarea elevilor pentru a acţiona în scopuri civice;  

 Învăţarea interdisciplinară;  

 Dezvoltarea personalităţii elevilor;  

 Feedback permanent. 

9. Resurse umane: elevi, profesori, voluntari din ONG-uri ecologiste, parteneri 

10. Resurse materiale şi financiare 
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SURSE DE DOCUMENTARE: realitatea existentă în viaţa noastră de zi cu zi din oraşul nostru, diferite 

articole apărute în ziare şi reviste, internet, Agenţia de Protecţie a Mediului, legislaţia referitoare la protecţia 

mediului, programe radio, TV, reviste de specialitate – Naţional Geografic. 

11. Parteneri: unităţi de învăţământ, părinţi, ONG-uri, Primăria 

 

E) Evaluare-calitate 

1. Evaluarea internă  

Evaluarea va avea rezultate pozitive dacă:  

o Rezultatele cunoştinţelor câştigate au condus la paşi concreţi de acţiune;  

o Toţi cei implicate pot confrunta propriile opinii cu ale celorlalţi;  

o Activităţile desfăşurate au dus la informarea şi educarea populaţiei;  

o Sănătatea populaţiei va fi mai bună;  

o Aspectul estetic al şcolii este îmbunătăţit. 

  În evaluarea proiectului s-au avut în vedere:  

o Autocontrolul şi cuantificarea periodică a rezultatelor;  

o Standardele curriculare de performanţă, elaborate de MEdC, drept criterii de evaluare a calităţii 

procesului de învăţare, care asigură itemii necesari evaluării. 

Modalităţi de evaluare:  

o Activităţi de evaluare a activităţilor;  

o Circuit informaţional eficient între părţile implicate;  

o Feedback permanent;  

o Evaluare finală. 

INDICATORI CANTITATIVI: 

o Numărul de elevi implicaţi;  

o Număr de materiale realizate;  

o Număr de întâlniri realizate. 

INDICATORI CALITATIVI:  

o Calitatea şi eficienţă materialelor didactice realizate ca produs de echipă;  

o Implicarea echilibrată a tuturor membrilor echipei în realizarea sarcinilor ce le revin; 

o Creşterea prestigiului unităţii şcolare. 

2. Evaluarea externă (indicatori):  

o Promovarea în mass-media a activităţilor proiectului;  

o Creşterea prestigiului unităţii şcolare;  

o Activităţile desfăşurate au dus la informarea şi educarea populaţiei; 

 

F) Sustenabilitatea proiectului 

1. Posibilitatea de dezvoltare:  

o Proiectul poate fi continuat şi în următorul an şcolar;  

o Atragerea de parteneri noi. 

 

Bibliografie: 

1. "Educaţie civică-formarea profesorilor" – suport de curs, CCD Bacău 

2. http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-2013-

2020-2030/ 

3. http://www.anpm.ro/ro/dezvoltare-durabila 

4. http://www.ncsd.ro/ 
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PROIECT EDUCAȚIONAL: TAGS mesured in SKILLs to help the others 

 

prof. Lucia Diana Vrăcioiu 

 

Societatea contemporană solicită un model al personaităţii umane care să fie capabilă să facă faţă 

cerinţelor secolului XXI care s-a anunţat a fi o perioadă a  schimbărilor  continue, a adaptabilității, a 

provocărilor.  Așadar, educaţia  devine  în  acest  context  imboldul  progresului  social, exigenţele actuale 

suscită noi abordări şi valorificări ale ştiinţelor pedagogice, psihologice, politice, sociale, economice în 

scopul formării unei generaţii tinere capabile să asigure în continuare un nivel de bunăstare a vieţii, o 

interacţiune socială sporită, condiţii optime pentru dezvoltare şi progres. 

Dacă educaţia  este considerată o dimensiune-cheie în formarea ființei umane, comunitatea de 

învăţare este cea responsabilă de formarea atitudinilor,  capacităţilor, abilităților  şi  competenţelor  elevului.  

Participînd  şi  cooperînd, demonstrând interes pentru studii, pentru propria autodezvoltare, pentru viaţa 

comunitară, elevul va  acumula  experienţe  prin  care  îşi  racordează  existenţa personală la dinamismul 

vieţii sociale actuale şi viitoare în interesul propriu şi al societăţii. În aceste condiții școala este aceea care 

trebuie să găsească noi și diverse modalități de formare și dezvoltare  plenară  a  copilului,  iar  în  cadrul  

acestora  un  rol  deosebit  revine  activității extrașcolare , proiectelor educaționale defășurate. 

  Unul dintre aceste proiecte, implementate anual în Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău este cel pe 

care dorim să îl expunem în rândurile de mai jos. Însă, înainte de a trece la acest aspect, iată câteva imagini 

din implementările anterioare, de succes, ale proiectului 

   

   

 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT:  

Denumirea instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău 

Persoană de contact: Lucia-Diana Vrăcioiu, profesor de Limba Franceză,  

tel.: 0743463352, e-mail: vracioiuluciadiana@gmail.com  

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECTUL EDUCATIV 

Durata proiectului: 5 luni – februarie 2021- iunie 2021 

Locul de desfăşurare al proiectului: localitatea Bacău, judetul Bacău  

Partener(i): Colegiul „Mihai Eminescu” Bacau, Asociația de Părinți ai Colegiului „Mihai Eminescu”, 

agenții locali parteneri ai Colegiului „Mihai Eminescu”, presa locală. 

mailto:vracioiuluciadiana@gmail.com
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C. DESCRIEREA PROIECTULUI 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI  

I. Activități de identificare și de şi selectare a abilităţii de viaţă: 

I.A. Metode utilizate de identificare a unei probleme a copilului:chestionarul, observaţia, portofoliul, 

studiul de caz, jocuri, activităţi outdoor. 

I. B. Definirea problemei în comportamente observabile ale copilului  

I. B. 1. Definirea problemei: -lacune severe ale abilității de a conviețui. 

I. B. 2. Comportamente observabile ale copilului: - nu abordează comportamente verbale, nonverbale şi 

paraverbale adecvate ascultării active în diverse contexte, nu construieşte mesaje pertinente, coerente şi 

convingătoare specifice discursului argumentativ atunci când îşi exprimă opiniile,  nu rezolvă sarcinile 

trasate de profesor utilizând regulile lucrului în grup, nu aplică potrivit contextului tehnici de rezolvare a 

conflictelor,  nu recunoaște și/sau nu acceptă diferențele interumane. 

I. C. Listarea abilităţilor necesare rezolvării comportamentului problematic şi alegerea unei abilităţi cheie: 

C.1. Listarea abilitatilor necesare: abilitatea ascultării active, abilitatea de persuasiune, abilitatea de lucru în 

echipă, abilitatea de rezolvare a conflictelor,abilitatea de acceptare a diferenţelor; 

C.2. Abilitate cheie: -abilitatea de a convietui 

I. D.Analizarea abilităţii prin descrieri comportamentale ale abilității cheie: 

-copilul care deține această abilitate este capabil să: 

*la nivel comportamental = urmând exemplul/ exemplele propus/-e de către profesor/-i, să-și mobilizeze 

toate resursele pentru a contribui optim la lucrul în echipă;  

*la nivel cognitiv = să transforme diferențele sale sau ale celorlalți în atuuri pentru proiecte comune ; 

*la nivel atitudinal = să manifeste încredere, deschidere față de grup, seriozitate, spirit de solidaritate; 

*la nivelul performanţelor = să dovedească rezolvarea optimă a sarcinii de lucru în raport cu timpul, 

resursele, mijloacele de care dispune. 

II. Prezentarea abilităţii de viaţă copiilor şi descrierea ei comportamentală: 

Abilitatea de a conviețui constă în: 

- abordarea comportamentelor verbale, nonverbale şi paraverbale adecvate ascultării active în diverse 

contexte; formularea de mesaje pertinente, coerente şi convingătoare specifice discursului 

argumentativ atunci când îşi exprimă opiniile; îndeplinirea sarcinilor trasate de către profesor 

utilizând regulile lucrului în grup; aplicarea tehnicilor de rezolvare a conflictelor adecvate 

contextului; recunoaștea și acceptarea diferențelor interumane;  

III. Dezvoltarea abilităţii de viaţă se va realiza prin 

III.1. Activităţi pregătite şi conduse de către un adult sau de către un supraveghetor competent, organizate în 

mediu sigur 

 Elemente specifice: activitatea se va desfășura într-un mediu cunoscut de către elevi: sala de clasa; 

elevii vor primi indicaţii şi reguli sunt clare. (maxim 5 reguli, în formularea cărora se va evita 

utilizarea cuvantului “NU”) ; copiii vor fi atent monitorizați de către adulți; se vor pune în evidență 

consecinţele comportamentului copiilor la nivel psihologic.  

Exemplu: Ora de dirigenție (Consiliere Educațională / Consiliere și Orientare). Acordarea primului 

ajutor. Elevii sunt formați în prealabil în acest sens. Profesorul diriginte îi împarte în grupuri. Ei își 

alocă singuri rolurile: victima, apelantul serviciului „Urgențe”, îngrijitorii de la fața locului. 

În simularea acordării primului ajutor în cazul unui accident care implică motricitatea 

(leziunea membrului inferior stâng), utilizând resursele date grupului din care faceti parte trebuie 

să: solicitați ajutor specializat (elevul este învățat cum să apeleze serviciul de „Urgențe” și cum să 

dialogheze în vederea unei intervenții prompte);imobilizați victima;acordați măsurile de prim ajutor 

care se impun: pansarea plăgii, montarea de atele (în funcție de situație). 

III.2. Sarcini şi roluri într-un mediu sigur  
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Elemente specifice: activitatea se va desfășura într-un mediu cunoscut de către elevi: sala de clasă; 

sarcinile vor fi trasate scurt, concret, coerent; numărul acestora va fi raportat la celelalte abilități ale 

elevului (gestiunea timpului, abilități comunicaționale, lingvistice, motorii, etc); copiii vor fi atent 

monitorizați de către adulți; se vor pune în evidență consecinţele comportamentului copiilor la nivel 

psihologic. 

Exemplu: se atribuie roluri şi sarcini diferite în simularea acordarii primului ajutor in cazul unui 

accident care implica motricitatea: victima, apelantul, angajatul de la serviciul telefonic „Urgente”, 

ajutoarele de la fata locului. 

III.3. Situaţii spontane într-un mediu sigur  

Elemente specifice: activitatea se va desfășura într-un mediu cunoscut de către elevi: sala de clasă; 

elevii vor primi indicaţii şi reguli sunt clare. (maxim 5 reguli, în formularea cărora se va evita 

utilizarea cuvantului “NU”) ; copiii vor fi atent monitorizați de către adulți; se vor pune în evidență 

consecinţele comportamentului copiilor la nivel psihologic.  

Exemplu:Elevii lucrează pe grupe în cadrul unui joc planificat de simulare a acordării primului 

ajutor. Rolul jucat de fiecare elev în cadrul grupului este dat de biletul pe care acesta îl extrage. 

Unul dintre membrii grupului, are rolul de „sabotor”. Membrii grupului nu știu care dintre ei este 

sabotorul, acesta fiind desemnat de către profesor.Sabotorul poate să fie cel care apelează serviciul 

„urgențe”, cel care preia apelul,etc.Sabotorul acționează spontan. Grupul trebuie să gestioneze și 

acest factor neprevăzut. 

 III.4. Instruire de abilităţi de viaţă în viaţa reală  

Elemente specifice: situaţia este în viaţa reală şi copiii interacţionează cu oamenii „din afară” 

(neimplicaţi în instruire). 

Exemplu: in parc, pe strada, pe terenul de fotbal.  

 Elemente specifice: activităţile se desfăşoară sub monitorizarea instructorului; situaţiile pot fi simple 

sau complexe, copilul având nevoie de o abilitate sau mai multe.  

Exemplu: - să simuleze acordarea primului ajutor unei victime a unui accident în spațiul de joacă/ 

pe terenul de fotbal al școlii/al municipiului, care prezintă leziuni motorii 

4. Evaluarea dezvoltării abilităţii de viaţă: în urma derulării cu succes a activităților specifice în vederea 

dezvoltării abilității de a conviețui -copilul va dovedi: 

*pe plan comportamental, mobilizarea tuturor resurselor pentru a contribui optim la lucrul în echipă, 

urmând exemplul/ exemplele propus/-e de catre profesor/-i și/sau agenții parteneri; 

*pe plan cognitiv, transformarea diferențelor sale sau ale celorlalți în atuuri pentru proiecte comune; 

*pe plan atitudinal, încredere, deschidere față de grup, seriozitate, spirit de solidaritate; 

*pe planul performanţelor, rezolvarea optimă a sarcinii de lucru în raport cu timpul, resursele, 

mijloacele de care dispune. 

Evaluarea acestor aspecte se va realiza utilizând următoarele metode: observarea sistematică a 

comportamentului celor formaţi, fişa de evaluare a fiecărei activități în parte, scala de clasificare a 

activităților derulate, studiul de caz, proiectul, jurnalul activităților, jocul de rol. 

În formularea fișei de evaluare se va ține cont de: relevanţa activităţilor pentru nevoile grupului ţintă, 

realismul aprecierii resurselor necesare în raport cu obiectivele stabilite, activităţile planificate şi rezultatele 

aşteptate, coerenţa între nevoile identificate, obiectivele stabilite, acţiunile planificate, resursele disponibile şi 

rezultatele aşteptate, îndeplinirea obiectivelor urmărite şi obţinerea rezultatelor propuse în timpul planificat, 

eficienţa utilizării resurselor (umane, materiale, financiare, de timp etc.), capacitatea de adaptare la 

schimbările intervenite etc.  

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

Scopul educativ al proiectului: dezvoltarea abilității de a conviețui în rândul elevilor 

Obiectivele proiectului: Acest proiect își propune prin activitățile sale să formeze elevul astfel: 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 
 

 
2127 

 

*pe plan comportamental, copilul să fie capabil să-si mobilizeze toate resursele pentru a contribui 

optim la lucrul în echipă, urmând exemplul/ exemplele propus/-e de către profesor/-i si/sau agenții 

parteneri.  

*pe plan cognitiv, elevul să fie apt de a transforma diferențele sale sau ale celorlalti în atuuri pentru 

proiecte comune  

*pe plan atitudinal, copilul să devină încrezător, deschis față de grupul de lucru, să dovedească 

seriozitate și spirit de solidaritate; 

*pe planul performanţelor, elevul să fie capabil să rezolve optim o sarcină de lucru în raport cu timpul, 

resursele, mijloacele de care dispune. 

BENEFICIARI: -elevii Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău, comunitatea locală. 

RESPONSABILI DE FORMARE: -dir. adj. prof. Ana-Maria Andrioaie , ing. Cristian Filioreanu, 

prof. Lucia Diana Vrăcioiu, prof. maistru-instructor nivel postliceal Școala Sanitară, Anca Țintaru 

ACTIVITĂȚI  

1. Primul ajutor, știm să-l acordăm? 

Participanți:elevii clasei a IX-a C; Locație:Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău 

Responsabil implementare a  activității: prof. dirig. Lucia-Diana Vrăcioiu 

Descrierea activității: Prof.dirig. Lucia-Diana Vrăcioiu va verifica nivelul elevilor din grupul țintă 

referitor la acordarea primului ajutor. Totodată se vor avea în vedere și abilitățile elevilor de: 

comunicare, ascultare activă, lucru în echipă, persuadare, gestionare a conflictelor, acceptare a 

diferențelor. 

Metodele utilizate vor fi: discuţiile de grup, observarea sistematică, brainstormingul, chestionarul.  

Durata activității: 3 ore; Ritmicitatea activității: întâlniri o dată la trei săptămâni cu durata de o oră. 

Resurse necesare: Sala de clasă,truse de prim ajutor, mijloace media, fișe, chestionare. 

Rezultatele activității: elevii vor putea identifica situațiile în care se impune acordarea primului ajutor, 

necesitatea creării unei echipe, importanța colaborării, utilitatea unei comunicări prompte, eficiente atât 

în interiorul echipei cât și cu agenții colaboratori externi; elevii vor conștientiza impactul transgresării 

regulilor comunicaționale sau colaborative;  

Corelarea activității cu conceptul de dezvoltare durabilă:-cunoștințele, abilitățile și deprinderile pe care 

elevii și le vor însuși în cadrul acestei activități vor putea fi folosite pe tot parcursul vieții. 

2. Cross transdisciplinar pentru acordarea primului ajutor 

Participanți:elevii clasei a IX-a C;Locație:Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău; 

Responsabil implementare a  activității: prof. dirig. Lucia-Diana Vrăcioiu și maistru-instructor nivel 

postliceal Școala Sanitară:Anca Țintaru. 

Descrierea activității: Maistru-instructor nivel postliceal Școala Sanitară:Anca Țintaru va organiza cu 

elevii de la nivel post-liceal pentru elevii clasei a IX-a C, cursuri demonstrative de acordare a primului 

ajutor cu caracter informativ și practic. 

Metodele utilizate vor fi: discuţiile de grup, brainstormingul, atelierele, jocul de rol, analiza de caz, 

instruirea directă, simularea, investigaţia.  

Durata activității: 6 ore; Ritmicitatea activității: întâlniri o dată pe săptămână cu durata de o oră 

Resurse necesare: Sala de clasă,truse de prim ajutor, mijloace media. 

Rezultatele activității: elevii vor putea recunoaște situațiile în care se impune acordarea primului ajutor, 

necesitatea creării unei echipe, importanța colaborării, utilitatea unei comunicări prompte, eficiente atât 

în interiorul echipei cât și cu agenții colaboratori externi; elevii vor dobândi competențele cognitive 

necesare intervenției rapide pentru acordarea primului ajutor;elevii vor dezvolta deprinderile de bază 

în vederea acordării primului ajutor;elevii vor conștientiza impactul transgresării regulilor 

comunicaționale sau colaborative;elevii vor crea o strategie de intervenție optimă în cadrul situației 

date;  
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Corelarea activității cu conceptul de dezvoltare durabilă:-cunoștințele, abilitățile și deprinderile pe care 

elevii și le vor însuși în cadrul acestei activități vor putea fi folosite pe tot parcursul vieții. 

3. Accident în parc. Joc de rol - Sabotorul. Sunt responsabil pentru cel de lângă mine? 

Participanți:elevii clasei a IX-a C; Locație:Parcul „Mircea Cancicov”, Bacău 

Responsabil implementare a  activității: prof. dirig. Lucia-Diana Vrăcioiu și maistru-instructor nivel 

postliceal Școala Sanitară: Anca Țintaru 

Descrierea activității: Prof. dirig. Lucia-Diana Vrăcioiu și maistru-instructor nivel postliceal Școala 

Sanitară: Anca Țintaru vor propune elevilor să simuleze un accident provocat în sala de clasă, soldat cu 

o victimă. Elevii vor fi împărțiți în echipe și fiecare elev va primi câte un rol. Individual,profesorii vor 

desemna un sabotor, pentru fiecare echipă. Membrii echipei nu vor ști care este sabotorul decât în 

momentul în care acesta își aplică strategia care vizează transgresarea regulilor comunicaționale sau 

colaborative. Eficiența măsurilor întreprinse la nivelul echipei precum și gestionarea situației va fi 

evaluată de către cei doi profesori, precum și de elevii care asistă. Se va ține cont de aplicabilitatea 

elevilor la mediu (nesecurizant). 

Metodele utilizate vor fi: discuţiile de grup, jocul de rol, analiza de caz, simularea, chestionarul.  

Durata activitătii: 4 ore; Ritmicitatea activității: întâlniri o dată pe săptămână cu durata de o oră 

Resurse necesare: Parcul, apoi sala de clasă,truse de prim ajutor, mijloace media. 

Rezultatele activității: -elevii vor putea recunoaște situațiile în care se impune acordarea primului 

ajutor, necesitatea creării unei echipe, importanța colaborării, utilitatea unei comunicări prompte, 

eficiente atât în interiorul echipei cât și cu agenții colaboratori externi;-elevii vor dobândi competențele 

cognitive necesare intervenției rapide pentru acordarea primului ajutor;-elevii vor dezvolta deprinderile 

de bază în vederea acordării primului ajutor;-elevii vor conștientiza impactul transgresării regulilor 

comunicaționale sau colaborative;-elevii vor crea o strategie de intervenție optimă în cadrul unei situații 

neprevăzute;  

Corelarea activității cu conceptul de dezvoltare durabilă: -cunoștințele, abilitățile și deprinderile pe care 

elevii și le vor însuși în cadrul acestei activități vor putea fi folosite pe tot parcursul vieții. 

REZULTATELE PROIECTULUI: 

În urma implementării acestui proiect, considerăm că elevii se vor putea recunoaște/autocunoaște 

pe baza reacțiilor pe care le au în situațiile în care se impune acordarea primului ajutor. În plus, ei vor 

putea identifica atât latura lor civică, precum și efectele ignorării ei. În același timp, elevii vor putea 

conștientiza impactul empatiei, simpatiei, antipatiei într-o situație care impune intervenție optimă și 

promptă din partea lor. 

Pe de o parte, elevii vor deține informații despre gestionarea afectului dar și a manifestărilor 

comportamentale și temperamentale în situații de criză. Aceștia vor conștientiza necesitatea muncii în 

sânul unei echipe, importanța colaborării, utilitatea unei comunicări prompte, eficiente atât în interiorul 

echipei cât și cu agenții colaboratori externi. Ca rezultat așteptat este și faptul că noi considerăm că elevii 

vor conștientiza impactul transgresării regulilor comunicaționale sau colaborative.  

Pe de altă parte, elevii vor dobândi competențele cognitive necesare intervenției rapide pentru 

acordarea primului ajutor, îsi vor dezvolta deprinderile de bază în vederea acordării primului ajutor, vor 

fi capabili de a crea o strategie de intervenție optimă într-un anumit context. 

În plus, cunoștințele, abilitățile și deprinderile pe care elevii și le vor însuși în cadrul acestei 

activități vor putea fi folosite pe tot parcursul vieții. 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL 

 

“Strada, prieten sau dusman” 

 

                                                      Prof. Lepoiev Gabriela Marinela   

                                                      Grădinița P.P NR 26 Timișoara 
 

 

 

 

 

Motto: „În circulaţia rutieră e de ajuns uneori să greşeşti o singură dată, pentru că a doua oară nu 

mai ai când… 

A.Tipul proiectului:  proiect educațional local 

      Domeniul: Educaţie rutieră 

B. Aplicantul:   

Coordonatori:  

Parteneri:   

C. Context: 

Argument: 

Pietonii reprezintă categoria cea mai numeroasă de participanţi la trafic, fiind şi cea mai expusă 

riscurilor de accident. Una din principalele cauze ale accidentelor a fost traversarea prin locuri nepermise sau 

la culoarea roşie a semaforului electric, un număr mare de victime înregistrându-se din rândul copiilor. 

Experienţa a demonstrat că cei mici, datorită dorinţei de a se impune atenţiei colective prin risc, cât şi 

din cauza lipsei de experienţă, participă în mod culpabil la accidente, unele dintre ele cu urmări grave şi foarte 

grave. Oricare ar fi cauza stabilită de organele   de specialitate în cercetarea unui accident, în care sunt implicaţi 

copiii, există un vinovat comun, lipsa educaţiei rutiere făcută la timp. 

      Ţinând cont de aceste consecinţe, educaţia rutieră care reprezintă educaţia pentru viaţă se impune a fi 

prezentă în permanenţă în grădiniţe şi şcoli, pentru că cei mici trebuie să înveţe şi în acelaşi timp să respecte 

de timpuriu regulile de circulaţie. 

      Activităţile de circulaţie rutieră susţinute de agentul de circulaţie, se vor completa în mod firesc cu 

povestiri, poezii şi cântece tematice, concursuri şi expoziţii de desene. 

     Ceea ce dorim cu toţii, educatoare, părinţi agenţi de poliţie rutieră, este să creştem copii sănătoşi şi educaţi. 

Dacă toate activităţile îl pregătesc pe cel mic pentru a deveni OM în sensul social al cuvântului, educaţia rutieră 

îl ajută să rămână om, să trăiască. 

D. Analiza Swot 

PUNCTE TARI:  

• curiozitatea copiilor de a cunoaște mediul în care trăiesc; 

• cadre didactice cu experiență în derularea de proiecte; 

• activități de educație pentru societate desfășurate în cadrul activităților pe domenii experiențiale, 

• educația pentru societate: 

        • pune copilul în contact cu mediul, 

        • răspunde nevoilor copilului de cunoaștere concretă, 

        • contribuie la cunoașterea consecințelor faptelor proprii și chiar ale adulților, 
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        • determină formarea unei atitudini civice. 

PUNCTE SLABE: 

• baza materială insuficientă. 

OPORTUNITĂȚI: 

• educația rutieră este o necesitate. 

AMENINȚĂRI: 

• limite financiare, 

• participarea minimală a părinților la realizarea unor activități pentru societate din cadrul proiectului ( lipsa 

de timp). 

E. Descrierea proiectului: 

Scop: 

➢ Cunoaşterea şi aplicarea de către preşcolari a principalelor reguli de  circulaţie rutieră; 

➢ Conştientizarea de către preşcolari a pericolelor la care se expun atunci când ignoră şi nu respectă 

aceste reguli. 

Obiective: 

➢ Dobândirea unor cunoştinţe de educaţie rutieră, a unor reguli şi norme corecte de deplasare pe spaţiile 

publice; 

➢ Cultivarea interesului şi curiozităţii pentru cunoaşterea şi respectarea zilnică a unor indicatoare, semne, 

reguli şi norme de circulaţie potrivit vârstei preşcolare; 

➢ Formarea unor deprinderi de educaţie rutieră necesare protejării vieţii 

➢ Educarea capacităţii de a manifesta un comportament disciplinaţi preventiv pe drumurile publice; 

➢ Organizarea unor concursuri şi expoziţii tematice; 

➢ Implicarea preşcolarilor în demersurile practice; 

➢ Prezentarea în grădiniţă a accidentelor de circulaţie grave, în care au fost implicaţi copii de vârstă 

preşcolară şi şcolară. 

Grup țintă: 

➢ Preşcolarii,  

➢ Educatoare 

➢ Părinţi 

Durata: 

 Proiectul se derulează în anul școlar 2020-2021 . 

Resurse: 

 a) Resurse umane: 

                Echipa de proiect: 

 

b) Resurse materiale: 

  • panouri pentru expoziții, aparat foto, cameră video etc. 

 c) Resurse informaționale: 

     • proiectul educațional al unității: 

  • cărți, reviste, CD, DVD,și soft-uri educaționale; 

  • suport logistic oferit de specialiști. 

 d) Modalități de publicitate: 

  • afișe la nivelul unității; 

  •scrisori de intenție; 

  •convenții de colaborare. 

Parteneri educaționali: 

 a) interni 
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 Toți partenerii vor colabora cu educatoarele care inițiază proiectul educațional și se vor implica cu 

responsabilitate în realizarea activităților specificate în anexa proiectului(Anexa1). 

 b)externi 

Metode și tehnici de lucru, forme de organizare: 

 • metode și tehnici: observația, explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea, brainstorming-

ul, conversația euristică, învățarea prin descoperire, povestirea, desenul, pictura, activitățile practice, 

euritmie, jocul muzical, jocul de mișcare, jocul didactic, jocul de rol, vizite etc. 

 • forme de organizare: colectiv, pe grupe, individual. 

Monitorizare și control: 

 • supravegherea activității preșcolarilor în timpul derulării proiectului; 

 •verificarea modului în care copii au receptat mesajul; 

 •discuții cu părinții; 

 •fotografii din timpul activităților; 

 •consemnări în jurnalul grupei. 

Indicatori de performanță: 

 •atitudinea preșcolarilor de responsabilitate fașă de mediul în care trăiesc; 

 • comportamentul civilizat al preșcolarilor; 

 • realizarea concretă și eficientă de către preșcolari a activităților planificate în cadrul proiectului; 

 • 50% dintre părinți colaborează în cadrul activităților de educație planificate. 

Evaluare- Calitate: 

 • organizarea unor expoziții cu lucrările realizate de către preșcolari; 

 • realizarea unor albume ale activităților realizate; 

 • realizarea unei prezentări Power Point a rezultatelor proiectului educațional; 

 • atragerea părinților prin participarea lor la activitățile desfășurate. 

Valorificare: 

 • împărtășirea imformațiilor, a rezultatelor în rândul cadrelor didactice, preșcolarilor, părinților, 

oficialităților locale. 

 • crearea unei baze de informare pentru cadrele didactice; 

 • promovarea activităților instructiv -educative din grădiniță în comunitate. 

Calendarul activităților (Anexa 1) 

Sustenabilitatea proiectului: 

 Există posibilitatea de dezvoltare și continuare a proiectului în viitorii ani școlari în funcție de 

rezultatele obținute. 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 

NR. 

CRT 

Perioada 

 

Denumirea activității Forma de 

realizare 

Locul desfășurării Cine răspunde 

1. Octombrie 

 

Lansarea proiectului Schimb de informații între 

parteneri 

Telefonic, e-mail, 

online 

Prof. Lepoiev 

Gabriela 

2. Noiembrie „De la grădiniţă acasă” 

„ABC-ul circulaţiei” 

-Povestiri ale copiilor 

-Prezentarea unor reguli 

de circulaţie pt. pietoni 

Grădinița P.P Nr.26 

      Timișoara 

Cadrele didactice 

 

3. Decembrie  „De-a agentul de circulaţie” -Joc de rol  Grădinița P.P Nr.26 

Timișoara 

Cadrele didactice 

4. Ianuarie „Povestea omului de zăpadă” 

„Arătarea cu trei luminiţe” 

„Semaforul” 

-Povestea educatoarei 

-Memorizare 

Grădinița P.P Nr.26 

   Timișoara 

Cadrele didactice 

 

5. 

 

 

Februarie 

 

 

„Agentul de circulaţie ne 

sfătuieşte” 

„Ce ne spun indicatoarele” – 

parcurs aplicativ 

-Convorbire cu agentul de 

circulaţie 

-Recunoaşterea 

indicatoarelor decirculaţie 

(parcurs aplicativ) 

Grădinița P.P Nr.26 

   Timișoara 

Cadrele didactice 

 

6. Martie 

 

„Atenţie la traversare!” 

„Copilul neatent a făcut un 

accident…” 

-Povestea educatoarei 

-Desen din imaginaţie 

Grădinița P.P Nr.26     

Timișoara 

Cadrele didactice 

 

7. Mai  „Domino” -Joc pt. asocierea 

formelor şi culorilor 

indicatoarelor (evaluare) 

Grădinița P.P Nr.26 

Timișoara 

Cadrele didactice 

 

8. Iunie „Hai la drum mici pietoni!” -Concurs pentru 

verificarea cunoştinţelor 

despre regulile de 

circulaţie 

Grădinița P.P Nr.26 

Timișoara 

 

Cadrele didactice 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

FABRICA DE GÂNDURI BUNE 
                                                 

  Prof. Barbu Felicia 

Grădinița P.P.NR 26 Timișoara 

 

       Motto: 

   “Invaţă  pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea” 

 

Titlul proiectului: ,,Fabrica de gânduri bune” 

Tipul de educaţie în care se încadrează: Educaţie religioasă 

Tipul de proiect: local 

Coordonatori  proiect:  Prof. Barbu Felicia                                     

Aplicanţi: 

Parteneri:                      

Echipa de proiect: 

 

ARGUMENT: 

           “Omul se cunoaşte după copiii pe care i-a lăsat în urmă !”, să ne străduim aşadar să lăsăm în 

urma noastră copii buni, înţelepţi, cinstiţi şi credincioşi. 

- Să altoim aceste vlăstare ale noastre cu cei mai de soi muguri ai înţelepciunii;  

- Să cultivăm în sufletele lor cele mai frumoase flori ale speranţei; 

- Să le deschidem porţile sufletelor să intre credinţa şi puterea de a lupta pentru adevăr şi dreptate; 

- Să-i învăţăm să fie buni, miloşi şi uniţi.      

          Acest an şcolar să fie începutul  acestui proiect – dar nu şi sfârşitul!  

Adaptându-l la particularităţile de vârstă ale copiilor de 3-4 ani  parteneriatul dintre Grădiniţa Nr 26 

Timisoara şi Parohia Ortodoxa Zona Dacia”Pogorarea Sfantului Duh” din Timisoara, doreşte a fi puntea de 

legătură dintre cunoştinţele asimilate în cadrul procesului instructiv-educativ din grădiniţă şi valorile de bază 

ale moralei creştine transmise din generaţie în generaţie de-a lungul timpului până astăzi. 

Educaţia religioasă are o dublă menire, pe de o parte să anihileze pornirile rele şi pe de altă parte să 

le cultive pe cele bune. Acest lucru se realizează în familie, în instituţiile de învăţământ şi la biserică. 

Împreună vom încerca să îndrumăm tinerele vlăstare să crească fără ură şi duşmănie. 

     

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

- Dezvoltarea unor abilităţii de interrelaţionare pozitivă prin comunicare; 

- Interesul copiilor pentru activităţiile extraşcolare; 
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- Experienţa acumulată de cadrele didactice coordonatoare de proiect în organizarea şi 

derularea de proiecte educative; 

- Interesul şi dorinţa copiilor de a cunoaşte şi de a se împrieteni cu alţi copii; 

PUNCTE SLABE: 

- Lipsa timpului liber al părinţilor pentru participarea la proiecte educaţionale în grădiniţă 

OPORTUNITĂŢI: 

- Proiectul oferă şansa mediatizării activităţiilor care se desfăşoară în grădiniţe ; 

- Deschiderea comunităţii pentru dezvoltarea de  proiecte educative; 

AMENINŢĂRI: 

- Birocrația exagerată pentru deplasarea în afara grădiniței; 

SCOP: 

- Formarea sentimentelor religioase prin rugăciune şi milostenie, recunoaşterea icoanei ca 

valoare și însemnătate; 

- Cultivarea comportamentului moral-religios; 

- Însuşirea şi utilizarea unor termeni religioşi accesibili vârstei preşcolare; 

- Învăţarea comportamentului religios, educarea afectivităţii şi a abilităţilor de comunicare cu 

semenii şi cu Dumnezeu.       

OBIECTIVE : 

- Să înțeleagă existenţa lui Dumnezeu; 

- Să identifice pe Iisus ca fiu al lui Dumnezeu ; 

- Să recunoască Icoana Maicii Domnului ; 

- Să folosească semnul Sfintei Cruci ca simbol al creştinătăţii; 

- Să folosească în relaţiile cu cei din jur trăirile afective pozitive (armonie, respect, încredere, iubire, 

toleranţă), concomitent cu învingerea tendinţelor negative ;    

- Să cunoască valori de bază ale moralei creştine ; 

- Să înţeleagă binele, adevărul şi frumosul din faptele proprii şi ale celor din jur ; 

- Să ,,citească“ imagini din cărţi religioase; 

- Să reproducă texte scurte cu caracter religios ; 

- Să audieze texte cu substrat religios; 

- Să respecte normele de comportament religios ; 

- Să participe afectiv la activităţi  religioase, precum şi la slujbele bisericeşti însoţiţi de părinţi, bunici, fraţi 

şi surori, educatoare ; 

- Să identifice şi să descrie evenimente  religioase, etnice; 

DURATA:          

  Octombrie 2019– Iunie 2020 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 
 

 
2135 

 

CONŢINUTUL PROIECTULUI  

Proiectul conţine:  

       - documentarea (informaţii legate de necesitatea derularii proiectului propus, alegerea temei, discuţii cu 

cadrele didactice implicate în proiect, cu parinţii copiilor, cu preotul paroh, cu preşcolarii in legătură cu 

temele propuse). Se stabileşte modul de derulare al proiectului şi de desfăşurare a activităţillor; 

       - întocmirea acordului de parteneriat; 

       - elaborarea şi redactarea  proiectului; 

      - desfăşurarea activităţilor planificate in proiect. 

GRUP  ŢINTĂ: 

- Preşcolari; 

- Părinţii; 

- Cadrele didactice.                                                                                                      

REZULTATE AŞTEPTATE: 

- schimbări de comportament ale copiilor în viaţa de zi cu zi ; 

- schimbări de comportament ale părinţilor – acordarea unei atenţii sporite copiilor; 

- implicarea părinţilor în educaţia religioasă a copiilor; 

METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU , FORME DE ORGANIZARE: 

- întâlniri ale echipei de proiect, discuţii interactive; 

- activităţi desfaşurate de grupele implicate în proiect; 

- expoziţie cu vânzare; 

- confecţionarea de albume cu imagini din timpul activităţilor desfăşurate 

RESURSE  

Umane: copii, educatoare, preotul, părinţi, bunici, fraţi şi surori; 

Materiale : 

- Biblia pentru copii; 

- Icoane; 

- Cărţi religioase;  

- Calculator şi CD-uri; 

- Reviste cu conţinut religios; 

- Imagini reprezentând icoane; 

- alte materiale procurate de educatoare, preot şi de către parinţi; 

EVALUARE: 

INTERNĂ:  respectarea termenelor stabilite pentru fiecare actiune de atingere a obiectivelor, impactul 

acestora asupra grupului ţintă, întocmirea de rapoarte de activitate; 

EXTERNĂ: prezentarea proiectului în cadrul comisiei metodice, realizarea unui portofoliu al proiectului si 

prezentarea acestuia partenerilor implicaţi în proiect; 
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SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

- există posibilitatea de dezvoltare şi continuare a proiectului şi în viitorii ani şcolari , în funcţie de 

rezultatele obţinute; 

 CONCLUZIE: 

Proiectul ,,FABRICA DE GÂNDURI BUNE’’ asigură formarea în sufletul copiilor a unor impresii, 

deprinderi de conduită creştină şi sentimente cu ajutorul cărora ei să devină persoane deschise comunicării cu 

Dumnezeu şi cu semenii, ,,Căci - ce ar folosi unui om să caştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul?” 

BIBLIOGRAFIE:  

➢ Biblia ilustrată pentru copii ; 

➢ Biblia ilustrată; 

➢ Carte de rugăciuni pentru copiii; 

➢ Micul pateric pentru copii.                          

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

 

Nr.crt Data Denumirea activităţii Mijloc de realizare 

1. Octombrie ÎN  CASA  DOMNULUI ! Vizită la biserică 

2. Noiembrie SEMNUL  SFINTEI CRUCI Întâlnire cu preotul 

3. Decembrie NAȘTEREA LUI IISUS 

                        CRĂCIUNUL 

Lectură după imagini,desen după contur, 

colinde 

4. Ianuarie FAPTELE MÂNTUITORULUI Întâlnire cu preotul 

5. Februarie POVESTIRI DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ  Pictură vitraliu 

6. Martie CE ESTE POSTUL ? Întâlnire cu preotul 

7. Aprilie PATIMILE LUI  IISUS Desen 

8. Mai SUNTEM MICI, DAR NE RUGĂM Repetarea rugăciunilor la biserică 

9. Iunie REALIZAREA UNUI ALBUM ,,COPIII 

ŞI BISERICA” 

Confecţionam albume cu imagini din 

timpul derulării proiectului  
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„EDUCAȚIA E ȘANSA TA!” 

PROIECT  EDUCAŢIONAL 

 

PROFESOR NICOLESCU GABRIELA GIANINA 

CJRAE BUZĂU (LICEUL TEHNOLOGIC „VICTOR FRUNZĂ” 

LICEUL TEHNOLOGIC „ELINA MATEI BASARAB” RÂMNICU SĂRAT) 

 

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI 

Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice, problemele de relaţionare între 

părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social şi emoţional redus, 

supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.) determină mai multe probleme emoţionale 

la copii decât în trecut. La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de 

dependenţă, metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare şi notare, frica 

de examene etc. constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, uneori evită confruntarea cu 

,,problema” prin fuga de la ore. Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semnal 

tardiv al existenţei unor probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, 

încredere în educaţia şcolară.  

         Elevii , din ciclul liceal, care acumulează un număr mare de absenţe nemotivate locuiesc la distanţe mari faţă 

de şcoală , sunt reţinuţi de familii la treburile gospodăreşti sau provin din familii cu mulţi copii şi cu posibilităţi 

materiale reduse , unele dezorganizate . Numărul mare de absenţe duce la imposibilitatea încheierii situaţiei 

şcolare , a promovării care atrag după ele repetenţia şi abandonul şcolar mai apoi . 

În ultimii ani, Liceul Tehnologic „Victor Frunză” Râmnicu Sărat se confruntă cu o problemă gravă – 

absenteismul – ce duce la abandonul şcolar, implicit la eşecul şcolar . Prin mijloacele atrăgătoare pe care le au la 

dispoziţie activitățile extracurriculare, stimulează curiozitatea de a descoperi noi fenomene și noi descoperiri ale 

tehnicii moderne, formează o atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte diferite trăiri, le dezvoltă elevilor stima de 

sine. 

Obiectivele pe care ni le-am propus au menirea de a fi operaţionalizate, astfel încât să se observe îmbunătăţiri 

calitative şi cantitative în planul comportamental al elevilor care absentează. 

Activităţile ce vor fi desfăşurate în cadrul acestui proiect vor urmări motivarea elevilor în vederea 

reducerii absenteismului, abandonului şcolar, prin sporirea creativităţii  şi prin  dezvoltarea competenţelor. 

Un elev implicat în propria educaţie va fi un elev motivat să îşi finalizeze studiile, de aceea, situaţiile de 

învăţare trebuie să fie legate de aspectele reale ale vieţii. 

 

PARTENERI :  

➢ Asociația Excelența în Educație și formare; 

➢ Inspectoratul Școlar Județean Buzău; 

➢ Părinții elevilor din grupul țintă; 

➢ Comunitatea locală; 

➢ Profesori ai liceului Tehnologic „Victor Frunză”:  

 

BENEFICIARII PROIECTULUI : 

➢ 5 elevi (băieți) de la clasa a- X A, învățămînt profesional  de la Liceul Tehnologic “Victor Frunză “, 

Rîmnicu Sărat; 

➢ Părinți 
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SCOPUL PROIECTULUI :           

  Reducerea absenteismului şi combaterea abandonului şcolar prin creşterea participării şcolare a copiilor 

proveniţi din familii defavorizate, aflaţi în risc de abandon şi/sau eşec şcolar, accesul la un învăţămant de calitate.  

 

OBIECTIVE DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ VIZATE 

➢ adaptarea şi integrarea şcolară și socială mai bună a copiilor defavorizaţi pentru prevenirea 

abandonului și excluderii sociale. 

➢ îmbunătăţirea rezultatelor şcolare (cunoştinţe, note şi frecvenţă) ale elevilor care se află în risc de 

abandon; 

➢ creşterea motivaţiei copiilor şi a părinţilor lor privind educaţia în general;  

 

OBIECTIVELE EDUCAȚIONALE VIZATE : 

➢ Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare, de autocontrol emoţional şi pedagogice ale profesorilor şi 

părinţilor; 

➢ Construirea unei imagini de sine pozitivă prin autocunoaştere şi dezvoltare personală 

➢ Dezvoltarea asertivităţii; 

➢ Creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durată; 

 

PERIOADA DE DERULARE:    septembrie 2018 -  septembrie 2020 

 

RESURSE : 

  RESURSE UMANE :  

➢ 5 elevi (5 băieți) de la clasa a- X A, învățămînt profesional  de la Liceul Tehnologic “Victor Frunză“, 

Rîmnicu Sărat; 

 

             RESURSE MATERIALE : 

➢ Laptop; 

➢ Videoproiector; 

➢ Carti de  dezvoltare personală;  

➢ Coli,  

➢ Carioci, 

➢ Marker 

➢ Flipchart; 

➢ Multifuncțională 

 

SURSE DE FINANŢARE : 

➢ Finanţare în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul social European prin Programul Operaţional 

Capital Uman 2014-2020, proiect derulat de  Asociaţia Excelenţă în Educaţie şi Formare Continuă 

în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău. 

 

METODE DIDACTICE :  

➢ ancheta pe bază de chestionar ; 

➢ dezbaterea; 

➢ explicaţia; 

➢ conversaţia ;  
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PLANUL ACTIVITĂȚILOR PRACTICE 

 

ACTIVITATEA  NR.1 

TITLUL ACTIVITĂȚII Masă rotundă în cadrul căreia se abordează problematica eșecului școlar 

și abandonului  - CAUZELE ABANDONULUI ȘCOLAR 

DURATA 1 oră 

BENEFICIARI 5 elevi ( băieți) de la clasa a- X A învățământ profesional 

DESCRIERE         Elevii au de pregătit un PPT despre cauzele  abandonului școlar; 

cauzele favorizante ale eşecului şcolar; cauzele absenteismului; „Empatia 

profesorului, cheia reușitei în școli”; „Familie, școală și succes școlar”, pe 

care îl vor prezenta . Vor avea loc discuții despre reducerea absenteismului 

și prevenirea abandonului școlar. 

Vor avea de completat un chestionar despre Cauzele abandonului școlar și 

vor completa pe flipchart modalități de reducere a eșecului școlar 

MIJLOACE laptop, videoproiector, ecran de proiecție , multifuncțional, flipchart, 

chestionare 

MODALITĂȚI DE 

EVALUARE 

Metoda Vreau să știu...am aflat . 

ACTIVITATEA  NR.2 

TITLUL ACTIVITĂȚII ,,CUM SUNT ŞI CUM DORESC SĂ FIU ?”- PREVENIREA 

ABANDONULUI ȘCOLAR 

DURATA 1 oră 

BENEFICIARI 5 elevi ( băieți) de la clasa a- X A învățământ profesional 

DESCRIERE         Se grupează elevii şi se defineşte, cu ajutorul elevilor, imaginea de sine 

(părerea pe care o avem despre noi înşine). Se discută despre faptul că 

fiecare avem atu-uri şi minusuri personale, minusuri pe care dorim să le 

ameliorăm. Se distribuie fiecărui elev fişa de lucru. După ce completează 

fişa, respectând instrucţiunile, îşi prezintă (atât cât doresc) de pe fişă 

colegilor de grup. Ierarhizează aspectele referitoare la propria persoană pe 

care doresc să le schimbe, după care gândesc nişte paşi prin care pot face 

acest lucru. Exerciţiul se poate continua rugând fiecare grup să selecteze (să 

negocieze) un aspect pe care doresc să lucreze şi să indice paşii necesari 

schimbării. Apoi listează toate ideile pe câte o folie de flipchart şi un 

reprezentant din fiecare grup prezintă ideile în faţa întregii clase. 

MIJLOACE fişele de lucru ,flipchart, foi de  flipchart, markere, multifuncțională.  

 

MODALITĂȚI DE 

EVALUARE 

Chestionar de satisfacție. 

ACTIVITATEA  NR.3 

TITLUL ACTIVITĂȚII ,, HARTA INIMII ” 

DURATA 1 oră 

BENEFICIARI 5 elevi ( băieți) de la clasa – X A- învățământ profesional 

DESCRIERE          Pe o fișă este trasată o inimă împărțită în 4 cadrane. Fiecare cadran va 

fi completat după cum urmează: 

Scrie trei calităţi ale persoanelor tale preferate. 

Scrie trei lucruri din viaţa ta pe care ţi-ar plăcea să le schimbi. 

Scrie trei lucruri pe care le faci bine. 

Scrie trei cuvinte care ţi-ar plăcea să fie spuse despre tine. 

Apoi se formează grupuri de lucru şi se discută conţinutul fişelor cu inima 

fiecăruia. 
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 La final, elevii vor completa pe foi de flipchart răspunsul la întrebări 

precum: 

– Ce aţi învăţat despre voi înşivă? 

– V-a surprins vreun raspuns de pe vreun formular? 

– Aţi descoperit ceva nou despre cei din grupul vostru? 

-|Cum ne putem ajuta colegii să se integreze mai bine? 

MIJLOACE fişele de lucru ,flipchart, foi de    flipchart, markere, multifuncțională.  

MODALITĂȚI DE 

EVALUARE 

Chestionar de satisfacție. 

 

MOD DE APLICARE A CUNOȘTINȚELOR DOBÂNDITE: 

➢ Capacitatea de a alege alternative viabile pentru parcursul profesional; 

➢ Îmbunătățirea frecvenței prin sporirea motivației personale și creșterea stimei de sine; 

➢ Transpunerea cunoștințelor teoretice în practică. 

➢ Transpunerea în diferite domenii de activitate a achizițiilor obținute prin activitățile din proiect; 

 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:  

Experiențele dobândite vor fi valorificate în cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, prin 

participarea la sesiuni de comunicări științifice. 

 

INOVARE/ INCLUZIUNE SOCIALĂ/ NEDISCRIMINARE 

 

 CEI 5 elevi ( băieți) de la clasa  II A, provin din familii monoparentale, cu posibilități materiale scăzute, 

familii de romi 

VALOAREA ADĂUGATĂ: 

• Un program  atractiv, flexibil  conform cu necesitățile elevilor aflați în risc de abandon; 

• Cresterea stimei de sine în rândul elevilor și motivarea acestora; 

• Elevi mai bine integrati în mediul școlar, cu rezultate școlare mai bune și  cu o prezență mai bună 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

• În perioada derulării proiectului se v-a constatat scăderea numărului de absenţe la unii elevi şi 

recuperarea lor, inclusiv obţinerea de rezultate bune la învăţătură  datorită intervenției profesorului 

psihopedagog al şcolii.  

• Creşterea capacităţii de adaptare şi integrare socio-şcolară; 

• Explorarea relaţiei dintre nivelul de educaţie şi şansele de realizare a obiectivelor personale; 

• Sporirea capacităţii de relaţionare unii cu alţii;  

• Reducerea numărului de elevi care abandonează şcoala;  

• Scădea sentimentul marginalizării şi excluderii copiilor care provin din familii defavorizate ; 

• Reducerea comportamentelor şi atitudinilor negative şi formarea unor comportamente apropiate de 

cele obişnuite, normale. 

MEDIATIZARE : 

➢ Popularizarea proiectului prin spaţiul de afişaj al şcolii, postarea pe site-uri : forum profesori, 

didactic.ro, postarea activităţilor pe youtube, etc; 

➢ Participarea la concursuri şi simpozioane tematice. 

 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

➢ expoziţii de fotografii; 

➢ mape şi portofolii; 
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➢ concurs de portofolii, fotografii; 

➢ diplome. 
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PROIECTUL EDUCAŢIONAL 

„Dăruiește o bucurie!” 

profesor, Simona-Andreea Șova 

Colegiul „Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău 

 

Coordonator-proiect:  prof. Simona-Andreea Șova 

 

Echipa de proiect:  

1.  Colegiul Tehnic de Comunicatii „Nicolae  Vasilescu -Karpen” Bacău. 

2. Şcoala Gimnazială Specială „Maria Montessori” Bacău, director, prof. Adrian Năstac. 

 

Locul de desfăşurare:  

✓ Colegiul Tehnic de Comunicatii “Nicolae  Vasilescu -Karpen” Bacău. 

✓ Şcoala Gimnazială Specială "Maria Montessori" Bacău. 

 

Perioada: anul școlar 2019-2020 

 

Grupul-ţintă:  

- Elevii Şcolii Gimnaziale Speciale „Maria Montessori” Bacău 

- Elevii Colegiului „Nicolae  Vasilescu-Karpen” Bacău 

 

Argument 

De ce este necesar un proiect de educare a populației cu privire la acțiunile și problemele copiilor 

cu C.E.S.? Un elev este considerat ca având cerinţe educative speciale dacă acesta are dificultăţi de învăţare 

care necesită servicii educaţionale speciale. În ultimul deceniu au devenit vizibile eforturile de angajare a 

învăţământului într-un proces de restructurări profunde, menit a schimba grila de valori a educaţiei în acord cu 

democratizarea întregii societăţi, unde asigurarea respectării dreptului la educaţie pentru toţi copiii (art. 28 din 

Convenţia Drepturilor Copilului) şi egalizarea şanselor de succes ale acestora au reprezentat şi continuă să 

reprezinte obiectivele esenţiale. 

 Unul dintre drepturile fundamentale ale copilului este acela de a fi susţinut în valorificarea maximală 

a propriilor capacităţi, ceea ce reprezintă criteriul şanselor egale în educaţie ce nu poate fi realizat decât în 

condiţiile unei abordări diferenţiate, nu izolate sau segregate. În fond C.E.S. se raportează la sprijinul necesar 

acordat copilului, pentru a putea depăşi dificultăţile cu care se confruntă şi care reprezintă obstacole în procesul 

adaptării sociale. În data de 15 decembrie 2015, a avut loc o campanie de susținere și ajutorare a copiilor cu 

CES din România, în cadrul Colegiului Tehnic de Comunicatii „Nicolae  Vasilescu -Karpen” Bacău, în care 

au fost implicate: conducerea și profesorii școlii, elevii școlii și elevi din școala special, cu un număr mai mare 

de elevi cu CES. În urma acestei campanii, intitulate „Dăruiește o bucurie!”, se dorește susținerea copiilor cu 

CES. 

 

Scopul proiectului 

Prin „Daruiste o bucurie!” se dorește conștientizarea situației copiilor cu nevoi speciale din Bacău și 

ajutorarea acestora de către elevii Colegiului Tehnic de Comunicatii „Nicolae  Vasilescu -Karpen” Bacău. 

Dezvoltarea şi consolidarea în rândul cadrelor didactice si a elevilor a conştiinţei civice şi a abilităţilor 

necesare unei implicări personale, responsabile, în problemele comunităţii, prin sprijinirea programelor sociale 

ale organizaţiilor nonguvernamentale active ale școlilor  speciale. 

 

Rezultate așteptate 

- Promovarea educaţiei pentru valori şi atitudini în spiritul pedagogiei libertăţii. 
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- Elevii sunt orientați în realizarea unor activități de solidarite civică cu persoanele cu nevoi speciale. 

 

Activități de bază ale proiectului: 

Activități educaționale, fotografii, activităţi practice, jocuri de mişcare, de rol, de creaţie, proiecţii de imagini 

(fotografie/ video), cadouri de la Moș Crăciun, întâlniri de lucru  în care sunt realizate materiale pentru elevii 

de la Şcoala Gimnazială Specială „Maria Montessori" Bacău. 

 

Forme de evaluare a proiectului  

Activități individuale și de grup, diplome, imagini, vizite. 

 

Resursele  proiectului 

Resurse umane :  

✓ Elevii Colegiului „Nicolae  Vasilescu -Karpen” Bacău. 

✓ Elevii Şcolii Gimnaziale Speciale  „Maria Montessori" Bacău. 

Resurse materiale: spaţiile de învăţământ din cele două unități de învățământ, spaţiul destinat laboratorului de 

lucru    calculator, imprimantă, aparat foto, retroproiector, materiale auxiliare consumabile, CD/ DVD. 

 

 

Planul activităţilor 

 

NR. 

CRT. 

TEMA  

ACTIVITĂȚII 

MIJLOACE 

DE REALIZARE 

PERIOADA  

DE DESFĂȘURARE 

PARTICIPANȚI 

1 Vizita de Sarbatorile de 

Craciun la Sc. 

Gimnazială Speciala „M. 

Montessori” Bacau 

Realizarea de pachetele 

(cadouri) pentru elevii scolii 

vizitate 

Realizarea de ornamente de 

brad hand-made pentru 

copiii de la scoala vizitată 

Decembrie 2019 Șova Simona-Andreea, 

Marcoci-Dima Andreea 

2.  Vizita în luna martie la 

Sc. Gimnazială Speciala 

„M. Montessori” Bacau 

Realizarea de martisoare de 

către elevii colegiului 

Karpen , impreuna cu elevii 

scolii speciale 

Martie 2020 Șova Simona-Andreea, 

Marcoci-Dima Andreea  

3. Vizita inainte de Paște la 

Sc. Gimnazială Speciala 

„M. Montessori” Bacau 

Realizarea de servetele de 

către elevii colegiului 

Karpen, impreuna cu elevii 

scolii speciale 

Aprilie 2020 Șova Simona-Andreea, 

Marcoci-Dima Andreea 
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ALĂTURI DE BUNICII NOŞTRI 

PROIECT EDUCATIONAL DE VOLUNTARIAT 

                                   

Prof. înv. Primar:  Birgian Roxana-Acvilina 

                                  Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil” Timișoara 

 

 

      Motto: „Aceasta înseamnă a trăi, să nu trăieşti doar pentru tine!     (Menander)  

 

 ARGUMENT 

 Dacă vom învăța să avem grijă de bătrâni,de persoanele în vârstă,singure,bolnave,aflate în 

dificultate,de multe ori ignorate de rude,de cei apropiați,atunci copiii noștri vor fi educați să fie 

buni,generoși,sensibili,omenoși,vor avea capacitatea să aprecieze faptele bune raportate la cele rele,să 

dezvolte atitudini și comportamente pozitive față de persoanele în vârstă, care de multe ori ajung în situații 

defavorabile,chiar de risc.  

Copiii noștri , inițiați în acordarea ajutorului celor care au nevoie de ei, vor avea cugetul curat și vor 

crește frumos,vor zburda prin iarba fragedă,vor ști să se bucure de păsările ce se înalță spre cerul senin, de 

peștii ce vor mai înota în apele limpezi și de boabele de rouă ale dimineților...... 

Prin acest proiect,ne-am propus să lărgim sfera de cunoaştere umană,copiii să trăiască în relaţie cu 

cei din jur,să-şi dezvolte stări afective pozitive,să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure,bolnave 

sau abandonate,stabilirea unei punţi de legătură între cele două medii diferite şi adaptarea comportamentului 

la cerinţele grupului cu care vine în contact.  

Vrem să aducem un zâmbet pe feţele acestor trecători prin viaţă,să fim nepoţii pe care şi i-ar fi 

dorit,să le deschidem uşa de Sfântul Nicolae, de Crăciun,de Paşte,de 8 Martie,etc. să le aducem un strop de 

bucurie prin cântecele,poeziile,dansurile şi inocenţa noastră.  

 Voluntariatul este O VIRTUTE , NU O OBLIGAŢIE.  

 

Importanța implementării acestui proiect  

Ajutorarea și protejarea bătrânilor lipsiți de condiții materiale care să le asigure o viață decentă,dar și 

prezentarea unor momente artistice care să le aducă un zâmbet,măcar pentru o clipă, celor aflați în 

dificultate, este o problemă care se adresează tuturor oamenilor și care trebuie să intereseze pe toata lumea : 

adulți și copii.  

Noi , dascălii, trebuie să punem un mare accent pe acest lucru în educarea copiilor, pentru a ne putea 

bucura împreună , de cei care sunt atat de .....trecători prin viață . 

 

SCOPUL PROIECTULUI: 

 Dezvoltarea sentimentelor de dragoste, preţuire şi respect pentru persoanele în vârstă; oferirea de sprijin 

umanitar persoanelor vârstnice aflate în dificultate . 

 

 OBIECTIVELE PROIECTULUI  

- formarea şi educarea spiritului de întrajutorare la vârste foarte mici;  

- educarea dragostei şi admiraţiei faţă de cei neajutoraţi, a simţului civic, moral;  

- crearea unor momente de bucurie în viaţa celor care primesc, dar şi a celor care dăruiesc; 

--dezvoltarea unui comportament altruist,a dorinţei de îngrijire şi ocrotire a bătrânilor;  

- responsabilizarea copiilor şi părinţilor acestora prin implicarea în activităţi de voluntariat. 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ  

 să aprofundeze elementele de bază ale tradiţiilor românești; 

 să manifeste interes pentru datinile şi obiceiurile sărbătorilor la români;  

 să-şi consolideze spiritul de întrajutorare pentru  cei nevoiaşi;  

 să confecţioneze felicitări pe care să le dăruiască;  

 oferirea unor pachete cu alimente, haine, fructe şi dulciuri celor nevoiaşi sau bolnavi;  
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 să întâmpine sfintele sărbători ale Sfântului Nicolae, ale Naşterii Domnului, ale Paștelui, cu bucurie în 

suflet, cu dorința de a ajuta;  

 să-şi cultive comportamentul moral-civic.  

 

 

GRUPURI ŢINTĂ:  

- elevii clasei pregătitoare și a celorlalte clase partenere din unitate; 

-școlarii din școlile partenere. 

BENEFICIARI :  părinţii, cadrele didactice, bătrânii din Căminul de Persoane Vârstnice Timișoara  

DURATA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI  

1 an şcolar, 2019-2020 

RESPONSABILI  

Învăţătoarele  instituţiilor cuprinse în proiectul de parteneriat.  

RESURSE UMANE:  

-copiii; 

-cadrele didactice;  

-părinţii copiilor;  

-locuitorii centrului vizat. 

RESURSE MATERIALE : 

  -alimente ; 

  - articole de îmbrăcăminte;  

  - dulciuri ; 

   -carton și materiale reciclabile pentru felicitări și obiecte decorative; 

 -aparat foto; 

-radiocasetofon; 

-cameră video ; 

-CD-uri cu negative pentru cântece; 

-CD-uri cu muzică pentru dansuri , tradiții și obiceiuri populare ; 

-costume populare etc. 

RESURSE FINANCIARE:  

- donaţii ale părinţilor ;  

- contribuţii ale cadrelor didactice;  

 

Mediatizarea s-a realizat atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi la sfârşitul acestuia astfel:  

- prezentarea proiectului în cadrul Comisiei Metodice a învățătoarelor;  

 -prezentarea proiectului în cadrul Cercului Pedagogic ; 

- popularizarea activităților  prin articole în presa locală; 

- popularizarea activităților  pe pagina de facebook a școlii. 

 

Rezultate aşteptate ca urmare a implementării proiectului:  

- dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipă (colaborare şi întrajutorare);  

-stabilirea unei relaţii de comunicare pentru a desfăşura împreună acţiuni civice;  

- creşterea coeziunii grupului prin participarea copiilor la activităţi, implicarea lor în rezolvarea sarcinilor 

comune, interacţiunea lor în situaţii diverse;  

- optimizarea adaptării la cerinţele şcolare prin exersarea abilităţilor sociale, creşterea stimei de sine prin 

asumarea responsabilităţilor avute în cadrul proiectului;  

- consolidarea parteneriatului grădiniță-şcoală-comunitate locală; 

- manifestarea unui comportament atent,tolerant, civilizat în tot ceea ce întreprind ;  

- atragerea şi implicarea preșcolarilor şi  şcolarilor în acţiuni şi activităţi diversificate care să răspundă 

dorinţelor lor. 

 

 

 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 
 

 
2146 

 

Modalităţi de monitorizare a proiectului:  

- portofoliu cuprinzând proiectul, protocoalele activităţilor derulate, fotografii din timpul activităţilor, DVD 

cu filmarea activităţilor;  

- procese-verbale;  

- raportul final.  

Impactul proiectului: îmbunătăţirea imaginii şcolii în spaţiul comunităţii locale.  

Resurse financiare:  

- costurile pentru realizarea pachetelor umanitare au fost suportate de părinţi și cadre didactice. 

Analiza Swot 

 

Puncte tari  

-rolul cadrului didactic de a se implica în activități 

de voluntariat ; 

-asumarea responsabilitatii elevilor de a se 

preocupa de persoane aflate în dificultate;  

-abilitatea elevilor de a participa activ și afectiv la 

diverse spectacole și activități în școală și în afara  

școlii ; 

-dorința și inițiativa de a continua acest proiect, 

dupa finalizarea lui. 

Puncte slabe  

-dezinteresul adulților pentru problemele sociale 

din oraș; 

-sensibilizarea adulților la eforturile și preocupările 

cadrelor didactice și elevilor ; 

-identificarea , implicarea , sponsorizarea de catre 

un grup de initiativă la nivel local. 

Oportunitati  

-formarea unor obiceiuri în vederea ajutorării 

persoanelor aflate în dificultate;  

-valorificarea resurselor umane prin depistarea 

talentelor;  

-lansarea unor indemnuri la toleranță și umanitate . 

Amenintari  

-lipsa unui mijloc de transport pentru copii;  

-blocarea și deformarea informațiilor privind 

școala,grădinița de către alte școli din oraș. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 

1. Activităţi de colectare de alimente, haine, fructe,  dulciuri : 

        « CIUBOȚELELE LUI MOȘ NICOLAE »  

        « DE CRĂCIUN , FII MAI BUN ! » 

         « MĂRȚIȘOARE DULCI » 

        « SOSEȘTE IEPURAȘUL ! » 

2. Activități artistice prezentate bătrânilor din Căminul pentru Persoanele Vârstnice Bacău: 

“PROGRAM DE CÂNTECE, POEZII ȘI DANSURI” 

“DATINI ȘI OBICEIURI TRADIȚIONALE DE CRĂCIUN ȘI ANUL NOU “ 

“CONFECȚIONARE DE MĂRȚIȘOARE DIN MATERIALE RECICLABILE” 

“REALIZARE DE DESENE , PICTURI , OBIECTE ORNAMENTALE DE PAȘTI”-

“REALIZAREA UNEI EXPOZIȚII ÎN CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE”. 

“CONFECȚIONARE DE FELICITĂRI DE PAȘTE “ 

      3. Implicarea părinţilor în activităţile de voluntariat;  

      4. Ședinţă foto cu părţile implicate.  
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5. Evaluare 

- Evaluarea internă 

• Numărul de voluntarii înscrişi în proiect 

- Evaluare externă:  

• Feedback-ul fiecărui voluntar, jurnalul voluntarului  

 

6. Diseminare 

Diseminarea proiectului se va face în Consiliul Profesoral, pe site-ul şcolii, în şedinţele Consiliului Local.  

 

7. 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 Liceului Teoretic ,,Grigore Moisil” 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). 

8. Datele de contact ale coordonatorului proiectului e-mail: roxanabirgian@yahoo.com 

  

ACORD DE  PARTENERIAT 

 

            ÎNCHEIAT  ASTĂZI,  

Între părţile: 

 

1.  

2.  

 Prezentul acord are în vedere derularea proiectului cu tema:  

 Obligaţiile părţilor: 

1. Instituţia organizatoare – se obligă să participe nemijlocit şi să respecte calendarul desfăşurării 

activităţilor; să asigure popularizarea proiectului în rândul elevilor; să comunice în timp util orice modificare 

apărută în derularea activităţilor. 
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2. Instituţia parteneră - se obligă să participe nemijlocit şi să respecte calendarul desfăşurării 

activităţilor; să asigure cadrul desfăşurării activităţilor şi asistenţa de specialitate conform tematicilor; să 

comunice în timp util orice modificare apărută în derularea activităţilor. 

        Durata acordului 

 

 

Coordonatori proiect 
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PROIECT   EDUCAȚIONAL  

,,ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI BUNI ҆  ̓

Prof. înv. primar Crișan Mirela 

Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu Arad 

 

Condițiile socio-economice ale societății în care trăim la ora actuală solicită implicare, întrajutorare, empatie, 

solidaritate. 

  Adulți fiind, înconjurați și preocupați de problemele cotidiene, uităm să mai privim împrejur. La semenii 

noștri. Și mai ales la cei care, din diferite cauze, au probleme materiale, financiare, emoționale. 

  Când învățăm să fim empatici, să ajutăm? Debutăm în familie apoi la grădiniță și mai târziu la școală. 

Părinții sunt  principalul model pe care îl urmează copilul. Urmează grădinița unde copilul învață să împartă 

jucăriile, mâncarea, să-și ajute colegul de grupă să facă ordine și multe altele. Apoi urmează școala. Copiii 

cresc, mediul îi influențează din ce în ce mai mult. Văd, aud, citesc, vizionează.  Exemple de comportament 

diferit atât pozitiv cât și negativ. Ce putem face pentru ei în școală pentru a le induce un comportament 

pozitiv, pentru a le dezvolta spiritul civic și empatia? Una dintre modalități ar fi activitățile de voluntariat.  

  Ce înseamnă să fii voluntar? Simplu ׃ să îți ajuți semenii fără să aștepți o formă sau alta de răsplată. 

    

  Scopul proiectului 

   -  Cunoașterea diferitelor aspecte ale vieții din mediul rural/ urban 

   -  Stabilirea de relații de colaborare între copiii de la oraș și cei de la sat 

   -  Stimularea mentală, integrarea socială și dezvoltarea mai amplă a abilităților copiilor defavorizați prin 

activități recreative, de imaginație, terapeutice.  

     - Dezvoltarea spiritului de colaborare și întrajutorare 

 

   Obiectivele proiectului 

- Implicarea elevilor, cadrelor didactice, părinților și a altor voluntari în cadrul unor activități ce vor fi 

realizate cu copiii defavorizați 

- Educarea sentimentelor  de prietenie, de ajutor, de dezvoltare a spiritului civic 

- Dezvoltarea abilităților de comunicare virtuală eficientă, de asumare a responsabilităților  

- Atragerea elevilor și părinților în organizarea unor activități cu caracter extracurricular, diversificarea 

activităților și mărirea numărului lor în viitor. 

- Educarea spiritului de economisire, de cumpătare. 

 Grupul țintă 

- Copiii de la Centrul de plasament Vladimirescu 

Participanți la proiect 

- Elevii Școlii Gimnaziale Nicolae Bălcescu Arad 

- Elevii de la Centrul de plasament Vladimirescu 

- Părinții copiilor școlii din Arad 

 

VOLUNTARI 

 Părinți și copii ai Școlii Gimnaziale Nicolae Bălcescu Arad 

 Cadre didactice- profesori în învățământul primar.   
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Resurse 

A- Umane- participanții la proiect 

B- Materiale – ajutorul financiar dat de comunitatea din Arad pentru copiii de la centrul de plasament                        

C- Financiare- cheltuieli cu expediția coletelor pentru Centrul de plasament Vladimirescu 

D- Temporale- 2020-2021 

 

                  Modalități de realizare 

Jocuri, filme online, conversația euristică, Jocuri  de rol, dezbaterea, cântece, desen, pictură, 

activități practice ( toate activitățile se vor realiza online pe timpul pandemiei, pe platforma 

Teams și Zoom) 

 

EVALUARE 

- Realizarea de expoziții cu lucrările făcute de copiii din ambele instituții , colaje cu fotografiile lucrărilor 

interschimbate între cele două unități,  

- Diplome pentru participanții la proiect 

- Fotografii cu copiii când primesc  cutiile cu cadouri de Crăciun  și Cutiile -surpriză-pușculițe,  cu ocazia 

Sărbătorii Pascale 

 

Activitățile desfășurate 

 

Nr. 

Crt. 

Activitatea Modalități de realizare Data 

1 Să ne cunoaștem Întâlnirea inițială pentru  a 

face cunoștință 

 

Noiembrie 

2020 Zoom 

2 Ce facem noi? Împărtășirea de experiențe de 

învățare de către cele două 

grupuri 

Decembrie 

2020 

Teams 

3 Vine Moș Crăciun Poezii și cântece și 

despachetarea cadourilor 

trimise de copiii din Arad 

Decembrie 

2020 

Zoom 

4 Minunile iernii Pictură după tutorial, 

Expunerea și prezentarea 

lucrărilor online 

Februarie  

2021 

Teams 

5  Hai la joacă ! Jocuri online Martie2020 

 

6 A venit Iepurașul ! Deschiderea cutiilor -surpriză 

care conțin pușculițe cu bani 

pentru copiii din centrul de 

plasament -  

Aprilie 

2021 

Zoom 

7 Ce ne place? (să facem, să mâncăm, 

să mirosim, să desenăm etc.) 

Ghicește la ce mă gândesc-joc 

de mimă 

Mai 

2021 

Teams 

8 Vara . Expo Colaje din materiale 

reciclabile realizate de fiecare, 

prezentarea lor -  

Iunie 2021 

Teams 
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9 Cu mulțumiri !...Vizită la Centrul 

de plasament . 

Aprecieri pentru activitățile 

tuturor, diplome de merit 

pentru toți copiii și părinții 

acordate la întâlnirea dintre 

copii ( sau online) 

Iunie  

2021 

Zoom 
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 PROIECT EDUCAȚIONAL 

DIN INIMĂ, UN MĂRȚIȘOR IN DAR! 
 

Ciudin Brândușa Anemarie 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tg. Neamț 

 

 

 

1. Titlul proiectului:   DIN INIMĂ, UN MĂRȚISOR ÎN DAR! 

2. Data: 25 februarie – 8 martie 2019 

3. Locația: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tg. Neamț 

în parteneriat cu Clubul copiilor Tg. Neamț, Centrul de zi al 

Fundației Speranța Tg. Neamț și Casa Culturii “Ion Creangă” 

Tg. Neamț 

4. Grup țintă: -elevii C.S.E.I. Tg. Neamț, elevii de la Clubul 

Copiilor Tg. Neamț, persoane cu dizabilități de la Centrul de zi 

“ Speranța” Tg. Neamț. 

                         - părinți, membrii  comunității locale 

5. Cadru didactic coordonator: Prof . Brândușa Anemarie Ciudin 

 

6. ARGUMENT:A dărui este mai înălțător decât a primi! Pornind de la acest fapt am discutat 

cu elevii mei și am hotărât că putem face un gest frumos pentru persoane din orașul nostru: să 

oferim un mărțișor sau o felicitare realizată de noi persoanelor în vârstă sau defavorizate pentru a 

le aduce pe fată un zâmbet.  

7. Scopul proiectului este organizarea de acţiuni comune C.S.E.I. Tg. Neamț - Clubul Copiilor – centrul 

de zi ‘Speranța”, în vederea sărbătoririi începutului de primăvară prin realizarea de mărțișoare și felicitări pe 

care apoi să le oferim persoanelor în vârstă din oraș și din Piața agroalimentară Tg, Neamț. Aceasta colaborare 

are ca scop și formarea unor legături de prietenie între participanții la acest proiect. 

8. Obiective: 

✓ Participarea la manifestări specifice ; 

✓ Sensibilizarea copiilor la problemele vieții cotidiene; 

✓ Familiarizarea copiilor cu activități de voluntariat; 

✓ Acordarea şansei  elevilor de a se implica în proiect,  de a-şi promova cunoştinţele şi înclinaţiile 

pentru lucrul manual; 

✓ Dezvoltarea imaginației și a creativității; 

✓ Antrenarea copiilor în activităţi de grup educaţional ; 

✓ Dărâmarea barierelor dintre instituțiile implicate; 

✓ Realizarea unor lucrări plastice cu ridicat nivel estetic; 

✓ Perceperea acestui eveniment ca o posibilitate de exprimare artistică și de interacțiune cu alte 

persoane; 

✓ Dezvoltarea învăţării prin cooperare şi însuşirea de responsabilităţi şi sarcini specifice; 

✓ Extinderea activităţii şcolare în zone din afara şcolii; 
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9. Resurse umane: 

✓ Cadre didactice 

✓ Elevi 

✓ Comunitatea locală 

✓ Părinţi 

 

10. Resurse materiale: 

✓ Carton, coli de hârtie; 

✓ Materiale diverse pentru realizarea lucrărilor: mărgele, sfoară, fire de ață, deșeuri textile și de piele, 

materiale reciclabile; 

✓ Acuarele, carioci, albume; 

✓ Suport pentru expoziţie; 

 

11. Responsabilităţile cadrului didactic implicate în proiect: 

✓ Mobilizarea copiilor şi părinţilor pentru a participa la activităţi, conform Proiectului; 

✓ Identificarea resurselor necesare desfăşurării proiectelor; 

✓ Întocmirea unui grafic de desfăşurare, deoarece prioectul se desfăşoară în paralel cu activităţi 

obişnuite; 

✓ Prezentarea tuturor informaţiilor şi a materialelor realizate pe grupuri; 

✓ Pregătirea expoziţiilor; 

✓ Insoțirea copiilor în incursiunea lor de dăruire a mărțișoarelor și felicitărilor. 

 

12. Acţiuni ale copiilor: 

✓ Socializează cu elevii din alte instituții partenere; 

✓ Execută practic lucrările propuse; 

✓ Participă activ la activitățile proiectului 

✓ Oferă mărțișoare persoanelor în vârstă. 

 

13. Rezultatele aşteptate la finalul proiectului: 

✓ Copiii, prin acest proiect, îşi dezvoltă cunoştinţele 

✓ Învaţă ce înseamnă o actiune de voluntariat şi cum trebuie desfăşurată 

✓ Participă la acţiuni educative, trăiesc momente de bucurie, emoţie, îşi manifestă liber sentimentele 

✓ Implică proprii părinţi în activităţi educative 

✓ Organizează expoziţii 

✓ Utilizează cooperarea ca modalitate de bază în atingerea scopurilor individuale şi de gru
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14.  Graficul   activităților: 

 

Nr. 

crt. 

Activitatea Loc de 

desfășurare 

Data Responsabili 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

  

 

 

3. 

 

 

  

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5.  

 

  

 

 

 Work-shop mărțișoare la Casa Culturii 

“ Ion Creangă” Tg. Neamț 

Activități de realizare a mărțișoarelor de 

către elevii C.S.E.I. Tg. Neamț și copiii 

de la Clubul Copiilor 

 

 

Mărțisorul ecologic 

Realizarea mărțisoarelor din materiale 

reciclabile 

 

 

 

 

Dăruind primăvara! Elevii nostri, 

împreună cu persoanele cu dizabilități de 

la Centrul de zi “Speranța” dăruiesc 

mărțișoare 

 

 

 

Felicitări pentru MAMA 

Activități de realizare a felicitărilor 

pentru 8 martie. Realizarea unei expoziții 

cu lucrările copiilor 

 

 

Un dar pentru o persoana dragă din 

viața mea! 

  

Casa Culturii “ 

Ion Creanga” 

Tg. Neamț 

 

 

 

 

 

Cabinetul de 

educație 

tehnologică 

 

 

 

 

Piața 

agroalimentara 

 

 

 

 

 

Cabinetul de 

educație 

tehnologică 

 

 

 

Școala, 

locuința 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

februarie 

 

 

 

 

 

 

1 martie 

 

 

 

 

 

 

6,7 martie 

 

 

 

 

8 martie 

Cadrul 

didactic 

coordonator 

 

    EVALUAREA 

        Evaluarea se va realiza atât pe parcursul derulării proiectului, prin chestionare, jurnal de impresii, dar şi 

prin metode specifice de evaluare: portofoliul, expozitiile, lucrările elevilor 
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PROIECT EDUCAȚIONAL NATURĂ CURATĂ, O VIAȚĂ SALVATĂ! 2020 

 

MIHAI ALINA 

 

 

 

GRUPA:      Mare „B” - Bondăreii 

T E M A  A N U A L Ă :     C â n d ,  c u m  ş i  d e  c e  s e  î n t â m p l ă ?  

TEMA PROIECTULUI TEMATIC:   „Cu papucii ei de frunze, toamna se arată” 

SUBTEMA:      “Hora legumelor veselor”  

TEMA ACTIVITĂŢII:    „Piramida alimentelor” 

MESAJUL ZILEI:     „Minte sănătoasă, într-un corp sănătos”, 

FORMA DE REALIZARE:    Activitate integrată – ALA + ADE (DŞ+DOS) 

FORMA DE ORGANIZARE:   frontal, pe grupuri mici, individual; 

TIPUL DE ACTIVITATE:    fixarea şi consolidarea cunoştinţelor 

MIJLOC DE REALIZARE:    joc didactic, lipire 

DURATA:     o zi 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

1. Activităţi de dezvoltare personală: 

Întâlnirea de dimineaţă. 

Rutine: Primirea copiilor, momentul de igienă personală, micul dejun, vizita la toaletă. 

Calendarul naturii, mă pregătesc pentru activităţi. 

„Singurel îmi strâng jucăriile” – deprinderi de muncă gospodărească;  

„Ştiu să mănânc frumos singur” – deprinderi de a mânca cu lingura, corect; 

Tranziţii: „Bate vântul frunzele…”, „Câte unul pe cărare”, „Iute, iute alergăm…”,  

 

2. Activităţi  liber alese: 

Artă:  „Legume de toamnă” – colorare în contur; 

 „Alimente” – decupare pe contur; 

 „Meniuri pentru păpuşi” – lipire; 

Construcţii:  „Rafturi din supermarket”;  

 Joc de mișcare„Dansul alimentelor vesele” – dans ritmic; 

 

3. Activităţi pe domenii experienţiale: 

DŞ  - Cunoaşterea mediului „Spune ce ai gustat?” – joc didactic; 

DOS - Activitate practică „Piramida alimentelor” – lipire, lucrare colectivă. 

 

 

S C E N A R I U L   Z I L E I  

I.  ADP 

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă. 

Salutul : Bună dimineaţa, gâze mici ,/ Mă bucur că sunteţi aici! Bondărei cu gâdilici! /  „Dimineaţa a sosit, 

 Toţi copiii au venit. / Într-un cerc să ne-aşezăm / Cu toţii să ne salutăm.” 

Copiii formează două cercuri ce se  rotesc în sensuri diferite, cântă  „Bună diminaţa”, la oprirea melodiei fetele 

salută şi îmbrăţişează pe băiatul din faţa ei. 

Prezenţa: verificarea prezenţei copiilor şi aşezarea pe panou a fotografiilor celor prezenţi. 
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Calendarul naturii: completarea calendarului. Astăzi este marţi, este luna octombrie şi suntem în anotimpul 

… 

Împărtăşirea cu ceilalţi: Îmi pare bine că astăzi ne-am întâlnit.  

Activitate de grup: Anunţ mesajul zilei: „Minte sănătoasă, într-un corp sănătos”, de aceea executăm şi noi 

câteva mişcări de înviorare. 

Noutatea zilei:  

Vreau să vă spun că astăzi m-am întâlnit cu Zâna Toamna şi v-a trimis o surpriză. O să aflăm mai târziu ce 

conţine această surpriză. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

• Să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări; 

• Execută dansul şi cântecul „Bună  dimineaţa!”; 

• Să observe cu atenţie vremea de afară, oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-le prin 

simbolul adecvat; 

• Să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg identificându-l după chip şi nume; 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul, problematizarea. 

Elemente de joc: mişcarea, surpriza mânuirea materialelor. 

Resurse materiale: panoul cu Calendarul naturii, jetoanele cu care se completează, fotografii; 

Forme de oganizare: frontal, individual. 

II.  ALA Începem activitatea cu jocul de mişcare ”Suntem copaci bătuţi de vânt şi ploi”  

Continuăm cu activităţile la centrele de interes.  

Tranziţie:  „Bat din palme, clap, clap, clap, 

Artă:  „Colorăm fructele şi legumele” – colorează în contur; „Decupăm alimente” – decupează pe contur; 

„Meniu pentru păpuşi” – alege şi lipeşte; 

Construcţii:  „Rafturi din supermarket” – construieşte rafturi pentru alimente;  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

• Să coloreze corect legumele şi fructele; 

• Să-şi coordoneze mişcările pentru a decupa pe contur; 

• Să construiască folosid experienţa din viaţa zilnică;  

• Să răspundă la întrebările adresate de către educatoare rostind clar şi corect cuvintele şi 

formând propoziţii simple corecte din punct de vedere gramatical;  

• Să-şi coordoneze mişcările corpului cu linia melodică sau cu ritmul muzicii. 

III.  ADE – ATIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE  

TEMA ACTIVITĂŢII: „Piramida alimentelor” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată – ALA + ADE (DŞ+DOS) 

DŞ (cunoaşterea mediului)“Spune ce ai gustat?” – joc didactic;     

DOS (Activitate practică) „Piramida alimentelor” - decupare, lipire. 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii 

pentru investigarea acestuia.  

Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre anotimpul toamna, legume, fructe. Educarea sensibilităţii 

gustative, olfactive, tactile şi vizuale prin antrenarea analizatorilor corespunzători. Formarea şi consolidarea 

tehnicilor specifice activităţii practice. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE  

• Să răspundă corect la întrebările educatoarei, formulând propoziţii corecte din punct de vedere gramatical; 

• Să respecte regulile jocului;  

• Să decupeze, corect pe contur; 
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• Să lipească în spaţiul destinat fiecărei categorii de alimente; 

• Să denumească fructele şi legumele gustate, indicând caracteristicile de gust, culoare, miros, textură; 

• Să denumească materialele de lucru; 

• Să participe cu interes la activitate; 

• Să analizeze obiectiv lucrările, formulând aprecieri privind activitatea colegilor; 

SARCINA DIDACTICĂ: recunoaşterea şi denumirea corectă a gustului unor alimante de bază şi a unor 

însuşiri stabilite prin intermediul celorlalţi analizatori (gust, miros, pipăit); 

REGULILE JOCULUI: Copilul legat la ochi trebuie să determine alimentul după pipăit, gust, miros şi să-l 

denumească. Copilul din echipa adversă îi confirmă corectitudinea răspunsului şi-l argumentează. 

ELEMENTE DE JOC: fular, fluier, clopoţel, ghicirea, surpriza. 

METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, explicaţia, povestirea, observaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul, 

problematizarea, munca în echipă,  

munca independentă, turul galeriei, aprecierea. 

FORME DE REALIZARE: frontală, pe grupuri mici, individuală; 

MIJLOACE DIDACTICE:  

Fructe şi legume proaspete de gustat, coş cu fructe şi legume, planşa cu piramida alimentelor, imagini pentru 

decupat, foarfece, lipici, fular, fluier, ghicitori;   

IV.  ALA „Dansul alimentelor vesele” – dans ritmic. 

 

BIBLIOGRAFIE:  

• Curriculum pentru învăţământului  preşcolar - prezentare şi explicitări, D.P.H.,Bucureşti 

2009;  

• Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii - Ed. Gheorghe Cârţu 

Alexandru, Craiova 2009; 

• Activitatea integrată din grădiniţă, D.P.H. Bucureşti 2008; 

• Metode interactive de grup – Ghid metodic, Editura Arves, Craiova, 2007; 

• Revista învăţământului preşcolar, Nr. 3- 4 / 2011, Editura Arlequin. 
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NATURĂ CURATĂ, O VIAȚĂ SALVATĂ! – PROIECT EDUCAȚIONAL 

 

Bucur Daniela 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 34 din Brașov 
 

Domeniul ecologie şi protecţia mediului 

INIŢIATORII PROIECTULUI: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.34  din Braşov 

PĂRŢILE IMPLICATE 

Nr crt PARTENERI COORDONATORI ECHIPA DE IMPLEMENTARE 

1. Grădiniţa cu Program 

Prelungit Nr. 34 

Braşov 

Albu Rodica 

Bilinschi Ruxandra  

Bucur Daniela 

Albu Nadița 

David Mihaela 

Florica Bianca 

 

Pintea Lavinia Mariana 

Bacrău Cristina 

Stroe Maria 

Pleşanu Loredana 

Vechiu Maria 

Stanciu Mariana 

Contanu Gina Amalia 

Neculoiu Ioana 

2. Grădiniţa cu Program 

Prelungit Nr. 22 

Brașov 

Peter Marcela Educatoarele din grădiniţă 

3. Colegiul Tehnic 

Mircea Cristea, 

Braşov 

Costea Gabriela 

Frandes Roxana Adriana 

Învăţătoarele din colegiu 

4. Universitatea 

Transilvania Brașov – 

Facultatea de 

Silvicultură 

Curtu Lucian Alexandru 

 

Profesorii și studenții facultății 

5. Asociația Amicii 

Salvamont Brașov 

1979 – Adler 

Ferdinand 

Dumitru Paul Reprezentanţi din cadrul asociaţiei 

6. Comprest S.A. Bărbat Emil Reprezentanţi din cadrul firmei 

7. Asociaţia 

Educatoarelor din 

România, Filiala 

Braşov 

Moaşa Simona Reprezentanţi din cadrul asociaţiei 

8.  Editura Eucatoarea.ro, 

Braşov 

 

Moaşa Horia Reprezentanţi din cadrul editurii 
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Argument 

Prin ceea ce vom desfăşura încercăm să dezvoltăm preșcolarilor și școlarilor mici deprinderi, 

obişnuinţe ce ţin de cunoaşterea și protecţia mediului înconjurător, să îi conştientizăm asupra rolului şi 

importanţei acestuia şi asupra rolului pe care îl au ei în legătura cu un mediu sănătos.  

Dacă vom reuşi să insuflăm copiilor dragostea de natură, generaţiile viitoare vor beneficia de un aer 

curat şi un mediu sănătos, iar viitorul va fi în sensul  reconcilierii cu natura spre binele şi folosul nostru. 

  Acest proiect se doreşte a fi o pledoarie pentru o viaţă sănătoasă. 

Analiza SWOTT: 

Puncte forte: exestența unui real interes a cadrelor didactice și a copiilor pentru participarea la diferite 

concursuri în domeniul artelor vizuale; relațiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat 

educațional deschis, stimulativ; există o bună delimitare a responsabilităților cadrelor didactice, precum și o 

bună colaborare a acestora. 

Puncte slabe: activitățile derulate pe parcursul proiectului sunt consumatoare de timp; slaba implicare în viața 

școlii a părinților. 

Oportunități: informarea cadrelor didactice despre proiect prin site-ul grădiniței și a altor site-uri specifice - 

didactic.ro/educatoarea.ro; activitățile comune ale cadrelor didactice în afara proiectului favorizează 

împărtășirea experienței, o comunicare mai bună; creșterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite; 

crearea de parteneriate cu școli și grădinițe la nivel județean, interjudețean și național. 

Amenințări: educația nu e privită ca mijloc de promovare socială; timpul liber limitat al părinților duce la slaba 

implicare în activitățile extracurriculare; criza de timp a părinților, nivel scăzut de educație sau 

conservatorismul unor părinți determină o slabă pregătire a copiilor 

 

Scopul Proiectului 

Conştientizarea importanţei unui mediu înconjurător curat și a selectării deșeurilor, formarea unui 

comportament ecologic precum şi dezvoltarea capacităţilor de a aprecia frumosul din natură şi de a-l proteja. 

 

Obiectivele Specifice Ale Proiectului 

✓ Manifestarea  interesului în activităţile de ocrotire a mediulul înconjurător și a selectării deșeurilor, 

precum şi promovarea regulilor de protejare şi respectarea mediului înconjurător; 

✓ Organizarea de excursii în pădure şi observaţii legate de acest ecosistem complex; 

✓ Plantarea de puieţi în locurile propuse de reprezentanţii Clubului „Amicii Salvamont Brasov” și ai 

Facultății de Silvicultură Brașov; 

✓ Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii în care să 

evidenţieze importanţa unui mediu curat; 

✓ Să stabilească relaţii de prietenie şi colaborare cu preșcolarii și școlarii mici altor grupe / clase, 

dezvoltându-şi  spiritul de comunicare şi încredere în forţele proprii; 

 

Grupul Ţintă 

Preşcolari, şcolari, cadre didactice din învăţământul preşcolar şi şcolar, părinţi, alte persoane implicate 

în creşterea şi educarea preşcolarilor 

 

Durata Proiectului 

Ianuarie 2018 – Iunie 2018 – respectiv 6 luni 

Resursele  proiectului: 

• Resurse umane: 

o preşcolari; 

o şcolari; 

o cadre didactice, membri desemnaţi din cadrul instituţiilor partenere; 

o familiile copiilor (părinţi, bunici); 

o persoane din comunitate şi mass-media 

• Resurse materiale: 

o dotările din sălile de grupă; 

o spaţiile puse la dispoziţie de instituţiile partenere  



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 
 

 
2160 

 

o materiale necesare desfăşurării activităţilor propuse: acuarele, blocuri de desen, planşete de culori, 

machete, diferite tipuri de material şi adezivi, aparat foto digital, cameră video, computer, 

videoproiector, imprimantă, CD-uri, CD playe 

o  

• Resurse temporale: 6 luni (ianuarie 2018 – iunie 2018) 

• Resurse financiare: sponsorizări, donaţii, fonduri proprii 

 

Descrierea Activităţilor 

Activitatea nr 1 

a. Titlul activităţii – Să ne împrietenim... 

b. Data/perioada de desfăşurare – ianuarie  

c. Locul desfăşurării - Grădiniţa cu PP nr 34 Braşov, Internet, Mass-media 

d. Participanţi - cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar, părinţi, reprezentanţi ai 

instituţiilor partenere 

e. Descrierea pe scurt a activităţii: 

Echipa de proiect va informa grădiniţele, şcolile şi instituţiile partenere despre nevoia de elaborare a 

proiectului propus. Se vor dezbate următoarele aspecte: scopul proiectului, obiectivele, activităţile necesare 

desfăşurării proiectului, rezultate aşteptate, modalităţi de evaluare, etc. Se stabileşte regulamentul de 

participare la proiect pentru grădiniţele şi şcolile partenere. 

Activitatea nr 2 

a. Titlul activităţii – De ce trebuie să reciclăm? 

b. Data/perioada de desfăşurare – februarie  

c. Locul desfăşurării - Grădiniţa cu PP nr 34 Braşov, Colegiul Tehnic Mircea Cristea Braşov 

d. Participanţi - preşcolari, cadre didactice din învăţământul preşcolar, şcolar, părinţi, profesori 

universitari, studenți, alte persoane implicate în creşterea şi educarea preşcolarilor 

e. Descrierea pe scurt a activităţii: 

Activitatea „De ce trebuie să reciclam?” cuprinde în sine o întâlnire ce are drept scop realizarea de 

referate și prezentări power point despre importanţa selectării deșeurilor şi prezentarea lor într-o sesiune de 

comunicări. Prin intermediul acestor activităţi vom face cunoscut copiilor rolul pădurii pentru viitorul și 

sănătatea oamenilor, vom promova cu ajutorul studenților și profesorilor Facultății de Silvicultură Brașov, în 

rândul cadrelor didactice o serie de metode concrete şi eficiente de protejare a pădurii și ecologizare dacă este 

cazul şi vom promova instituţiile partenere prin desfăşurarea acestor activităţi în cadrul lor, intensificând astfel 

legătura grădiniţă-familie-comunitate. 

Activitatea nr 3 

a. Titlul activităţii – Patrula ECO 

b. Data/perioada de desfăşurare – martie 

c. Locul desfăşurării – zona Dâmbu Morii / Dealul Melcilor 

d. Participanţi - preşcolari, cadre didactice din învăţământul preşcolar, şcolar, părinţi, membrii 

Asociației Amicii Salvamont, reprezentanții Comprest S.A., profesori universitari, studenți, alte persoane 

implicate în creşterea şi educarea preşcolarilor 

e. Descrierea pe scurt a activităţii: 

Activitatea „Patrula ECO” presupune organizarea unei PATRULE însoțite și coordonate de membrii 

Asociației Amicii Salvamont cu scopul de a identifica zonele care necesită ecologizare. Se ecologizează zonele 

selectiv, împreună cu școlarii și reprezentanții Comprest S.A.. Cu ajutorul studenților Facultății de Silvicultură 

se plantează puieți în zonele indicate de aceștia ca fiind potrivite. 

Activitatea nr 4 

a. Titlul activităţii – Creez din ce refolosesc 

b. Data/perioada de desfăşurare –  aprilie  

c. Locul desfăşurării - Grădiniţa cu PP nr 34 Braşov, Colegiul Tehnic Mircea Cristea Braşov,  

d. Participanţi - preşcolari, cadre didactice din învăţământul preşcolar, şcolar, părinţi, alte persoane 

implicate în creşterea şi educarea preşcolarilor 

e. Descrierea pe scurt a activităţii: 

Activitatea „Creez din ce refolosesc” cuprinde în sine mai multe întâlniri ce au drept scop 

dezvoltarea plăcerii copiilor de a picta, decupa, lipi, asambla, decora, etc. şi se va realiza prin tehnici diferite, 

respectiv: stampilare, stropire, suprapunere, colaj, etc. Prin intermediul acestor activităţi vom face cunoscute 
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copiilor tehnici diferite de lucru, vom promova în rândul cadrelor didactice o serie de metode concrete şi 

eficiente de pictură sau colaj şi vom promova instituţiile partenere prin desfăşurarea acestor activităţi în 

cadrul lor, intensificând astfel legătura grădiniţă- familie- comunitate. 

Activitatea nr 5 

a. Titlul activităţii – Concurs „Colectez, reciclez, salvez!”  

b. Data/perioada de desfăşurare – 28 mai  

c. Locul desfăşurării – Grădiniţa cu PP nr 34, Braşov 

d. Participanţi - preşcolari şi cadre didactice. 

e. Descrierea pe scurt a activităţii. 

Activitatea „Colectez, reciclez, salvez!” presupune organizarea unui concurs adresat copiilor preşcolari şi 

şcolari. Concursul va avea patru secţiuni: pictură, colaj, costume din materiale reciclabile și creații literare. 

Creaţiile artistico-plastice şi colajele vor fi realizate de preşcolari şi şcolari pe teme ecologice și de selectare a 

deșeurilor şi vor fi redate prin tehnici la alegere. Lucrările se vor trimite prin poştă, la adresa grădiniţei, până 

la data de 20.05.2018 (data poştei). Fiecare cadru didactic poate participa cu minim 3 copii înscrişi. Pe spatele 

lucrărilor trebuie să se regăsească titlul lucrǎrii, numele şi prenumele preşcolarului/școlarului, grupa, unitatea 

preşcolarǎ, numele cadrului didactic îndrumător. Nu se percepe taxă de participare. Diplomele se vor trimite 

pe adresa de e-mail specificată de educatoare la înscriere. 

Activitatea nr 6 

a. Titlul activităţii – „Mesaje ECO” 

b. Data/perioada de desfăşurare – iunie 

c. Locul desfăşurării – Sala festivă a Grădiniţei cu PP nr 34, Braşov 

d. Participanţi – preşcolari, părinţi şi cadre didactice. 

e. Descrierea pe scurt a activităţii. 

Activitatea presupune realizarea unei expoziţii cu lucrările preşcolarilor şi şcolarilor participante la 

concurs și realizarea unui album cu mesaje ECO din partea preșcolarilor și școlarilor participanți la concurs. 

Acţiunea va marca sfârşitul proiectului şi se va finaliza prin premierea tuturor participanţilor cu diplome. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL NATURĂ CURATĂ, O VIAȚĂ SALVATĂ!  

 

Albu Rodica 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 34 din Brașov 

  

 

 

 

COORDONATORI: director Albu Rodica, Bilinschi Ruxandra Laura, Bucur Daniela Geta, Albu 

Nadița 

COLABORATORI: Costea Gabriela,  director Colegiul Tehnic Mircea Cristea, Brașov, Peter Marcela, 

director Grădiniţa cu P.P. Nr. 22 Brașov, Frandeș Roxana Adriana, prof. înv. primar, Colegiul Tehnic 

Mircea Cristea, Braşov. 

A R G U M E N T  

Prin ceea ce vom desfăşura încercăm să dezvoltăm preșcolarilor și școlarilor mici deprinderi, obişnuinţe ce 

ţin de cunoaşterea și protecţia mediului înconjurător, să îi conştientizăm asupra rolului şi importanţei acestuia 

şi asupra rolului pe care îl au ei în legătura cu un mediu sănătos.  

Dacă vom reuşi să insuflăm copiilor dragostea de natură, generaţiile viitoare vor beneficia de un aer curat şi 

un mediu sănătos, iar viitorul va fi în sensul  reconcilierii cu natura spre binele şi folosul nostru. 

 Acest proiect se doreşte a fi o pledoarie pentru o viaţă sănătoasă. 

Analiza SWOTT: 

Puncte forte: exestența unui real interes a cadrelor didactice și a copiilor pentru participarea la diferite 

concursuri în domeniul artelor vizuale; relațiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat 

educațional deschis, stimulativ; există o bună delimitare a responsabilităților cadrelor didactice, precum și o 

bună colaborare a acestora. 

Puncte slabe: activitățile derulate pe parcursul proiectului sunt consumatoare de timp; slaba implicare în 

viața școlii a părinților. 

Oportunități: informarea cadrelor didactice despre proiect prin site-ul grădiniței și a altor site-uri specifice - 

didactic.ro/educatoarea.ro; activitățile comune ale cadrelor didactice în afara proiectului favorizează 

împărtășirea experienței, o comunicare mai bună; creșterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite; 

crearea de parteneriate cu școli și grădinițe la nivel județean, interjudețean și național. 

Amenințări: educația nu e privită ca mijloc de promovare socială; timpul liber limitat al părinților duce la 

slaba implicare în activitățile extracurriculare; criza de timp a părinților, nivel scăzut de educație sau 

conservatorismul unor părinți determină o slabă pregătire a copiilor 

SCOPUL PROIECTULUI 

Conştientizarea importanţei unui mediu înconjurător curat și a selectării deșeurilor, formarea unui 

comportament ecologic precum şi dezvoltarea capacităţilor de a aprecia frumosul din natură şi de a-l proteja. 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI 

✓ Manifestarea  interesului în activităţile de ocrotire a mediulul înconjurător și a selectării deșeurilor, 

precum şi promovarea regulilor de protejare şi respectarea mediului înconjurător; 

✓ Organizarea de excursii în pădure şi observaţii legate de acest ecosistem complex; 

✓ Plantarea de puieţi în locurile propuse de reprezentanţii Clubului „Amicii Salvamont Brasov” și ai 

Facultății de Silvicultură Brașov; 

✓ Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii în care să 

evidenţieze importanţa unui mediu curat; 

✓ Să stabilească relaţii de prietenie şi colaborare cu preșcolarii și școlarii mici altor grupe / clase, 

dezvoltându-şi  spiritul de comunicare şi încredere în forţele proprii; 
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GRUPUL ŢINTĂ Preşcolari, şcolari, cadre didactice din învăţământul preşcolar şi şcolar, părinţi, alte 

persoane implicate în creşterea şi educarea preşcolarilor 

 

DURATA PROIECTULUI Ianuarie 2020 – Iunie 2020 – respectiv 6 luni 

RESURSELE  PROIECTULUI: Resurse umane:preşcolari; şcolari; cadre didactice, membri desemnaţi din 

cadrul instituţiilor partenere; familiile copiilor (părinţi, bunici); persoane din comunitate şi mass-media 

Resurse materiale: dotările din sălile de grupă; spaţiile puse la dispoziţie de instituţiile partenere materiale 

necesare desfăşurării activităţilor propuse: acuarele, blocuri de desen, planşete de culori, machete, diferite 

tipuri de material şi adezivi, aparat foto digital, cameră video, computer, videoproiector, imprimantă, CD-uri, 

CD player Resurse temporale: 6 luni (ianuarie 2018 – iunie 2018) Resurse financiare: sponsorizări, donaţii, 

fonduri proprii 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR 

Activitatea nr 1 Titlul activității – Să facem cunoștință! Jurnalul Verde 

Descrierea pe scurt a activității: Echipa de proiect va informa grădinițele, școlile şi instituțiile partenere 

despre nevoia de elaborare a proiectului propus. Se vor dezbate următoarele aspecte: scopul proiectului, 

obiectivele, activitățile necesare desfășurării proiectului, rezultate așteptate, modalități de evaluare, etc. Se 

stabilește regulamentul de participare la proiect pentru grădinițele şi școlile partenere. Realizarea unui jurnal, 

Jurnalul Verde, cu activitățile desfășurate, și a unui Album de fotografii. 

Activitatea nr 2 Titlul activității – De ce și cum putem noi să să reciclăm? 

Activitatea „De ce și cum putem noi să reciclam?” se desfășoară ca o întâlnire ce are drept scop realizarea de 

referate și prezentări power point despre importanţa selectării deșeurilor şi prezentarea lor într-o sesiune de 

comunicări. Prin intermediul acestor activități vom face cunoscut copiilor rolul pădurii pentru viitorul și 

sănătatea oamenilor, vom promova cu ajutorul studenților și profesorilor Facultății de Silvicultură Brașov, în 

rândul cadrelor didactice o serie de metode concrete şi eficiente de protejare a pădurii și ecologizare dacă 

este cazul şi vom promova instituțiile partenere prin desfășurarea acestor activități în cadrul lor, intensificând 

astfel legătura grădiniţă-familie-comunitate. 

Activitatea nr 3 Titlul activității – Patrula ECO.VERDE 

Activitatea „Patrula ECO” presupune organizarea unei PATRULE însoțite și coordonate de membrii 

Asociației Amicii Salvamont cu scopul de a identifica zonele care necesită ecologizare. Se ecologizează 

zonele selectiv, împreună cu școlarii și reprezentanții Comprest S.A.. Cu ajutorul studenților Facultății de 

Silvicultură se plantează puieți în zonele indicate de aceștia ca fiind potrivite. 

Activitatea nr 4 Titlul activității – Mesaje ECO.VERDE 

Activitatea Mesaje ECO.VERDE se desfășoară în mai multe întâlniri ce au drept scop crearea de mesaje 

ecologice / banner prin dezvoltarea plăcerii copiilor de a picta, decupa, lipi, asambla, decora, etc., realizat 

prin tehnici diferite, respectiv: stampilare, stropire, suprapunere, colaj, etc. Prin intermediul acestor activități 

copiii folosesc diferite tehnici diferite de lucru. De asemenea sunt promovate instituțiile partenere, 

intensificând astfel legătura grădiniţă- familie- comunitate. 

Activitatea nr 5 Titlul activității – Concurs, Colțul Verde!”  

Activitatea: Colțul Verde! presupune organizarea unui concurs adresat copiilor preșcolari şi școlari. 

Concursul va avea patru secțiuni: pictură, colaj, costume din materiale reciclabile și creații literare. Creațiile 

artistic-plastice şi colajele vor fi realizate de preșcolari şi școlari pe teme de ecologie și de selectare a 

deșeurilor şi vor fi redate prin tehnici la alegere. Fiecare cadru didactic poate participa cu minim 3 copii 

înscriși. Pe spatele lucrărilor trebuie să se regăsească titlul lucrării, numele şi prenumele 

preșcolarului/școlarului, grupa, unitatea preșcolară, numele cadrului didactic îndrumător. Nu se percepe taxă 

de participare. Diplomele se vor trimite pe adresa de e-mail specificată de educatoare la înscriere. 

Activitatea nr 6  Titlul activității – Balul costumelor ECO 
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Activitatea presupune realizarea unei activități de tip Bal-Mascat cu lucrările preşcolarilor şi şcolarilor 

participante la concurs dar și realizarea unui album cu mesaje ECO din partea preșcolarilor și școlarilor 

participanți la concurs. Acțiunea va marca sfârşitul proiectului şi se va finaliza prin premierea tuturor 

participanților cu diplome. 
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                                                PROIECT DE EDUCAȚIE REMEDIALĂ 

ȘCOALA – TEMELIA VIITORULUI MEU  

 

                                                                            Ciubotariu Dorina 

                                                                      Liceul Tehnologic ”N.Bălcescu”Flămânzi,Botoșani 

 

 

INFORMAȚII GENERALE: 

1. Număr copii: copii din clasele V-VIII 

2. Perioada de desfășurare a  sesiunilor de educație remedială:semestrul I- II 

3. Frecvența cu care vor avea loc sesiunile de educație remedială 

             nr sesiuni/săptămână-1, durata sesiunii-1 oră 

4. Locul de desfășurare:școală 

5.  Număr copii beneficiari: copiii din gimnaziu 

(Sesiunile de educație remedială se adresează copiilor din ciclul gimnazial cu rezultate slabe 

la matematică , copiilor care înregistrează absențe școlare, risc de corigență, repetenție și 

abandon școlar) 

6. Resurse umane: profesorul de matematică, 1 psiholog școlar, elevi 

7. Resurse materiale  

- existente: sala multimedia, TV, flipchart, laptop ,fișe de lucru 

DESFĂȘURAREA PROIECTULUI 

I. ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN  

I.1 Sprijin pentru viitorul meu  

a. Identificarea nevoilor elevilor cu rezultate slabe la învățătură impune o alternativă educaţională de tip 

remedial, pentru a facilita abordarea trans și crosscurriculară. Se vizează astfel:  

- completarea lacunelor la disciplinele de examen, identificate în evaluările inițiale și pe parcurs  

- creșterea motivației pentru învățare și conștientizarea necesității finalizării invățământului gimnazial, a 

susținerii și promovării examenului de evaluare națională.  

- integrarea unor tehnici de învățare eficientă, realizarea legăturii dintre cunoștințele teoretice și  

practice, metode ale gândirii critice, joc de rol, lucru pe grupe, diferențiat, utilizând filme didactice, 

prezentări PPT, softuri educaționale.  

b. Dezvoltarea competențelor de înțelegere a unui text și de comunicare în limbaj specific, a celor  

logico-matematice și de calcul pentru elevi, prin activități remediale diferențiate, desfășurate în școală de 

către  profesori în scopul creșterii motivației pentru învățare și atingerii standardelor de calitate educațională 

necesare absolvirii studiilor gimnaziale și a promovării examenului de evaluare națională. 

c. Activitățile remediale se vor realiza săptămânal, pe o perioadă de 9 luni/an (octombrie, noiembrie, 

decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie) cu elevi din clasele V-VIII, organizați în 4 grupe 

de nivel (o grupă de 5 elevi din clasa a V-a, o grupă de 6 elevi din clasa a VI-a, o grupă de 7 elevi din clasa a 

VIII–a), în sesiuni bilunare, a câte 2 ore/sesiune, după orele de program .  

Subactivitățile remediale sunt:  

- “Matematica – regina științelor”- câte 12 ore de activitate remedială la matematică pentru cele 2 grupe de 

elevi (V și VI) și 12 ore remediale pentru fiecare grupă de elevi (VII-VIII). 

Profesorii: elaborează materiale pentru fiecare activitate, realizează activități în care folosesc metode 

centrate pe elev, aşa încât elevii să lucreze individual, să fie îndrumaţi şi sprijiniţi efectiv, în fiecare activitate 
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se folosesc tehnologii asistate de calculator și lucru diferențiat. De asemenea, verifică periodic activitatea 

individuală şi temele elevilor, administrează periodic teste de progres, monitorizează frecvența și progresul 

școlar trimestrial și numărul de teste rezolvate, inclusiv variante de evaluarea națională, păstrează permanent 

legătura cu părinţii elevilor privind frecvenţa şi progresul înregistrat de fiecare elev implicat în activităţile 

remediale,informează managerul de proiect despre eventualele sincope care apar.  

Elevii: participă la activități (prezența este obligatorie și va fi monitorizată permanent), realizează sarcinile 

de lucru şi temele individuale şi în echipă, care le revin conform precizărilor profesorilor, participă la testele 

de progres şi popularizează în rândul colegilor activitățile pe care le-au desfășurat, informează părinții 

privind activitățile la care participă și rezultatele obținute la teste.  

d. Activitatea de pregătire remedială este corelată cu cea de consiliere a elevilor și cu cea extracurriculară 

prin folosirea tehnicilor și metodelor eficiente de învăţare, cu scopul creşterii motivaţiei pentru învăţare, a 

încrederii în forţele proprii şi schimbarea pozitivă a atitudinii faţă de şcoală şi societate.  

e. Activitatea de pregătire remedială pentru examenul de evaluare națională se va desfăşura în fiecare lună. 

Activitatea de pregătire remedială pentru disciplina matematică se va desfășura în semestru II,  a câte 2 ore 

pentru fiecare grupă. 

Elevii din grupul ţintă vor participa la aceste activităţi pe baza unui orar stabilit la începutul fiecărui an 

școlar, pentru disciplina matematică, în sălile de clasă dotate corespunzător activităților. 

Ei vor participa la 2 ore de activitate remedială/ bilunar, se vor pregăti pentru susținerea de teste, vor 

colabora cu alți colegi în realizarea sarcinilor și vor populariza în clasele din care provin activitățile 

desfășurate. 

I.2. Ieri-astăzi-mâine  

a. Activitatea de consiliere și dezvoltare personală ”Ieri-astăzi-mâine” vizează palierul emoțional al 

elevului propunându-și dezvoltarea capacității de interrelaționare elevi-elevi, elevi-profesori, creșterea stimei 

de sine, a încrederii în forțele proprii, dezvoltarea unei atitudini pozitive față de școală, cu scopul de a 

conștientiza importanța participării active la ore pentru a-și îmbunătăți rezultatele la învățătură și la 

examenul de evaluare națională.  

Activitățile nonformale proiectate pentru elevii grupului țintă au scopul de a-i dedermina să se mobilizeze 

pentru a-și depăși problemele de comportament vizând stimularea comunicării și colaborării între membrii 

grupului și încurajarea exprimării și susținerii logice a părerilor proprii. Se vor folosi metodele specific 

activităților nonformale, ca o completare la activitățile realizate în timpul programului școlar.  

Aceste sub-activități se vor organiza în fiecare an, pentru o grupă de 20 de elevi din clasele V-VIII(căte 5 

elevi din fiecare clasă, alții în fiecare an) identificaţi pe baza unor chestionare aplicate elevilor cu probleme 

de comunicare și comportament, de integrare în viața școlară, cu nivel scăzut al stimei și încrederii de sine, 

relaționare defectuoasă cu părinții și rezultate slabe la învățătură.  

b. Dezvoltarea capacității de interrelaționare elevi-elevi, elevi-profesori, şi creșterea stimei de sine, a 

încrederii în forțele proprii, dezvoltarea unei atitudini pozitive față de școală și de consiliere de grup, pentru 

20 elevi din clasele V-VIII, în scopul conştientizării propriilor calităţi personale şi profesionale pentru a 

favoriza dezvoltarea personală și orientarea corectă în carieră.  

c. Activitățile de consiliere se vor realiza cu câte o grupă de 20 de elevi din clasele V-VIII, în perioada 

octombrie-mai, după orele de program, astfel:  

Sub-activitatea 1 - Ce știu despre mine? – 6 ore – dezbateri, studii de caz, joc de rol, vizionare film prin 

care elevii se vor cunoaște, își vor descoperi calitățile și defectele și vor învăța să le folosească în propria 

dezvoltare.  

Sub-activitatea 2 - Știu să comunic? – 6 ore, dezbateri, studii de caz, joc de rol prin care se va exemplifica 

cât de important este ce, cum și cui transmitem.  

Sub-activitatea 3 - Școala – oportunitate pentru mine? – 6 ore, dezbateri, studii de caz, joc de rol prin care 

se va pune în evidență importanța educației pentru tineri care doresc să-și continue studiile.  
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Sub-activitatea 4 - Știu ce voi face mâine! – 6 ore, dezbateri cu invitați (absolvenți ai școlii care s-au realizat 

in diferite domenii, personalități locale, reprezentanți ai agenților economici locali), invitați AJOFM, studii 

de caz în care elevii vor descoperi importanța alegerii unei cariere potrivite propriilor calități dar și aspirații.  

Durata unui program de consiliere este de 24 de ore și se desfășoară, în 12 sesiuni de formare, pe durata unui 

an școlar. În fiecare an, la program vor participa, prin selecție, în raport cu criteriile proiectului și nevoile 

individuale ale elevilor, alți 20 elevi din clasele V-VIII. 

Psihologul și profesorii: elaborează materiale pentru fiecare activitate, realizează activități de consiliere, 

monitorizează frecvența și progresul realizat din perspectiva interrelaționării, moderează dezbaterile, oferă 

suport participanților, realizează statistici privind frecvența și numărul de intervenții la activități, informează 

managerul de proiect despre eventualele sincope care apar.  

Elevii: participă la activități (prezența este obligatorie și va fi monitorizată permanent), realizează sarcinile 

de lucru care le revin conform consilierii realizate, își expun punctele de vedere proprii, popularizează în 

rândul colegilor activitățile pe care le-au desfășurat, informează părinții privind activitățile la care participă.  

d. Activitatea de consiliere a elevilor este corelată cu cea de pregătire remedială și cu cea extracurriculară 

prin folosirea tehnicilor și metodelor eficiente de învăţare, cu scopul creşterii motivaţiei pentru învăţare, a 

încrederii în forţele proprii şi schimbarea pozitivă a atitudinii faţă de şcoală şi societate, creșterea nivelului 

de cultură generală. 

e. 20 de elevi din clasele V-VIII selectați : 5 elevi din fiecare clasă care au probleme de comunicare, de 

integrare și cu nivel scăzut al stimei și încrederii de sine, cu probleme de relaționare și rezultate slabe la 

învățătură.  

Elevii vor participa la toate subactivitățile de consiliere, vor colabora cu alți colegi în realizarea  

sarcinilor, se vor implica proactiv în dezbateri, în studii de caz și joc de rol și vor populariza în clasele din 

care provin și părinților activitățile desfășurate cu psihopedagogul, angajatul  CJRAE.  

Psihologul și profesorii vor desfășura activități de consiliere și dezvoltare personală care au drept scop 

cunoașterea propriei valori, a propriilor aspirații, creșterea stimei de sine și a încrederii în propriile 

puteri. Elevii vor trebui să conștientizeze care sunt calitățile pe care trebuie să și le pună în valoare, vor urma 

un training printr-un plan individualizat de dezvoltare personală pentru a minimiza efectele punctelor slabe 

identificate și deficitul educațional pentru o orientare adecvată în carieră și o inserție rapidă pe piața muncii.  
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OPȚIONAL-ÎNVĂȚĂM SĂ FIM BUNI 

Prof. Kristo Viorica Florica 

GPP ,,Floare de Colț`` Beiuș 

 

Instituția de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit ,,Floare de Colț”, Beiuș 

Denumirea optionalului: ÎNVĂȚĂM SĂ FIM BUNI 

Tipul optionalului: La nivelul mai multor domenii experientiale:domenii experientiale vizate: domeniul om 

și societate, domeniul limbă și comunicare, domeniul estetic și creativ, domeniul știință. 

Nivelul de varstǎ/grupa: Nivelul II (5-6 ANI) / grupa mare 

Durata: 1 an școlar 

Număr de ore pe sptamana : 1 activitate pe săptămână  (20 minute) 

ARGUMENT 

              Din cele mai îndepărtate timpuri, omul a fost interesat să aibă legi care să interzică faptele rele și să 

le pedepsească, îndemnând la fapte și comportări bune. Putem spune că, politețea a fost și este indispensabilă 

fiecărui om, în orice societate. 

Buna creștere nu este și nu va deveni niciodată inutilă, pentru că ea îl face pe om să se respecte în primul 

rând pe sine ca apoi să-i poată respecta pe cei din jur. O tot mai mare libertate a copiilor, lipsa de 

supraveghere intenționată și conștientă din partea părinților, par să fie cauzele cele mai frecvente generatoare 

ale comportamentului nedorit la copil. 

            Pornind de la aceste considerații și de la faptul că educația unui copil nu se limitează doar la a-l 

învăța să scrie, să citească și să calculeze, ci și la învățarea felului în care trebuie să se comporte cu ceilalți, 

am ales introducerea unei activități opționale care să pună bazele unui comportament adecvat, adica a 

bunelor maniere - acestea fiind cheia către succesul social.  

Respectul și grija față de alții trebuie să domine întotdeauna relațiile dintre oameni. Chiar dacă astăzi 

aceste reguli nu mai au caracter de lege și încălcarea lor nu se mai pedepsește aspru ca în trecut, ele au fost 

adunate în niște „Coduri ale bunelor maniere”, care doar ne sfatuiesc cum să ne comportam în diverse 

situații. 

Vorbind despre bune maniere,  este necesar ca acestea să fie însușite în primul rând de către copii, 

pentru că altfel nu vor mai învăța, sau vor învăța foarte greu mai târziu cum sa se comporte. Bunele maniere 

se deprind din copilarie, sau nu se mai deprind deloc. Buna creștere se dobândește în mai multe feluri. 

Educația ocupă de departe cel mai important loc. Toate acestea au în comun diplomația și tactul. Nu trebuie 

să aglomerăm copilul cu tot felul de conduite complicate, dar ar fi bine să îi explicăm, încă de mic, bazele 

comportamentului manierat în societate. 
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Competențe generale: 

        Cunoașterea și respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilității de a intra în 

relație cu ceilalți; 

        Educarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter și formarea unei atitudini pozitive față de sine 

și față de ceilalți; 

        Dezvoltarea exprimarii orale, înțelegerea și utilizarea corectă a semnificațiilor structurilor verbale 

orale; 

        Formarea și exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului înconjurător, în vederea 

educarii unei atitudini pozitive față de acesta; 

        Formarea deprinderilor practic-gospodărești, folosirea cuvintelor și expresiilor specifice acestora; 

        Formarea  capacităților de exprimare prin muzică. 

Competențe specifice: 

        Cunoașterea și  respectarea normelor necesare integrării în viața socială, precum și regulilor de 

securitate personală; 

       Adaptarea comportamentului propriu la cerințele grupului în care trăiește (familie, grădiniță, 

grupul de joacă); 

        Aprecierea în situații concrete a unor comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și 

cunoscute; 

       Menținerea în relațiile cu cei din jur a unor stări afective pozitive, de prietenie, toleranță, armonie, 

concomitent cu învățarea autocontrolului; 

       Înțelegerea și transmiterea unor mesaje simple, reacționând  la acestea; 

       Audierea cu atenție a unui text, reținerea ideilor acestuia, demonstrând că l-a înțeles; 

       Aplicarea unor norme de comportare specifice asigurării sănătății și protecției omului; 

       Dobândirea unor comportamente și atitudini igienice corecte față de propria persoană și față de 

alte ființe și obiecte; 

       Dobândirea unei abilități de a intra în relație cu cei din jur, respectând norme de comportament 

corect și util celorlalți; 

        Intonarea cu dezinvoltură a unor cântece pentru copii. 

 Exemple de comportamente: 
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-  să-și prezinte membrii familiei, colegii, prietenii, vecinii ; 

-  să accepte și să respecte regulile de conviețuire în grup ; 

-  să asculte și să respecte alte păreri ; 

-  să cunoască și să aplice regulile de igiena personală ; 

-  să cunoască numele țării de origine și al localității natale și să-și cunoască domiciliul ; 

-  să cunoască și să respecte tradițiile culturale, naționale și minoritare și să participe afectiv la sărbătorile 

laice și religioase ale familiei și ale comunității ; 

-  să conștientizeze consecințele pozitive și negative ale actelor sale de comportament asupra sa și asupra 

celorlalți. 

 Conținuturi: 

   Regulile de bază ale salutului /  Prezentarea membrilor familiei, a prietenilor, a colegilor 

   Comportamentul în cadrul familiei /  Exprimarea sentimentelor față de bunici 

   Respectarea regulilor de igienă personală/   Regulile de politețe: mulțumesc, te rog, iartă-mă 

   Formulele de politețe /Consecințele nerespectării bunelor maniere în viața personală 

   Regulile de comportare civilizată la grădiniță/ Regulile de comportare civilizată în afara grădiniței 

   Comportamentul civilizat în cadrul unei vizite/  Atitudinea față de micile vietăți lipsite de puterea 

de a se apăra 

   Compasiunea față de persoanele aflate în dificultate/   Pregătirea și servirea mesei 

   Importanța aniversărilor în familie/  Comportamentul pe stradă și în mijloacele de transport în 

comun 

   Regulile privind convorbirile telefonice/ Valorile morale ale cetățenilor europeni 

   Mesajul etic al proverbelor și zicătorilor românești 

Activitǎți de învǎțare: 

-   adresarea formulelor de salut unor persoane cunoscute,  indiferent de locul în care se află 

-   însușirea gesturilor ce însoțesc salutul la copii și adulți 

-   interpretarea  de către copii a modalităților de salut și de a răspunde la salut,  prin mini-scenete 

-   participarea la jocuri de rol și scenete 
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-   efectuarea practică a unor acțiuni  pe grupuri mici privind igiena personală 

-   efectuarea de exerciții practice de folosire corectă a  tacâmurilor, paharelor, ceștilor 

-   utilizarea servețelelor, a coșului de pâine, a lingurilor și furculițelor 

-   consumarea în mod civilizat a diferitelor feluri de alimente 

-   aranjarea tacâmurilor după terminarea mesei 

-   interpretarea unor roluri de gazdă, musafir sau client la restaurant prin mini-scenete 

-   însușirea de către copii a comportamentului civilizat în mijloacele de transport în comun și pe stradă 

-   respectarea anumitor reguli în funcție de persoanele cu care se vorbește 

-   aplicarea unor reguli ce trebuie respectate înainte de spectacol, în timpul spectacolului și după 

terminarea lui 

-   reținerea unor versuri, proverbe, zicători cu conținut moralizator 

-   exerciții de aplicare a normelor de igienă corporală și a vestimentației prin simularea unor situații. 

Metode și mijloace de realizare:  conversația, explicatța, demonstrația, studiul de caz,  jocul de rol, 

problematizarea, lectura după imagini, convorbirea, joc exercițiu, memorizarea,  lectura 

educatoarei,  povestirea,  cântec,  dramatizarea,  vizita,   joc didactic.                            

Modalitǎți de evaluare: convorbirea,  exercitiul, activitatea practică,  jocul didactic,  jocul de rol 

Bibliografie: 

 1. Michiela Poenaru, Cei sapte ani de acasa, Editura Coresi, Bucuresti, 2005 

2. Mariana Dragomir, Managementul activitatilor didactice, Editura Eurodidact, 2001 

3. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Curriculum pentru invatamantul prescolar 3-6/7 ani), 

Bucuresti, 2008 

4. Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Maria Fulga, Metode interactive de grup,  Editura Arves, 

Craiova, 2006. 

PLANIFICAREA ACTIVITǍȚII OPȚIONALE 

NR 

CRT. 

OBIECTIVE TEMA 

1. -Să se adreseze politicos interlocutorului EVALUARE INIȚIALĂ 
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-Să raspundă corect la intrebările adresate; Iată cât de multe știu!-

convorbire 

2. -Să aprecieze corect o situașie ilustrată 

-Să rezolve corect sarcinile date; 

EVALUARE  INIȚIALĂ 

Așa da! Așa nu!-fișă de 

evaluare inițială 

3. - sa inteleaga ce este „Codul bunelor 

maniere” si importanta respectarii lui in 

viata de zi cu zi; 

- sa manifeste interes pentru a fi manierati. 

„Bunele intentii” 

- citire de imagini 

4. sa-si insuseasca regulile de baza ale 

salutului; 

- sa salute corect persoanele cunoscute de ei 

sau de parintii lor.  

„Salutul – reguli de baza” 

- convorbire - 

5. - sa se prezinte; 

- sa se descrie; 

- sa-si prezinte membrii familiei, prietenii, 

colegii. 

„Cine sunt eu?” 

- joc exercitiu - 

6.  -să precizeze cum trebuie sa se comporte in 

relatiile de familie. 

- sa pretuiasca „bogatia” de a avea o 

familie. 

„Doi frati cuminti” 

  de Elena Farago 

- memorizare - 

7. - sa isi respecte si sa isi iubeasca 

neconditionat bunicii; 

- sa isi descrie bunicii si sa explice de ce ii 

iubesc. 

„Bunicul” 

„Bunica” 

de B. St. Delavrancea 

- lectura educatoarei - 

8. - sa respecte regulile de igiena personala 

pentru a fi respectati si indragiti de cei din 

jur. 

„Prietenii”  de Dan Faur 

- memorizare - 

9. - sa-si insuseasca si sa foloseasca formulele 

de politete: „multumesc”, „te rog”, „iarta-

ma”; 

- sa cunoasca avantajele purtarii 

manierate. 

„ Cuvantul fermecat” 

 de V. Oseeva 

- povestire - 

10. - sa foloseasca corect formulele de politete 

in orice imprejurare; 

,,Cuvinte frumoase” 

- joc de rol - 
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- sa precizeze consecintele nerespectarii 

bunelor maniere in viata personala. 

11. - sa recepteze corect mesajul etic al 

cantecului. 

„Un copil politicos” 

- cantec - 

12. - sa cunoasca si sa-si insuseasca regulile de 

comportare civilizata la gradinita; 

- sa inteleaga necesitatea respectarii lor. 

„Bunele maniere la 

gradinita” 

- convorbire - 

13. - sa aplice regulile de buna purtare si in 

afara gradinitei; 

- sa educe la randul lor persoanele care uita 

uneori „bunele maniere”: adulti 

sau copii. 

„Nu numai la gradinita” 

- lectura educatoarei – 

14. - sa se comporte civilizat in cadrul unei 

vizite. 

„In vizita” 

- joc de rol - 

15. - sa-si aprecieze propriul comportament in 

raport cu alte persoane sau personaje din 

povesti, in situatii cunoscute. 

„Iedul cu trei capre” 

- de Octav Pancu Iasi 

- dramatizare - 

16. - sa identifice sensul si semnificatia 

normelor si valorilor morale in situatii 

concrete; 

-sa ia atitudine impotriva 

comportamentelor neadecvate. 

„Copil rau” 

- studiu de caz - 

17. sa foloseasca correct formulele de po-litete in 

relatiile intersociale ; 

- sa precizeze consecintele nerespecta –rii 

bunelor maniere in viata personala ; 

. ,,Cuvinte frumoase “ –

proba practica –Evaluare 

bunele maniere in 

conversatie 

18. - sa manifeste compasiune fata de micile 

vietati lipsite de puterea de a se apara. 

„Gandacelul”- de Elena 

Farago 

- memorizare - 

19. - sa manifeste compasiune fata de 

persoanele aflate in dificultate; 

- sa aprecieze efortul parintilor de a le 

oferi o viata linistita si implinita. 

„Fetita cu chibrituri” 

- povestire – 

20. - sa manifeste grija si toleranta fata de 

persoanele mai putin norocoase decat ei 

„Prietenul la nevoie se 

cunoaste” 
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- ajutorarea copiilor sarmani 

– 

21. - sa recunoasca si sa manuiasca unele 

obiecte casnice necesare pentru pregatirea si 

servirea mesei. 

„Ce obiect este acesta 

si ce faci cu el?(vesela) 

- joc didactic – 

22. - sa participe la efectuarea unor treburi 

gopodaresti; 

- sa aranjeze o masa festiva alaturi de adulti. 

„Primim oaspeti la 

masa” 

-activitate gospodareasca- 

23. - sa sesizeze importanta aniversarilor in 

familie. 

„O aniversare in 

familie” 

- lectura dupa imagini - 

24. - sa confectioneze si sa impacheteze cu 

placere un cadou pentru o persoana draga 

„Confectionam daruri 

pentru cei dragi” 

- activitate practica - 

25. - sa se poarte adecvat atat pe strada cat si in 

mijloacele de transport in comun. 

„Cum ne comportam? 

- convorbire - 

26. - sa aplice corect regulile de circulatie si 

normele morale; 

- sa invete din greselile altora. 

„Greseala Cuminticai” 

de Viniciu Gafita 

- lectura educatoarei - 

27. - sa promoveze valorile cerute cetatenilor 

tarilor membre U.E.: devotament civic, 

dragoste si prietenie fata de semeni, 

comportament civilizat in toate 

imprejurarile 

„Suntem cetateni 

europeni” 

- convorbire cu suport 

intuitiv  

 

28. - sa cunoasca si sa aplice reguli privind 

convorbirile telefonice. 

„Telefonul, un rau 

necesar” 

 - citire de imagini – 

29. - sa constientizeze importanta folosirii 

corecte a telefonului in situatii-limita, 

menite sa salveze viata lor sau a celor din 

jur. 

„Alo, Salvarea 

Pompierii-Politia” 
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- dramatizare - 

3O. - sa comenteze cateva situatii de comportare 

civilizata si necivilizata cand participa la 

spectacole. 

„La teatru” 

- convorbire pe baza 

materialului intuitiv – 

31. - sa analizeze cateva proverbe si zicatori 

romanesti, insistand asupra mesajului lor 

etic. 

„Proverbe si zicatori – 

adevaruri generale” 

- sezatoare 

32. -         sa constientizeze consecintele 

pozitive si negative ale actelor sale asupra 

sa si asupra celorlalti; 

- sa manifeste comportamente pozitive in 

relatiile de grup ; 

 - sa dezaprobe atitudinile negative 

 Evaluare 

 ,, Fapte bune ale copiilor “ 

– joc didactic . 

EVALUARE 

            Evaluarea finală se va realiza prin șezătoarea ,,Proverbe și zicători”  și jocul didactic „Fapte bune ale 

copiilor”, care au  următoarele obiective: 

-   să analizeze câteva proverbe si zicători românești, insistând asupra mesajului lor etic 

-    să conștientizeze consecințele pozitive și negative ale actelor sale asupra sa și asupra 

celorlalți; 

-    să manifeste comportamente pozitive in relațiile de grup; 

-    să dezaprobe atitudinile negative și comportamentul necuviincios. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT 

“ÎNVĂȚĂM SĂ DĂRUIM” 

                  Prof. înv. preșc. Radu Ioana Roxana 

                 Grădinița “Lumea copiilor” (Gr. PN Nr. 2), Lupeni 

 

ARGUMENT 

        Pentru unii copii, a fi sărac înseamnă a nu avea ultimul model de ghiozdan de firmă sau perechea de 

blugi ori jucăria pe care a văzut-o în ultima reclamă de la televizor. Pentru mulți alții, sărăcia este 

normalitatea din casa în care s-au născut și unde pământul de jos ține loc de luxul numit “gresie”, iar singura 

masă a zilei “mămăliga rară” alături de care, de multe ori, mama, nu are ce să le mia dea pentru a le 

astâmpăra foamea. 

        Pentru acești copii lipsiți de bucuriile pe care cei mai mulți le consideră normalitate, Grădinița “Lumea 

copiilor”, Lupeni și-a propus derularea campaniei umanitare: “Învățăm să dăruim”. Acest proiect vine ca un 

îndemn prin care sperăm să sensibilizăm copiii, părinții, bunicii cu inima mare, pentru a adyce bucurie în 

inimile și pe fețele multor copii săraci din grădinița noastră. 

SCOPUL 

      Sensibilizarea comunității cu privire la situația dificilă în care  se află unii copii afectați de lipsa banilor. 

OBICTIVE 

• Dezvoltarea calităților umane: empatia, altruismul, solidaritatea prin acțiuni de binefacere; 

• Formarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți; 

• Responsabilizarea elevilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat  

GRUPUL ȚINTĂ  

• Preșcolarii și părinții Grădiniței “Lumea copiilor”. 

DURATA PROIECTULUI 

        16.12. 2019 – 20.12.2019 

ACTIVITĂȚI DESFĂȚURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

• Informarea părinților și cadrelor didactice despre acținea propusă; 

• Colectarea donațiilor de la voluntari; 

• Pregătirea pachetelor; 

• Donarea pachetelor copiilor care provin din familii cu probleme financiare; 

CALENDARUL ACȚIUNII COMUNITARE 

• 16.12.2019 – 17.12.2019 – Identificarea copiilor aflați în dificultate, prezantarea acestei campanii în 

grădiniță; 

• 18.12.2019 – Colectarea donațiilor de la voluntari; 

• 19.12.2019 – Pregătirea donațiilor; 

• 20.12.2019 – Donarea pachetelor. 
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PUBLICUL VIZAT: copiii proveniți din familiile cu probleme finaciare. 

RESURSELE PROIECTLUI: 

- RESURSE UMANE 

• Personal didactic/nedidactic și auxiliar voluntar,părinții și copiii din grădiniță. 

•   Copiii proveniți din familii cu probleme financiare. 

- RESURSE MATERIALE 

• Pungi, hârtie colorată, lipici, șervețele umede. 

- RESURSE SPAȚIALE 

• Sălile de grupă. 

- RESURSE FINANCIARE 

• Donațiile părinților voluntari. 

PARTENERI 

• Consiliul reprezentativ al părinților. 

EVALUAREA PROIECTLUI 

• Realizarea de afișe și pliante informative; 

• Întocmirea portofoliului proiectlui care să cuprindă fotografii cu activitățile desfășurate; 

• Completarea raportului; 

• Mediatizarea acțiunii prin intemediul rețelelor de socializare. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

,,Împreună suntem mai puternici!’’ 

 

Novak Diana și Sava Alina 

Grădinița cu Program Prelungit „Lumea copiilor” 

 

ARGUMENT 

Grădinița este mediul care  oferă copiilor abilitățile necesare pentru a deveni un membru 

conștiincios al societăţii, pe lângă formarea personalităţii, și a celor mai de preț  valori morale, de 

empatizare şi convieţuire. Rolul promovării acțiunilor de voluntariat  în grădiniță, solicită un efort 

atât din partea cadrelor didactice cât și din partea părinților preșcolarilor implicați. În contextual 

pandemic actual,  acțiunile de voluntariat sunt mai greu de realizat deoarece  implică eforturi din punct 

de vedere al menținerii regulilor igienico- sanitare și de distanțare. Pornind de la această premisă, 

considerăm că această iniţiativă de a organiza şi derula acţiuni de voluntariat la nivelul vârstei 

preşcolare, este un aspect esenţial al evoluţiei unei societăţi sănătoase fiind benefic a fi implementat 

încă din perioada educaţiei timpurii. Cu ajutorul proiectului ,,Împreună suntem mai puternici!’’, ne 

propunem dezvoltarea unor relaţii de colaborare şi susţinere sub aspect educativ a copiilor proveniţi din 

medii dezavantajate de către unitatea noastră de învățământ, urmărind de asemenea dezvoltarea 

empatiei, și a spiritului civic. 

Proiectul are în vedere implicarea spre colaborare atât a prezentului efectiv al instituției cât și 

foști preșcolari și Consiliul Local. Prin colaborare, susţinere şi înţelegere se poate crea o lume mai bună 

şi se poate da o şansă în plus la educaţie. 

 

SCOPUL PROIECTULUI 

Reducerea abandonului şcolar şi atragerea copiilor în grădiniţă prin implicarea activă a 

preşcolarilor, cu suportul părinţilor şi al cadrelor didactice, în activităţi specifice de voluntariat care să 

vizeze copii din medii defavorizate. Stimularea interesului pentru actele de cultură specifice nivelului 

preşcolar şi pentru extinderea orizontului de cunoaştere. 

OBIECTIVE PROIECTULUI: 

 

• Dezvoltarea interesului pentru evenimente culturale specifice vârstei preșcolare; 

• Educarea  spiritului civic al copiilor prin implicarea lor în acţiuni de voluntariat; 

• Sensibilizarea copiilor cu privire la problemele semenilor lor – dezvoltarea empatiei; 

• Dezvoltarea competenţelor de comunicare, si întrajutorare; 

• Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare – cultivarea altruismului; 

• Stimularea dezvoltării sentimentelor de prietenie, toleranță, solidaritate, armonie și bună dispoziție 

în relațiile cu copii din grupuri țintă. 

• Dezvoltarea abilităţilor de a utiliza cartea ca sursă de informaţie şi de dezvoltare a 

vocabularului; 

ECHIPA DE PROIECT: 

➢ director 

➢ educatoare 

➢ preșcolari 

➢ părinți 

➢ Consiliul Local 

 

DURATA PROIECTULUI: 14.09.2020 –29.01.2021, cu posibilitate de prelungire. 

 

GRUP ȚINTĂ: preşcolari, părinţi, cadre didactice din judeţul Mureș.  
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REZULTATE AȘTEPTATE : 

➢ Întrajutorare; 

➢ Creşterea frecvenţei la grupă a preşcolarilor; 

➢ Responsabilizarea copiilor și a cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni comunitare; 

➢ Promovarea imaginii grădiniței în comunitate; 

➢ Întărirea parteneriatului cu Consiliul Local;. 

MODALITĂȚI DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE: 

➢ Întâlniri cu echipa de proiect; 

➢ Diplome pentru voluntari; 

➢ Ședințe online 

➢ Procese-verbale încheiate în urma desfășurării activităților; 

➢ Raport de evaluare finală; 

➢ Diseminarea verbal și în mediul online a activităţilor proiectului.  

IMPACTUL PROIECTULUI: 

- Sprijinirea copiilor din medii defavorizate pentru a beneficia de serviciile educaţionale oferite 

de grădiniţă; 

- Îmbunătăţirea imaginii grădiniței în spaţiul comunităţii locale. 

MODALITĂȚI DE REALIZARE: 

- Membrii echipei  de proiect vor disemina modurile de realizare a acțiunilor  , în sesul promovării 

prezentului proiect. 

- Colectarea donațiilor și igienizarea acestora, în vederea excluderii riscului de contaminare 

cu virusul SARSCov 2 a copiilor ce urmează să beneficieze de bunuri. 

- Întocmirea programului de activităţi prevăzute de proiect. 

PRODUSE ALE PROIECTULUI: foto, video,  donații concretizate în rechizite, obiecte 

vestimentare, dulciuri ambulate, jucării ,etc. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

Nr.  

Crt. 

 

Denumirea activității/ activități Data / locul 

desfășurării 

 

umane 

Resurse 

Responsabili 

1. Lansarea proiectului la nivelul 

Instituției de învățământ 

Septembrie 2020 

Grădinița 

P.P.„Lumea 

copiilor” 

cadre 

didactice 

preşcolari 

părinţi 

Coordonatorii 

proiectului 

Echipa de 

proiect 

2. „Un gând bun…” 

Întâlnire nonformală între educatoarele implicate în 

proiect şi studierea nevoilor 

personale ale copiilor din clase sociale 

defavorizate , în vederea identificării unor 

soluţii de rezolvare a acestor probleme cu ajutorul 

echipei de proiect şi a voluntarilor-educatoare, părinţi, 

preşcolari, comunitatea. 

 Octombrie 2020 

Grădinița 

P.P.„Lumea 

copiilor” 

 

  

cadre 

didactice 

preşcolari 

părinţi 

Coordonatorii 

proiectului 

Echipa de 

proiect 

3. "Dacă eu am, îți fac și ție un dar"  

Realizarea unor colecte de obiecte și alimente 

Noiembrie 2020 

Grădinița 

P.P.„Lumea 

copiilor” 

 

cadre 

didactice 

preşcolari 

părinţi 

Coordonatorii 

proiectului 

Echipa de 

proiect 
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4. “Moș Crăciun, vine și la tine!”  

5 decembrie- Ziua internaţională a 

voluntariatului 

Cadouri  pentru copii din zone 

defavorizate-haine, dulciuri, jucării 

Decembrie 2020 

Grădinița 

P.P.„Lumea 

copiilor” 

 

- părinţi 

- bunici 

-preşcolari 

- cadre 

didactice 

Coordonatorii 

proiectului 

Echipa de 

proiect 

5. „Mi-am facut un nou prieten!” 

 Realizarea de lucrări practice de câtre fiecare dintre 

participanți și trimiterea acestora princorespondență, 

către un destinatar, implicat în proiect 

Ianuarie 2021 

Grădinița 

P.P.„Lumea 

copiilor” 

 

 

- părinţi 

- bunici 

-preşcolari 

- cadre 

didactice 

Coordonatorii 

proiectului 

Echipa de 

proiect 

 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

La nivelul instituției, se stabilesc membrii echipei de proiect și coordonatorii proiectului. 

Participarea la proiect, se anunță de către toate persoanele aflate în interiorul acestor comunități, în 

care se regăsesc copiii proveniți din medii defavorizate, iar acțiunile proiectului şi datele specificate în 

detaliere se stabilesc de comun accord, între parteneri.  
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ŞCOALA DE VARĂ 

„ ÎMPREUNĂ VOM REUȘI “ 

 PROIECT PENTRU INTEGRAREA SOCIALĂ ŞI 

 ŞCOLARĂ A COPIILOR CU C.E.S. 

ARGUMENT 

ȚĂRANU ELENA  

     GRIGORE FLORENTINA 

CENTRUL ȘCOALR  DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 2 MUN. PLOIEȘTI 

  

 

Politicile și strategiile naționale pentru copii cu CES  au la bază ideea de educație pentru  toți și 

educație pentru fiecare. 

Beneficiile copiilor în urma participării la activitățile din cadrul Școlii de Vară sunt multiple , de la 

dezvoltarea creativității , progresul abilităților de comunicare , creșterea capacității de adaptare , evoluția 

cognitivă pâna la asumarea responsabilităților. 

De asemenea , Școla de Vară este un schimb de experiență și identificare de bune practici și pentru 

profesorii implicați  și voluntari.  

Cerințele educative speciale (CES)  plasează elevul într-o stare de dificultate în raport cu ceilalți din 

jur , stare care nu-i permite o existență sau o valorificare în condiții normale a potențialului intelectual și 

aptitudinal de care acesta dispune și induce un sentiment de inferioritate ce accentuează condiția sa de 

persoană cu cerințe speciale. 

Astfel că activitățile educative trebuie să fie în relație directă cu posibilitățile reale ale elevilor  , ceea 

ce atrage după sine o abordare diferențiată a educației copiilor cu CES. 

Este ceea ce ne propunem   prin activitățile educative  din cadrul acestui proiect , să intervenim în 

scop terapeutic , recuperator , compensator și instructiv –educativ  . 

          Copilul cu cerinţe educative speciale(CES) are nevoie de terapie complexă recuperatorie pentru a 

recupera întârzierile în dezvoltare ,  dar şi pentru a se putea integra în grupurile specifice vârstei lui.  Pentru a 

putea fi integraţi în grădiniţă şi şcoală, copiii au nevoie de terapie intensivă de timpuriu, părinţii au nevoie să 

ştie care sunt drepturile copiilor lor, dar şi care sunt problemele cu care se confruntă copiii, iar educatorii şi 

profesorii au nevoie să fie informaţi despre metodele  și tehnicile de lucru cu copiii cu CES . 

        „ Împreună vom reuși “ – proiect pentru integrarea socială şi şcolară a copiilor cu dizabilităţi – poate 

fi o colaborare  între studenții de la specializarea pedagogie  și un  centrul școlar de educație incluzivă., elevi 

voluntari din diferite colegii , profesori educatori. 

 

Rezultate aşteptate în comunitate, pe termen lung    

          Numărul copiilor cu CES  este în continuă creştere. Adesea aceştia sunt catalogaţi ca „retardaţi“ sau 

„needucaţi“ şi uneori, oamenii nu-şi lasă copiii să interacţioneze cu copilul cu CES, de teamă  ca acesta din 

urmă să nu manifeste un comportament agresiv sau inadecvat . Din acest motiv de multe ori părinţii aleg să-i 

izoleze, ceea ce contribuie  la   neadaptarea  școlară și socială  a  copiilor cu CES.  

           Proiectul oferă oamenilor şansa să-i cunoască şi să-i integreze pe copiii cu CES,  va ajuta la integrarea 

lor cât mai funcţională în grupurile specifice vârstei şi va contribui la ameliorarea simptomelor tulburărilor 

asociate. Vor învăţa să se joace, să comunice, să se descurce la magazine şi pe stradă, şi vor putea avea 

prieteni. Un copil cu CES în viitor va putea face mai uşor faţă cerinţelor vieţii şcolare şi sociale.  Cei din jur 

vor putea înţelege cum se manifestă un copil cu cerinţe educative speciale. 
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Obiectivul general 

           Înfiinţarea şi dezvoltarea unei Şcoli de Vară de servicii sociale flexibile, destinate copiilor cu CES şi 

familiilor acestora și elevilor voluntari . 

Consolidarea şi aprofundarea pregătirii de specialitate , psihopedagogice şi metodice a studenților 

implicați. 

 

Obiectivele specifice 

✓ îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi abilităţilor de integrare şi autonomie socială a copiilor cu 

CES şi a familiilor acestora; 

✓ promovarea politicilor de cooperare şi solidaritate socială; 

✓ îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe al specialiştilor privind terapiile de integrare şi recuperare;  

✓ creşterea numărului de specialişti implicaţi în servicii sociale; 

✓ dezvoltarea capacităţii şcolii de a dezvolta trainiguri pentru adulţi; 

✓ creşterea gradului de implicare al celor două unităţi şcolare în acţiuni comunitare; 

✓ facilitarea inserţiei tinerilor -viitori absolvenți– specializarea Pedagogie  pe piaţa muncii , prin 

adaptarea formării profesionale la cerinţele pieţii muncii.  

✓ învăţarea, exersarea şi formarea abilităţilor şi competenţelor necesare exercitării profesiunii 

didactice; 

✓ -cunoaşterea documentelor şcolare care fundamentează organizarea şi conducerea procesului 

didactic; 

✓ efectuarea şi exersarea unor acţiuni specifice procesului de învăţământ pe baza pregătirii teoretice de 

psihologia educaţiei, pedagogie, didactică a specialităţii 

✓ formarea capacităţii de cunoaştere a elevilor (individual şi în grupul şcolar), în vederea tratării 

diferenţiate a acestora; 

✓ formarea abilităţilor şi a capacităţii de observare şi de studiere a particularităţilor de vârstă şi 

individuale ale elevilor; 

✓  

Grupul ţintă 

- copii cu CES de la Centrul Școlar de educație incluzivă şi familiile acestora, profesori, educatori, studenți , 

elevi voluntari . 

 

Echipa de proiect: 

- 3 manageri de proiect; 

- 19 studenți Specializarea  Pedagogie , 

-  profesori de la Centrul Școlar de educație incluzivă; 

-  profesori  înv. Preșcolar –specializarea educatoare – voluntari 

- 3 profesori  colaboratorii școlile partenere 

- -2 profesori învățământ primar  -–specializarea –învățătoare 

Locaţia desfășurării  proiectului : 

Centru școlar de educație incluzivă  

Desfăşurarea activităţilor cu grupul de copii cu CES: 2 săptămâni  

Desfășurarea activițăților cu studenții :  3 săptămâni 

 Desfășurarea proiectului : …….. 

 

ACŢIUNI  

-Promovarea  proiectului şi a politicilor sociale aplicate 

-selectarea copiilor şi părinţilor implicaţi în proiect (grupul ţintă): elevi cu CES 
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-evaluarea psihopedagogica a copiilor; 

-evaluarea părinţilor (nivel de cunoştinţe, nivel de aşteptări, dispoziţie de implicare); 

-pregatirea mediului școlar pentru lucrul cu elevii cu CES ; 

-trainingul persoanelor implicate în cadrul proiectului; 

-desfăşurarea activităților propuse în cadrul Şcolii de vară: - activităţi de terapie şi socializare , relaxare; 

- activităţi de socializare şi demonstrare a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite (expoziții , serbare ); 

-îndrumarea practicii pedagogice; 

-asigurarea unor programe de intervenție pentru elevii cu CES 

-evaluarea rezultatelor activităţii Şcolii de Vară şi stabilirea programului de intervenţie în perioada şcolară pe 

baza analizei rezultatelor . 

-prezentarea raportului de activitate şi a rezultatelor obţinute. 

-întocmire portofolii didactice –studenți 

 

PLANUL DE INTERVENŢIE 

I. EDUCAŢIE SENZORIALĂ, MOTORIE ŞI PSIHOMOTORIE 

OBIECTIVE SPECIFICE : 

 

-Cunoaşterea elementelor şi fenomenelor lumii înconjurătoare prin intermediul acţiunilor de explorare 

senzorială 

- Formarea şi exersarea coordonării psihomotrice 

- Formarea şi dezvoltarea unor comportamente adaptative în relaţia cu mediul înconjurător (natural şi 

social) 

-Exersarea comportamentelor şi atitudinilor formate în activităţi de tip integrative 

 

✓ Exerciţii de discriminare vizuală, auditivă, olfactivă, gustativă, tactilă; 

✓ Exerciţii senzoriale şi motorii cu antrenarea progresivă a părţilor corpului; 

✓ Exerciţii de motricitate general (rostogolire, târâre, joc cu mingea, jocuri de echilibru); 

✓ Exerciţii de formare a coordonării psihomotrice: 

- Exerciţii de rupere , mototolire , lipire a hârtiei;ex de tăiere și lipire 

- Exerciţii de înşirare cu grade diferite de dificultate; 

- Exerciţii de apucare, frământare, modelare a plastilinei, de mototolire sau pliere a hârtiei. 

 

II. EDUCAŢIE PLASTICĂ 

OBIECTIVE SPECIFICE : 

 

-Explorarea senzorială a lumii înconjurătoare în vederea exprimării artistice a elevului 

-Utilizarea unor materiale şi instrumente de lucru 

-Realizarea unor activităţi artistice şi concretizarea lor în plan comunicaţional 

-Formarea şi dezvoltarea capacităţii de apreciere a activităţii artistice 

- Exerciţii de colorare şi haşurare a unor contururi simple; 

- Dactilopictură; 

- Exerciții  de desenare motive florale , după contur și nu numai 

-  

III. EDUCAŢIE MUZICALĂ  

OBIECTIVE SPECIFICE : 

-Explorarea senzorială a lumii înconjurătoare în vederea exprimării artistice a elevului 

-Utilizarea unor materiale şi instrumente de lucru 

-Realizarea unor activităţi artistice şi concretizarea lor în plan comunicaţional 
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-Formarea şi dezvoltarea capacităţii de apreciere a activităţii artistice 

Dezvoltarea auzului fonematic şi musical prin exerciţii de observare a obiectelor ,,musicale” şi a 

zgomotelor din natură (jucării muzicale, chei, clopoţei, alte surse sonore, fluier, etc., jocuri muzicale 

associate cu mişcare), jocuri în aer liber, excursii în natură. 

 

IV.  FORMAREA ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE 

OBIECTIVE SPECIFICE : 

-formarea și exersarea abilităților de receptare a mesajului oral 

-formarea și exersarea abilităților de exersare orală , și de comunicare independentă 

 

- Exerciţii de formare şi exersare a abilităţilor de receptare a mesajului oral prin: 

✓  Exerciţii aplicative de executare a unor comenzi verbale simple; 

✓ Jocuri de grup specific în care terapeutul verbalizează permanent activităţile ce urmează a fi 

realizate de către copii; 

✓ Exerciţii şi jocuri cu onomatopee, silabe deschise, identificare/asociere imagine/cuvânt;  

✓  

V. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI ACTIVITĂȚI SPORTIVE 

OBIECTIVE SPECIFICE : 

-Dezvoltarea şi diversificarea posibilităţilor de exprimare motrică, necesară unui stil de viaţă sănătos şi activ  

-Dezvoltarea motricităţii  

-Corelarea motricităţii, a deprinderilor şi a atitudinilor specifice cu/în activităţile zilnice de viaţă. 

-Formarea şi dezvoltarea armonioasă a structurii personalităţii copilului în cadrul activităţilor de loisir, fitnes 

şi a activităţilor sportive (adaptate) 

-Exerciţii de deplasare (înainte, înapoi), de atingere, de pipăire; 

- Exerciţii de respiraţie nonverbală (suflatul în lumânare, umflarea balonului, utilizarea jucăriilor 

de suflat); 

- Exerciţii de formare a conduitelor perceptive-motrice de bază (culoare, formă, mărime); 

- Exerciţii de educare şi dezvoltare a funcţiilor motrice (alrgare, mers pe suprafeţele dateprin 

înţelegerea unor comenzi, structure minimale de lovire a mingii prin prindere, apucare, pasare, 

drumeţii); 

-  

VI.  ABILITARE MANUALĂ 

OBIECTIVE SPECIFICE : 

-Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare         

senzorială a mediului înconjurător 

-Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru 

-Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile 

 -Formarea şi exersarea gesturilor social-utile şi a deprinderilor adaptative la viaţa cotidiană 

  -Exercuții  de manipulare a obiectelor prin joc (scoici, castane, ghindă, sârmă, lemn, panglici) prin: 

- Exerciţii de imitarea mişcărilor unor animale foarte cunoscute;   

- Exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei; 

- Exerciţii de modelare din plastilină; 

- Exerciții de înșirare doverse obiecte pe sfoară 

- -exerciții de decorare farfurii , tăvi cu diferite obiecte (fluturi , flori , buburuze) 

 

 

 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 
 

 
2185 

 

„IMPLICARE – RESPONSABILITATE - ANGAJAMENT!” 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

Prof. NICOLETA PESCARU 

Prof. MARIA MARILENA URUC 

Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii “Victor Slăvescu”, Ploiești 

 

ARGUMENT 

Voluntariatul presupune implicare, angajament și responsabilitate, iar prin activitățile desfășurate în 

parteneriat cu alte instituţii, elevii devin mai flexibili și responsabili, depăşindu-şi graniţele fizice, prin 

angajamentul luat.  

Elevii voluntari învaţă să se implice, să dăruiască și să-i respecte pe ceilalţi, într-un cadru organizat, 

sub îndrumarea profesorilor, iar copiii, din şcolile speciale, primesc tot ce le oferă voluntarii prin sprijinul lor 

material şi spiritual. Aceştia dăruiesc, la rândul lor, prin gesturi, afecţiuni unice.  

Prin munca de voluntariat, elevii învață să sprijine comunitatea locală, căpătând  cele mai mari 

beneficii. În prezent, anumite servicii, dedicate persoanelor aflate în situaţii de criză, sunt preluate de voluntari 

şi nu mai necesită eforturi din partea autorităţilor locale. În acest fel, comunitatea devine mai unită, oamenii, 

mai apropiaţi, mai conştienţi de rolul lor, iar incluziunea socială nu va mai fi doar un obiectiv de atins, ci o 

normalitate. 

 

SCOPURILE:  

- Dezvoltarea simțului civic al elevilor prin implicarea în activități de voluntariat în cadrul 

procesului de învățământ și a activităților sportive.  

- Stimularea dezvoltării educaţionale şi promovarea integrării sociale. 

- Îmbunătăţirea şanselor de viaţă şi a experienţelor tuturor tinerilor din şcoli, mai ales ale celor cu 

nevoi speciale. 

- Depăşirea barierelor legate de procesul de învăţare. 

  

OBIECTIVE: 

1. Cunoaşterea elevilor cu nevoi speciale, contactul cu mediul afectiv şi socio-educaţional în care îşi 

desfășoară activitatea; 

2. Stimularea relaționării între copiii cu nevoi speciale şi elevii voluntari; 

3. Oferirea şansei copiilor cu nevoi speciale de a fi stimulaţi mental, de a fi susţinuţi fizic, de a fi 

integraţi social şi de a-şi dezvolta mai mult abilităţile prin intermediul unor activităţi creative, 

imaginative şi terapeutice( de ex: artă, teatru, sport, dans,muzică) 

4. Asistarea și sprijinirea copiilor cu nevoi speciale la activităţile curente. 

5. Dobândirea şi dezvoltarea calităţilor de iniţiativă, angajament şi ingeniozitate ale voluntarilor, prin 

participarea la acest program. 

 

INIȚIATOR:  Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii ”Victor Slăvescu” Ploieşti, cu sediul 

în str. Teleajen, nr.11, fiind reprezentată de prof. ............. – director şi profesorii: Uruc Maria Marilena și 

Pescaru Nicoleta 

PARTENER: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.2, Ploieşti, cu sediul în str. Gh. Gr. 

Cantacuzino, nr. 328, fiind reprezentată de  prof. ........... - director și profesorii: ............. 

DURATA: un an școlar 

GRUPUL ŢINTĂ: 

Elevii cu nevoi speciale din Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.2, Municipiul Ploieşti. 

 Elevi de liceu, care pot dovedi abilităţi de voluntariat, alături de copiii cu nevoi speciale.  
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MODALITĂŢI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR: 

Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii ”Victor Slăvescu” Ploieşti asigură numărul de elevi, 

doritori de a face parte din grupul de voluntari, care să sprijine cadrele didactice la desfășurarea activităților 

cu copiii cu cerințe educaționale speciale .  

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.2, Ploieşti contribuie la realizare a obiectivelor, prin 

activitățile practice în cadrul procesului instructiv-educativ, activitățile cultural-educative, serbările și 

concursuri sportive ce pot fi sprijinite de voluntari. 

 

ACTIVITĂȚI  

Elevii se pot implica în următoarele tipuri de activități: 

1. Sprijinirea cadrelor didactice la desfăşurarea activităţilor practice în cadrul procesului instructiv-

educativ. Această activitate debutează cu încheierea unui contract de colaborare între elev și Centrul 

Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.2, Ploieşti, care se derulează pe parcursul unui an și presupune 

realizarea a 100 de ore de voluntariat (conform unui program săptămânal). Acest tip de activitate este 

derulat de elevii preocupați de realitatea socială. 

2. Participarea la activitățile stabilite prin planificarea anuală a activităţii de voluntariat (prezentată mai 

jos). La acest tip de activitate participă elevii doritori să ofere ajutor și care din diferite motive 

(emoționale, motivaționale, programul zilnic) se implică în realizarea unor activități lunare sub 

îndrumarea cadrelor didactice propunătoare. 

3. Strângerea de fonduri pentru diferite evenimente și cadouri de sărbători. Elevii implicați în acest tip 

de activitate sunt cei care fac voluntariat, prin participarea la activitățile descrise mai sus, dar și alți 

elevi ai liceului.  

 

PLANIFICARE ANUALĂ A ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT 

 

Domeniul de 

activitate 

Competențe 

specifice 

Acțiuni/Activități 

concrete 

Durată Strategii de 

realizare 

Indicatori 

de evaluare 

1.Activitate 

socială 

 

Formarea 

echipei de 

voluntari 

1.Constituirea echipei de 

voluntari  

2. Vizită la Centrul 

Şcolar de Educaţie 

Incluzivă nr.2, Ploieşti 

Sept. 

 

 

 

Întâlniri 

Discuții 

Vizite 

- Schimb de 

impresii, 

conversație 

liberă 

2.Activitate 

de 

promovare a 

alimentației 

sănătoase 

Promovarea 

unei alimentații 

sănătoase bazată 

pe consumul 

crescut de 

legume și fructe.  

 Săptămâna legumelor 

și a fructelor  

1. Confecţionare de 

ghirlande din legume şi 

fructe  

2. Jocul Ghiceşte ce 

legumă/fruct ai gustat 

3. Oferirea de legume și 

fructe copiilor. 

Nov. Abilităţi 

practice: 

decupare, lipire, 

pictarea 

fructelor şi 

legumelor 

vesele de 

toamnă  

Degustare de 

legume și fructe 

- Expoziţia 

ghirlandelor 

- Panoul 

fructelor şi 

legumelor 

vesele 

- Servire 

legume și 

fructe 
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4. Pregătirea împreună  

a salatei de fructe. 

3.Activitate 

cultural 

tradițional 

religioasă 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea 

evenimentul 

Naşterii 

Domnului.  

Sprijinirea 

copiilor cu 

nevoi speciale 

în timpul 

activității. 

Crăciunul- 

sărbătoarea bucuriei 

1. Confecţionarea 

podoabelor pentru brad.  

2. Confecţionare de 

felicitări. 

3. Împodobirea pomului 

de Crăciun. 

4. Exersarea colindelor.  

5. Oferirea de felicitări 

și daruri. 

Dec. Abilităţi 

practice: 

decupare, lipire, 

decorare 

Repetarea 

colindelor 

- Bradul 

împodobit 

- Panoul 

felicitărilor 

- Filmuleţul 

momentului 

 

4.Activitate 

cultural 

artistică 

Conștientizarea 

semnificaţiei 

zilei de 15 

ianuarie. 

Stimularea 

relaţiei între 

copiii cu nevoi 

speciale și elevii 

voluntari. 

Mihai Eminescu- 

poetul naţional 

 1. Recitarea unor poezii 

de Mihai Eminescu şi a 

unor fragmente din 

basmul ,,Făt Frumos din 

lacrimă’’. 

2. Audiţia basmului. 

3. Realizarea unor 

desene inspirate din 

poeziile ,, Somnoroase 

păsărele’’, ,,Lacul’’ 

4. Distribuirea unor 

volume ale autorului cu 

poezii sau cu basme. 

Ianuarie 

 

Volume de 

poezii şi de 

proză de Mihai 

Eminescu 

Abilităţi 

artistice. 

Clubul de 

lectură. 

- Panoul 

desenelor pe 

baza poeziei 

lui Eminescu 

- Fotografii 

ale 

momentului 

5.Activitate 

cultural 

tradițională 

Conștientizarea 

semnificației 

zilei de 24 

februarie. 

Sărbătoarea Dragobete  

1. Descrierea tradiţiilor 

de Dragobete. 

2. Exprimarea iubirii 

prin desene. 

Febr. 

 

Discuţii 

Abilităţi practice 

- Panoul 

sărbătorii 

româneşti- 

Dragobetele 
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3. Vizionarea unor 

filmuleţe documentare 

din diverse zone ale ţării 

6.Activitate 

cultural 

artistică 

Conștientizarea 

semnificației 

zilei de 1şi 8 

martie. 

Participarea la 

activitate. 

Ziua Femeii 

1. Confecţionare de 

mărţişoare şi felicitări 

pentru mama. 

2. Cântece adecvate 

momentului – audiție. 

Martie 

 

Abilităţi 

practice: 

decupare, lipire, 

decorare 

Repetarea 

cântecelor 

- Expoziţie 

de mărţişoare 

şi felicitări 

 

7.Activitate 

cultural 

tradițional 

religioasă 

Pregătirea 

Sărbătorii de 

Paşti. 

Participarea 

activă la 

acțiune. 

Sfintele Paști 

 1. Decorarea ouălor de 

Paşte şi confecționarea 

felicitărilor 

2. Realizarea unei 

expoziţii cu produsele 

lucrate.  

Aprilie 

 

Abilităţi 

practice: 

decorarea 

ouălor, 

 lipirea/pictarea 

felicitărilor  

 - Expoziţie 

de felicitări 

de Paşte 

- Fotografii 

din timpul 

activităţii 

8.Activitate 

cultural-

educativă 

Cultivarea 

simţului estetic. 

Dezvoltarea 

spiritului de 

observaţie. 

Zâna Florilor 

1. Observarea şi 

recunoaşterea florilor de 

primăvară 

2. Confecţionarea de 

coroniţe cu flori de 

primăvară 

Mai 

 

Abilităţi practice 

Observarea 

- Expoziţia 

coroniţelor 

lucrate 

9.Activitate 

cultural-

educativă 

 

 

 

 

Conștientizarea 

semnificației 

zilei de 1 iunie. 

Dezvoltarea 

spiritului de 

competiţie şi de 

colaborare. 

Dezvoltarea 

conduitei 

motrice de bază: 

mers, alergat 

Ziua Copilului 

1. Jocurile copilăriei: 

broscuţa săltăreaţă, 

ştafete aplicative, 

mingea în coş 

2. Distribuirea darurilor, 

baloanelor 

 

 

 

 

Iunie 

 

 

 

 

 

 

Jocuri sportive - Schimb de 

impresii 

- Filmuleţul 

momentului 

- Fotografii 
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10.Activitate 

socială 

Analizarea 

activității 

derulate pe 

parcursul anului 

școlar 

 

1. Întâlnirea finală a 

membrilor echipei de 

voluntari liceeni şi a  

partenerilor de la 

Centrul Şcolar de 

Educaţie Incluzivă nr.2, 

Ploieşti 

Iunie 

 

Analiza 

activităţii 

- Portofoliu 

activităților 

desfășurate 

la Centrul 

Şcolar de 

Educaţie 

Incluzivă 

nr.2, Ploieşti 

 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

1. Încheierea a 15 contracte de parteneriat între elevii care doresc să facă voluntariat și Centrul 

Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.2, Ploieşti; 

2. 10 voluntari cu certificat SNAC; 

3. 10-15 voluntari, participanți la activitățile lunare, cu adeverințe de voluntar; 

4. Portofolii cu materialele realizate în activitățile desfășurate - panouri tematice, filmulețe, albume 

de fotografii; 

5. Elevi cu atitudini pozitive și responsabile față de societate, prin implicarea în recrutarea de 

voluntari și prin diseminarea comportamentului de voluntar la nivelul liceului (în cadrul 

activităților extracurriculare, a sesiunilor de comunicări ș.a.), ceea ce poate constitui o sursă de 

informație pentru cei interesați de domeniul protecției sociale. 

6. Creşterea numărului de cadre didactice implicate în cadrul proiectului. 

 

 

CONCLUZII: 

În fiecare an, acest proiect debutează cu formarea echipei de voluntari. În urma informării elevilor la 

nivelul liceului, se stabilește o dată pentru realizarea vizitei la școala parteneră. Cu această ocazie, elevii 

primesc informații desprea ceea ce presupune statutul de voluntar, despre nevoile copiilor cu cerințe 

educaționale speciale și despre programul de lucru al școlii partenere. Ca de fiecare dată, numărul elevilor care 

doresc să se informeze, este mult mai mare decât cei care reușesc să deruleze activitățile acestui proiect.  

Considerăm că este un proiect educațional viabil, deoarece ne-am îndeplinit obiectivele propuse și 

societatea a câștigat voluntari responsabili, atenți la nevoile celor din jur, atât din rândul elevilor, cât şi al 

profesorilor. 
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Imagini din activitatea voluntarilor, desfăşurate în cadrul proiectului educaţional 

„IMPLICARE – RESPONSABILITATE - ANGAJAMENT!” 
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Proiect educațional 

"Orientarea carierei” 

   

HOISAN -TARAS ROXANA-MARIA 

SCOALA GIMNAZIALA NR.3, „GH.LAZAR”, BRASOV 

       

• INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei/unităţii 

de învăţământ aplicante: 

Şcoala Gimnazială Nr.3, „Gh.Lazar”,  Braşov 

 

Adresa completă Str. Venus nr.1, Braşov 

 

Nr. de telefon/fax Telefon/Fax: 0268/330625  - şcoală 

  

Site şi adresă poştă electronică - mail: scgen3bv@gmail.com 

 

  

  

  

 

INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 

B.1. Titlul proiectului: "Orientarea carierei!” 

B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului: Activitate de informare si orientare in cariera a 

tinerilor din scoala. 

B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:  

• Orientare profesională şi alegerea viitoarei instituţii de învăţământ superior 

B4: Ediţia nr. I 

B5: Locul şi perioada de desfăşurare a activităţii principale: Braşov, Şcoala Gimnazială nr.3, noiembrie 

2020- iunie 2021  

B6: Număr participanţi la proiect: 180 elevi 

B7: Bugetul proiectului: Nu este cazul 

B8: Proiectul este cu participare: directă 

 

REZUMATUL PROIECTULUI  

 In Romania se simte tot mai acut nevoia de orientare spre alegerea carierei si a insertiei socio-

profesionale a viitorilor absolventi de liceu,in conformitate cu standardele europene. Piata muncii nu mai 

inseamna pentru tinerii romani doar Romania si mai ales nu mai inseamna doar anumite meserii si profesii 

practicate pana de curand. Se pune astfel problema educatiei tinerilor intr-un mod adecvat, care sa le ofere 

egalitate de sanse cu toti tinerii europeni. 

Consilierea profesionala este considerata pe plan european ca o componenta esentiala a reformelor 

educationale. De asemenea reprezinta o dimensiune majora a politicilor educationale in toate tarile europene. 

Educatia pentru orientarea spre cariera, care inseamna â€“ in extenso â€“ educatia pentru viata este un scop 

educational, dirijand sistemul de invatamant catre un set de valori comune.Intrucat la sfarsitul ciclului 

gimnazial, respectiv, liceal, elevii trebuie sa faca optiuni importante care le vor marca puternic drumul in 

viata, cadrele didactice ii va ajuta pe elevi sa-si cunoasca posibilitatile reale si sa le raporteze la cerintele 

profilului liceului, respectiv, facultatii pe care vor sa o urmeze in continuare, cat si la solicitarile profesionale 
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pentru care urmeaza sa se pregateasca. Asumptia care sta la baza este ca educatia pentru cariera poate sa ii 

ajute pe elevi sa treaca mai usor din mediul scolii in campul muncii. Cu alte cuvinte, educatia devine un 

mecanism mult mai eficient, depasind statutul de pregatire a elevilor pentru universitate (scoala de dragul 

scolii). Alegerea carierei nu poate fi lasata la voia intamplarii sau a cererilor de pe piata muncii. Somajul si 

exercitarea unor munci sub nivelul de calificare atins de o persoana pot fi reduse prin asistarea elevilor in 

alegerile legate de viitorul lor profesional. 

PREZENTAREA PROIECTULUI 

C.1. Argument justificare, context  

 

Analiza SWOT urmăreşte să puncteze argumentele care vin în favoarea derulării proiectului, dar să 

evidenţieze şi problemele cu care se pot confrunta organizatorii. Analiza va fi completată la finalul primei 

ediţii a proiectului cu aspecte care nu au fost sesizate la începutul proiectului. 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• dezvoltarea spiritului de colaborare şi competiţie în 

vederea atingerii unui scop bine stabilit; 

• accesibilitatea la informare pentru toti elevii 

implicati in proiect; 

• dezvoltarea competenţelor de identificare a unei 

posibile profesi sau liceul dorit 

• dezvoltarea gândiri critice 

• formarea şi dezvoltarea capacităţii sociale; 

• familia învaţă să abordeze dintr-o altă perspectivă 

relaţia cu copiii; 

 

• relaţia şcoala-familie se va întări; 

• se va promova imaginea şcolii. 

• dificultăti de comunicare şi de exprimare a 

emotilor traite, 

• timiditate şi lipsa deschiderii din partea unor 

elevi; 

• imposibilitatea participării din diferite motive. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• participanţii pot oferi alternative de a interactiona 

cu alti elevi din scolile participante la proiect; 

• proiectul oferă un feed-back părinţilor şi elevilor; 

• orientarea școlară ți profesională a elevilor 

• probabil ca numarul  celor  implicati 

direct in realizarea activitatilor va fi mai 

mic decât cel estimat de organizatori. 

 

 

C.2. Scopul proiectului:  

Dezvoltarea capacității de planificare a carierei, prin alegerea traseului școlar și profesional optim și 

realist, în raport cu identitatea vocațională și oferta școlară sau socială.  

 

C.3. Obiectivele specifice ale proiectului: 

O1: Dezvoltarea constiintei de sine si a atitudinilor pozitive fata de propria persoană. 

O2: Dezvoltarea responsabilitatii sociale si formarea deprinderilor de interactiune sociala. 

O3: Dezvoltarea unor tehnici eficiente de invatare si management al invatarii; 

O4: Dezvoltarea capacitatii de planificare a carierei. 

 

C.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: elevi din ciclurile gimnazial si liceal. 

 

C.5. Beneficiarii direcți și indirecți:  
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• beneficiari direcţi: elevii şi profesorii din şcoli 

• beneficiari indirecţi: elevi, părinţi, alţi membri ai comunităţii. 

C.6. Durata proiectului: noiembrie 2020- iunie 2021 

 

C.7. Descrierea activităţilor: 

Activitatea 1 

• Titlul activităţii: Activitate de organizare a proiectului 

• Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2020 

• Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr.3, Braşov 

• Participanţi: cadrele didactice implicate direct 

• Descrierea pe scurt a activității: şedinţă de planificare şi de organizare a activităţilor; stabilirea 

termenelor şi responsabilităţilor 

Activitatea 2 

Titlul activităţii: Organizarea, Informarea si Mediatizarea proiectului "Orientarea carierei!” 

Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2020 

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr.3, Braşov 

Participanţi/parteneri: cadrele didactice implicate direct, avand ca si parteneri Inspectoratul de Politie 

Brasov. 

• Descrierea pe scurt a activității: activităţi de organizare, informare si mediatizare a proiectului in 

scolile implicate, in presa si TV. 

Activitatea 3 

• Titlul activităţii: Activitati la clasele de elevi 

• Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2020- Februarie 2021 

• Locul desfăşurării: Şcolile participante din proiect. 

• Participanţi: elevi din clasele din clasele gimnaziale si  liceale. 

• Descrierea pe scurt a activității: consilierii scolari vor prezenta in cadrul activitatilor la clase, metode 

de informare, prevenire si combatere a violentei in mediul scolar si virtual folosind materiale specifice 

temei proiectului. 

Activitatea 4 

Titlul activităţii: Concurs de desene "Orientarea carierei!” 

Data/perioada de desfăşurare: martie-aprilie 2021 

• Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr.3, Braşov 

• Participanţi: elevii din clasele din clasele gimnaziale si  liceale 

• Descrierea pe scurt a activității: comisia de evaluare alcatuita din cadrele didactice coordonatoare ale 

proiectului, vor selecta si desemna desenele castigatoare din fiecare institutie in parte. 

Activitatea 5 

• Titlul activităţii: Evaluarea proiectului 

• Data/perioada de desfăşurare: mai - iunie 2021 

• Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr. 3, Braşov 

• Participanţi: cadrele didactice coordonatoare 

• Descrierea pe scurt a activităţii: Cadrele didactice coordonatoare vor întocmi procesul verbal de activitate 

in urma finalizarii proiectului. 
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C.8. Diagrama Gantt a activităților 
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C.9. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului: 

Parteneriatul se doreşte a fi o şansă de integrare a elevilor,  într-o societate in deplină schimbare. De a 

schimba experiențe, opinii și pareri, cu privire la liceele și facultățiile din județul Brașov, și nu numai. 

În cadrul proiectului se va putea realiza un clasament al copiilor implicaţi în proiect, clasament care va ajuta 

profesorii, părinţii şi elevii sa evidentieze utilitatea informatiilor rezultate din acest proiect. 
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C.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 

• Monitorizarea proiectului: colaborarea lunară cu şcolile înscrise in cadrul proiectului. 

• Evaluarea parteneriatului: efectuarea unor desene prin care sa se reflecte cunostintele dobandite, avand 

ca rezultat final concursul organizat intre scolile partenere si alegerea lucrarilor castigatoare pentru fiecare 

institutie in parte de catre comisia formata din cadrele didactice coordonatoare. 

 

C.11. Modalități de asigurare a continuității/sustenabilității proiectului 

După încheierea proiectului se va realiza un sondaj de opinie care va viza gradul de intelegere a 

informatiilor transmire. 

Vor fi sprijinite iniţiativele de colaborare cu părinţii participanţi şi după finalizarea proiectului. 

 

C.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul 

implementării proiectului  

• promovare pe site-rilel Şcoliilor implicate.  

• mediatizare pe reţelele de socializare 

• promovarea/mediatizarea activităţii prin presa si televiziune. 

 

 

Coordonatori: 

 

prof. con.sc. Hoisan -Taras Roxana- Maria 

 

 

   Director,                                                               

 Șc. Gimn. Nr. 3 „Gh.Lazar”, Brasov       

Gherghe Iuliana     
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Proiect educațional ,,Din suflet , pentru suflet –porți deschise tuturor!” 

 

Prof.Costache Gabriela 

Grădinița CU P.P Nr.8 Vaslui 
 

Voluntariatul reprezintă activitatea de interes public desfășurată din proprie initiațivă. Unitatea 

noastră a desfășurat un astfel de  proiectul educațional care a avut un puternic impact social, deoarece ne-am 

ales ca și parteneri o școală incluzivă cu copii cu cerințe speciale din orașul nostru. 

A. Informatii despre aplicant Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante /Adresa completă 

B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte 

C. În rezumatul proiectului  se vor prezenta următoarele elemente ale proiectului: 

o Numar de elevi implicati  

o Tipul activităților desfășurate : Activitati (cross-curriculare, intracurriculare si extrascolare-

pentru unitati scolare si extrascolare –pentru palate si cluburi ale copiilor)propuse, în ordinea în 

care se vor desfăşura(numai titlul activitatilor). 

PREZENTAREA PROIECTULUI 

1.Argument justificare, context (analiză de nevoi)  

“Voluntariatul apropie oameni si rupe frontierele,ne face sa redescoperim latura umana din interiorul 

fiecaruia.” 

Cu siguranta,voluntariatul este singura modalitate prin care putem readuce o rază de speranță în 

sufletele celor pentru care soarta, din păcate, nu a rezervat prea multe bucurii.  

Prin voluntariat nu numai că sădim un zâmbet pe chipul celor care prea rar zâmbesc, dar învățăm 

totodată să fim responsabili, receptivi la problemele celorlalti…într-un cuvânt: să fim oameni. Înainte de a 

spune cu nepăsare NU voluntariatului, trebuie sa ne gândim că puteam fi noi ân locul celor în cauză și 

atunci…nu-i așa că ajutorul cuiva ne-ar fi adus lacrimi de fericire în ochi și speranța că nu suntem singuri? 

Copiii cu deficiențe au aceleasi trebuințe de bază în creștere și dezvoltare ca toți copiii: nevoia de 

securitate și afecțiune, de apreciere și întărire pozitivă, de încredere în sine, de stimă de sine, de 

responsabilitate și independență. Ei sunt la rândul lor diferiți din punct de vedere al comportamentului, al 

motivației chiar dacă prezinta același tip de deficiență. 

Dacă fiecare dintre noi ar găsi un moment în care să se gândească și la ceilalți și să facă ceva pentru 

ceilalti, lumea ar fi mai bună. 

Pentru că faptele bune au viață lungă si..............cred 

“Noi, oamenii avem puterea de a schimba lumea”. 

    Proiectul ,,Din suflet, pentru suflet-porți deschise tuturor’’ a pornit de la interesul preşcolarilor faţă 

de problemele legate de conveţuirea și  interactiunea cu copiii cu deficiențe. Cunoaşterea ,cât și implicarea 

preșcolarilor în acțiuni de voluntariat formează, modelează și valorizează capacități , aptitudini și atitudini 

prosociale și comunitare. 

2.Tinta strategica din PDS 

Realizarea activităţilor educative şi extracurriculare în parteneriat educaţional. 

o Sprijin umanitar acordat copiilor institutionalizatide la C.S.E.I “C-TIN Pufan”VASLUI  

o Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, armonie și bună dispoziție în 

relație  cu copii de la C.S.E.I “C-TIN Pufan”VASLUI.  

Obiectivul general: 

• Realizarea incluziuniii și implicării prin angajarea tuturor în derularea de activități care să 

promoveze integrarea socială ,voluntariat și lucrul în echipă. 

Obiectivele specifice: 

➢ privind copiii şi părinţii: 

• educarea sentimentului de întrajutorare a copiiilor cu CES; 
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• formarea unei atitudini pozitive faţă de semenii aflaţi în dificultate; 

• implicarea activă în acte sau acţiuni de întrajutorare. 

 

➢ privind cadrele didactice: 

• implicarea activă în acte sau acţiuni de întrajutorare; 

mobilizarea părinţilor şi copiilor în acţiunea de caritate. 

 

➢ privind partenerii implicaţi: 

• facilitarea derulării în condiţii optime aproiectului prin implicarea activă a tuturor partenerilor; 

• sprijinirea derulării tuturor activităţilor popuse. 

• revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de 

solidaritate,generozitate; 

• responsabilizarea preșcolarilor, a cadrelor didactice ,a părinților,prin implicarea în acțiuni de 

voluntariat. 

Activitatea nr. 1 

Titlul activităţii: ,,Din suflet ,pentru suflet –porti deschise tuturor!”–lansarea proiectului 

Tipul activităţii: educaţie civică, voluntariat 

Data/perioada de desfăşurare: 27Februarie-2019 

Locul desfăşurării:Gradinita cu P.P Nr.8 Vaslui 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinti, reprezentanți ai 

comunitatii etc): 

Responsabil: cadrele didactice implicate în proiect 

Beneficiari:direcţi-prescolari,elevi;indirecţi-cadre didactice,părinţi,reprezentanţi ai comunităţii; 

Metode: conversaţia, explicaţia,dialogul 

Mijloace de realizare: masă rotundă,dezbateri 

Modalităţi de evaluare: realizarea unui C.D și a unui album cu imagini de la prima reuniune de 

proiect,care se va completa apoi pe toată perioada derularii proiectului. 

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

Prima reuniune de proiect se va desfășura la  Gradinița cu Program Prelungit Nr.8 Vaslui unde va 

avea loc lansarea proiectului educațional ,,Din suflet ,pentru suflet –porti deschise tuturor!”– în prezenţa 

tuturor partenerilor prezentând scopul și obiectivele acestui proiect,cât și perioada și mijloacele prin care se 

va derula,apoi vor vizita această instituţie. 

       Activitatea debutează  cu sosirea invitaţilor, se prezintă protocolul de colaborare, se prezintă materialele 

promoţionale: afişe, ecusoane, mapă promoţională.  

  Beneficiarii direcţi se vor familiariza cu activităţile care se desfaşoară la această instituţie,vor afla 

care este rolul fiecarui partener si membru implicat in proiect. 

Activitatea nr.2  

Titlul activităţii:-“Targul mărtisoarelor” 

Tipul activităţii:  educaţie civică, voluntariat 

Data/perioada de desfăşurare:5 martie 2019 

Locul desfăşurării: Grădinita cu P.P  Nr .8  

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai 

comunitatii etc): 

Responsabil: cadrele didactice implicate în proiect 

Beneficiari:direcţi-prescolari,elevi ,/indirecţi-cadre didactice,părinţi,reprezentanţi ai comunităţii; 

Metode/mijloace de realizare:tombola. 

Modalităţi de evaluare: expozitie cu vânzare(tombola). 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

 
2198 

 

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

Prescolarii de la grupa mijlocie si mare vor confectiona împreună  cu parintii mărțișoare,felicitări,cu 

ocazia Zilei  de 1 Martie și a Zilei Internaționale a Femeii, după care se va organiza o tombolă la nivelul 

grădiniței,având ca generic:-“Târgul mărtisoarelor”, la care vor lua parte părintii copiilor din gradinită.Din 

banii adunati se vor cumpara jucării și dulciuri pentru copiii de la grădinita ,clasa pregatitoare ,de la clasa I și 

de la clasa a V-a de la C.S.E.I “C-TIN Pufan”Vaslui .Acestea vor fi înmânate de reprezentantii părintilor de 

la cele două grupe de copii. 

Activitatea nr.3  

Titlul activităţii:-“Si la noi vine Iepurașul !” 

Tipul activităţii:  educaţie civică, voluntariat 

Data/perioada de desfăşurare:17 aprilie 2019 

Locul desfăşurării:CSEI „C-TIN PUFAN” Vaslui 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai 

comunitatii etc): 

Responsabil: cadre didactice 

Beneficiari:-direcţi-prescolari,elevi / indirecţi-cadre didactice,părinţi,reprezentanţi ai comunităţii; 

Metode/mijloace de realizare:  

Metode:conversaţia,exercitiul,turul galeriei,jocul 

Mijloace de realizare:activitate de colectare obiecte de imbracaminte,activitate practica, 

Modalităţi de evaluare: realizarea unei casete  video și populareazarea acestei acţiuni de caritate in 

mass -media locală; 

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

Reprezentantii comitetelor de părintii se vor implica în colectare de obiecte de îmbăcăminte si 

dulciuri pentru copiii cu nevoi speciale implicati în proiect,vor face pachete pentru fiecare copil cu nevoi 

speciale,fiind ajutati de  copii si cadrele didactice. si le vor oferi apoi fiecarui copil.Copiii de grădinită vor 

confectiona si felicitari de Paste care vor completa cadourile.Prescolarii, parintii si cadrele didactice de la 

Gradinița organizatoare se vor deplasa ,apoi la unitatea partenera.Actiunea se deruleaza la C.S.E.I “C-TIN 

Pufan”Vaslui ,unde elevii si preșcolarii cu CES,vor prezenta un moment artistic invitatilor si  vor desfasura 

și cateva jocuri distractive împreună,în sala de sport,închegandu-se relații de prietenie între toți copiii. 

Activitatea nr. 4 

Titlul activităţii: ,,Copil ca tine sunt si eu!”- evaluare proiect 

Tipul activităţii: educaţie civică, voluntariat 

Data/perioada de desfăşurare:11 iunie 2019 

Locul desfăşurării:CJRAE 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinti, reprezentanti ai 

comunitatii etc): 

Responsabil: cadrele didactice implicate în proiect 

Beneficiari:-direcţi-prescolari,elevi /indirecţi-cadre didactice,părinţi,reprezentanţi ai comunităţii; 

Metode:conversaţia,expunerea,dialogul. 

Mijloace de realizare:masă rotundă,expozitie, 

Modalităţi de evaluare: prezentarea albumului  cu aspecte din derularea proiectului,  a casetelor 

video ,a CD-ului realizat ,popularizarea in mass-media locală,site-ul unitatii. 

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

Toţi responsabili de activităţi vor face o scurtă prezentare a activităţilor coordonate  și vor  prezenta 

produsele realizate,prezentare făcându-se pe videoproiector. Se vizionează prezentarea Power-Point a 

proiectului, se face analiza proiectului, impactul pe care l-a avut asupra copiilor,cât şi a comunităţii. . 

Coordonatorii  proiectului si responsabilii fiecarei activitati vor  realiza o expoziţie foto la, în care se 

regăsesc momente importante din perioada derulării proiectului. 
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 Vor fi inmanate diplome și adeverinţe tuturor partenerilor. La evaluarea proiectului vor fi invitaţi și 

reprezentanţi ai mass-media locale. 

  Descrierea rezultatelor aşteptate ca urmare a implementarii proiectului (cantitative si calitative) 

Creşterea stimei de sine în rândul prescolarilor si elevilor.întărirea parteneriatului grădiniță/şcoală- 

comunitate locală. 

 Rezultate cantitative : Fiecare activitate din calendarul de activităţi va fi consemnată într-un raport 

de autoevaluare , cu imagini din fiecare activitate. 

implicarea unui număr mare de copii, cadre didactice şi părinţi în derularea proiectului; 

Rezultate calitative:  

• schimbarea atitudinii copiilor ,a părinţilor faţă de copiii cu CES; 

• s-au familiarizat cu activitătile de voluntariat derulate la C.S.E.I,grădiniţa  

• și-au insușit norme de comportare specifice acestor instituţii; 

• a sporit eficienţa activităţilor desfășurate in grădiniţa; 

• a sporit increderea familiei in grădiniţa; 

  Prezentarea modalitatilor de monitorizare si evaluare a progresului proiectului 

si a rezultatelor asteptate.  

Modalităţile de monitorizare au fost: mese rotunde de informare a celorlalţi copii, părinţi şi cadre 

didactice , raportări la Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral, informări în cadrul şedinţelor cu 

părinţii, dezbateri interactive în cadrul comisiilor metodice, popularizarea în presa locală,site-ul unitatii, 

schimb de experienţă cu comunitatea locală , filmarea activitaţilor  realizand astfel un Cd , imortalizarea   

unor momente importante din timpul activitaţilor realizînd  si un album , realizarea unei expoziţii foto. 

Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului 

Descrierea impactului estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă (elevi, cadre 

didactice, scoala, comunitate educativa largita, comunitate locala) 

• a inlesnit cunoașterea unor instituţii  insușindu-și  normele de comportare in astfel de instituţii; 

• toţi partenerii și-au adus aportul la realizarea scopului și a obiectivelor prevăzute in proiect; 

• s-a realizat un parteneriat real intre toate institutiile implicate in proiect 

Continuitatea /sustenabilitatea proiectului: 

Părţile implicate in acest parteneriat consideră benefice derularea de proiecte educaţionale  care 

vizeaza voluntariatul și propun continuarea acestui proiect și  in anul școlar viitor și extinderea lui la alt nivel 

,cu implicarea a mai mulţi parteneri,dar și derularea altor proiecte la care să participe ; 

 -părinţii solicită să fie implicaţi in derularea unor proiecte  și promit că se vor implica in găsirea de sponsori 

pentru buna desfășurare a tuturor proiectelor educaţionale 

Activităţile de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului şi 

după încheierea acestuia(in scoala, in comunitatea educativa largita, in comunitatea locala) 

-“Targul martisoarelor” 

-“Si la noi vine Iepurașul !” 

Rezultatele proiectului şi experienţa pozitivă vor fi aduse la cunoştinţa tuturor participanţilor, 

comunităţii locale, prin diferite mjloace de comunicare:articole de presă, comisie metodică,expoziţia de 

felicităriși mărțișoare, CD-uri şi un album foto, portofoliu. 

Elementele de noutate ale proiectului : 

• realizarea  unui album; 

• sensibilizarea tuturor participanţilor in a ajuta copiii cu nevoi speciale; 

• modalitate de colaborare cat mai eficienta cu toţi partenerii; 

• antrenarea unor sponsori pentru buna desfășurare a activităţilor; 

Aceste activități întregesc activitatea educativă,aducând un surplus informațional copiiilor și completând 

condițiiile concrete ale educației acestora. 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

 
2200 

 

Copiii devin capabili să înțeleagă lumea în care trăiesc,să se cunoască pe sine și să se transforme,să 

recepteze și să transmită mesaje 
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PROIECT EDUCATIV 

                                                                                                           

Prof. dr. Claudia Oancea-Raica 

                                                                                                                       Colegiul Naţional ,,I. M. Clain” BLAJ 

 

A .Denumirea proiectului  

a.Titlul: “Un suflet curat intr-un mediu curat” 

Tema:  ,,M E D I U L    U R B A N”    

Motto: ,,Păstrează nealterat  mediul în care trăiesti şi sufletul ţi se va înfrumuseţa” 

b.Domeniul : tehnico-ştiinţific, comunicare, media, protecţia mediului 

Tipul de educaţie: 

  -educaţie pentru dezvoltare personală; 

  -educaţie ecologică 

c. Tipul de proiect:interjudeţean    Alba- Sibiu 

B. Aplicantul 

 Coordonator si persoana de contact: prof. dr.OANCEA-RAICA CLAUDIA 

Colaboratori: 

Director: Nicolae Dan Balu 

Director adj. Ursu Sanda 

Director: Brad Ioan 

Director adj. Tomotaş Cristina 

Institutor: Crişan Ana 

Scurta prezentare a experientei in domeniu 

In perioada 2005-2007 în fiecare an s-a organizat simpozionul Mediul Urban, la care au participat elevi 

din mai multe judete; in anul 2006, avand si participanti din 4 tari europene si o tara din Africa (Senegal). 

La fiecare editie a simpozionului s-au prezentat o sesiune de referate si expozitie cu desene si fotografii. 

CONTEXT 

• Argumentarea proiectului 

Acţiunea de protecţie a mediului se poate realiza numai prin asociera măsurilor de ordin juridic şi 

administrativ cu cele de ordin educaţional. Schimbarea mentalităţii oamenilor nu este uşoară, dar fără o 

educaţie în acest sens,orice acţiune de ocrotire şi de conservare a mediului este sortită eşecului. Vindecarea 

naturii de elementele nocive existente în apă,aer,sol nu se poate face fără o conştientizare şi fără o pregătire 

ecologică a noastră ,a tuturor. Considerăm că orice activităţi educative organizate pe această temă, vor avea un 

amplu efect asupra elevilor şi cadrelor didactice. Sperăm ca toţi participanţii la activităţile pe care le vom 

desfăşura,să plece cu convingerea că legătura dintre sănătate şi curăţenia mediului este indisolubilă. Pentru a 

trăi într-un oraş curat, noi toţi trebuie să avem o conduită adecvată. 

Puncte tari : 

-pentru România, integrarea în Uniunea Europeană (UE), acţiune asumată politic, are efecte semnificative 

asupra ocrotirii si conservării mediului înconjurator şi, implicit, asupra educaţiei şi formării unor opinii şi 

comportamente civilizate, ca parte a educaţiei în context European; 

-educaţia şi formarea conştiinţei sociale a cetăţenilor din România vor contribui la definirea locului şi rolului 

României în structura Uniunii Europene. 

Oportunităţi : 

-implicarea administraţiei locale, a unor agenţi economici şi a cât mai multor elevi in coordonarea şi 

desfăşurarea proiectului; 

-realizarea proiectului in parteneriat cu alte unităţi de învăţământ ; 
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-colaborarea cu cadre diactice si elevi din alte localitati, judeţe  şi ţări. 

 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI 

• Scopul proiectului 

Educarea elevilor în spiritul respectării valorilor şi calităţii mediului înconjurător. Formarea unei conduite 

ecologice la elevi, chiar şi la cei cu nevoi speciale, prin implicarea activă în transferul de informaţii ştiinţifice 

şi competenţe integratoare. 

• Obiectivele proiectului  

1.Dezvoltarea capacităţii de comunicare folosind limbaje specializate pentru relaţionarea informaţiilor din 

domeniul ecologiei ,protecţiei mediului,ştiinţe socio-umane. 

2.Dezvoltarea  interesului pentru realizarea unui mediu echilibrat din punct de vedere  ecologic şi social. 

3.Formarea atitudinii critice faţă de degradarea mediului  înconjurător şi dezechilibrul social în mediul urban. 

4.Propunerea unor măsuri pentru ocrotirea şi conservarea mediului înconjurător,pentru convieţuire civilizată 

în mediul urban. 

5.Evaluarea factorilor de risc în aplicarea unor tehnici şi comportamente neadecvate protecţiei mediului 

înconjurător. 

 

• Grup ţintă: părinţi, elevi şi cadre dicatice de la Colegiul Naţional ,,I. M. Clain” Blaj şi Şcoala 

Specială/ Grup Şc. ,,Timotei Cipariu” Blaj 

• Durata: octombrie 2010 - ianuarie 2011. 

•  Continutul proiectului, un concurs de lucrari pe această temă 

Regulament 

Dimensiunile pentru sectiunea lucrări plastice vor fi A4 sau maxim A3. 

Pentru realizarea jucăriilor din materiale reciclabile se trmit 1-2 modele cu etichetă, conţinând numele 

realizatorului, clasa şi şcoala. 

Pentru sectiunea expunere de eseuri libere: lucarile pot avea un numar de pagini cuprins intre 1-3 pagini si 

indrumatorii vor tine cont de grupa de varsta a elevilor. Subiectele alese trebuie sa se incadreze in tematica 

simpozionului. Pe fiecare lucrare se va nota numele si prenumele autorului, grupa de varsta, clasa, numele 

unitatii de invatamant,adresa de corespondenta,e-mail. 

Criterii de evaluare 

Pentru fiecare dintre cele două secţiuni (expoziţie de lucrări plastice si jucarii realizate din materiale 

refolosibile;expunere de eseuri şi referate) se vor împărţi participanţii, în grupe de vârstă,astfel: clasele I-IV, 

clasele V-VIII. Se va nota fiecare lucrare cu un punctaj  de la 1 la 10,care va ţine seama de originalitatea 

lucrării(3 puncte),nivelul de realizare(3 puncte) şi gradul de încadrare în tematica simpozionului( 4 puncte). 

Pentru fiecare grupă de vârstă se vor da câte trei premii (I,II;III). 

În luna noiembrie - la Colegiul Naţional ,,I. M. Clain” Blaj, se va desfăşura un simpozion, cu tema 

„MEDIUL URBAN”, oraganizat pe secţiunea de eseuri libere 

În luna ianuarie - la Şcoala Specială/ Grup Şcolar ,,Timotei Cipariu” Blaj va avea loc o expoziţie de lucrări 

plastice şi jucarii realizate din materiale refolosibile. 

• METODE  SI TEHINICI DE LUCRU 

-expunerea,dezbaterea, studiul de caz; 

-videoproiectie,fotografie,film; 

-reportaj,interviu 

-ancheta si studiu de caz        

 FORMNE DE ORGANIZARE: 

-activitatile se vor desfasura pe doua sectiuni (expunere de referate si expozitie de lucrari) si grupe de varsta 

(părinţielivii claselelor I-IV,V-VIII,) 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

 
2203 

 

• Rezultate 

-realizarea unui CD/ DVD, a unei brosuri cu lucrarile premiate, film de scurt metraj etc. 

• Resursele proiectului: 

RESURSE  EXISTENTE  

Resurse umane:elevi şi cadre diactice 

 Resurse materiale:baza tehnico-materială a şcolii 

 RESURSE NECESARE 

-resurse materiale puse la dispoziţie de colaboratori şi sponsori (ex.afişe,postere,coli pentru redactarea 

materialelor necesare popularizării activităţilor;alte materiale informative); 

-resurse financiare rezultate din sponsorizări si din fondurile alocate din bugetul cercului;aceste sunt necesare 

pentru premierea celor mai bune lucrări,publicarea brosurii,expedierea diplomelor 

• Parteneri : 

-Colegiul Naţional ,,I. M. Clain” Blaj 

-Agenţia de Protecţia Mediului: ALBA-SIBIU 

-Şcoala Specială / Grup Şcolar ,,Timotei Cipariu” Blaj 
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 Proiect educațional  

"O ZI LA ȘCOALĂ" 

Prof. înv. primar Roja Andreea Nicoleta 

Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou 

 

 

 

Familia reprezintă ,,nucleu social’’ în istoria omenirii. Ea răspunde de satisfacerea trebuinţelor 

elementare ale copilului şi  de protecţia acestuia. 

Educarea ,,micului  om’, realizat  prin  pacolaborarea intre  școală  şi  familie  se  răsfrânge  asupra 

tuturor  laturilor   personalităţii  copilului . 

 Familia şi școala trebuie să plece, în diferitele lor relaţii cu copilul, în primul rând, de la un drept 

esenţial - personalitatea- de a fi considerat ca membru al unei noi generaţii. Părinţii trebuie să fie nu numai 

părinţi, ci şi educatori, şi ca atare sunt obligaţi să-şi îndrume copilul şi să trateze orice situaţie ivită în 

raporturile cu el în mod pedagogic. 

Membrii familiei trebuie să furnizeze toate cele necesare pentru a rezolva orice act neplăcut pe care îl 

are copilul, să se transpună cât mai mult în situaţia lui, să se străduiască să-l înţeleagă şi să vadă realitatea 

existentă. Comunicarea, respectul, acceptarea diferiţelor şi căutarea intereselor copilului, sunt bazele unei 

bune relaţii.  Acţiunile educative exercitate de familie trebuie să fie raţionale şi continue, să se bazeze pe 

faptul că dezvoltarea psihică şi fizică a copilului se realizează în strânsă legătură cu dezvoltarea sa generală. 

Părinţii (bunicii) se pot simţi productivi, necesari, relaxaţi şi pot avea încredere în sine şi în copilul lor 

dacă fac efortul să se planifice, de către învățătoare, activităţi care să promoveze implicarea lor emoţională şi 

fizică. 

Ca  învățătoare  ne-a  preocupat  cel mai mult  socializarea școlarului mic prin integrarea lui în  

mediul cșasei  şi nu  numai , ci  şi  a  mediului  înconjurător  al  acesteia (plimbări, vizite  în  împrejurimile  

școlii, în  instituţii  şi  locuri  de muncă  ale părinţilor). Având  în  vedere  particularităţile  de  vârstă  şi  

ţinând  seama de  temperamentul  fiecărui  copil  am  acţionat diferenţiat, astfel  încât  eficienţa  demersului  

nostru  educativ să  fie  optim. Cu  intenţia  ca  fiecare  copil  să  beneficieze  de  educaţie  şi  instruire  

conform   posibilităţilor  şi  particularităţilor  sale, am  căutat  să-i  antrenenăm  şi   pe  părinţi  sau  bunici  în  

acest  demers. Întâlnirile  cu ocazia  sosirii  sau  plecării  de la școală  au  fost  pentru  noi un  bun  moment  în  

a  atrage atenţia  părţilor  bune  ale  comportamentelor  celor  mici, dar  şi  asupra  aspectelor   înfrânate, 

stopate  ori  călăuzite  spre  o  altă  direcţie . Se  ştie  că  vârsta  școlară mică  concordă  cu  perioada  cea  mai  

efervescentă  de  formare  a  copilului, am  antrenat  familia  în  munca  educativă, aceea  de  a  continua  

diferite  activităţi  şi  acasă, de  a  selecta  obiectele  de  uz  personal , de  toaletă , de  a  culege  frunze  

îngălbenite, de  a  desena  familiei  ceea  ce  a  fost  învăţat – linii , diferite  forme , etc. . 

Parteneriatul realizat cu familia este pentru noi o deviză, un punct strategic în realizarea scopului 

învăţământului preşcolar, o relaţie de care nu poate fi realizat acesta din urmă. 

Aşa cum Jean J. Rousseau preciza următoarea afirmaţie: ,,căutaţi să vă studiaţi mai bine copiii, deoarece 

cu siguranţă nu-i cunoaşteţi!’’ aşa şi noi subliniem necesitatea realizării parteneriatului dintre școală şi familie, 

deoarece numai printr-o astfel de relaţie se poate cunoaşte tainele ,,micului om’’, viitorul cetăţean al societăţii 

de mâine. 
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➢ INIȚIATOR PROIECT:  

• Prof. înv. primar Roja Andreea Nicoleta 

 

➢ PARTENERI:  

• Părinții clasei I-a C 

 

➢ TIPUL DE PROIECT 

• Parteneriat 

 

➢ SCOP: 

• Eficientizarea comunicării: copil-părinte; copil-învățătoare; părinte-învățătoare; copil-copil. 

• Implicarea părinților în programul zilnic al copiilor. 

• Realizarea unui parteneriat între părinte și învățătoare în vederea participării active în procesul 

educativ. 

 

➢ OBIECTIVE: 

• Identificarea și aplicarea regulilor de comunicarea specifice în activitatea didactică, specifică vârstei; 

• Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învățarea și succesul școlar; 

• Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de 

exprimare vizuală,muzicală, verbală; 

• Aplicarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte familiare; 

• Educarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter; 

• Îmbogățirea cunoștințelor despre materiale și caracteristicile lor, precum și despre utilizarea de tehnici 

de lucru necesare prelucrării acestora, în scopul realizării unor produse simple; 

• Dezvoltarea simțului practic și estetic; 

• Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor 

structurilor verbale orale; 

• Consolidarea unor deprinderi și abilități; 

• Exersarea deprinderilor și a calităților motrice în funcție de capacitatea psiho-motrică individuală; 

• Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase. 

 

➢ GRUP ȚINTĂ: 

• Copiii clasei I-a C  - Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou 

• Părinții grupei 

 

➢ DURATA PROIECTULUI: 2020-2021 

 

➢ FORMA DE REAIZARE: 

• Activităţi de socializare 

• Activități didactice; 

• Activitaţi practice; 

• Activităţi de recreere 

• Activităţi de ecologizare; 

• Jocuri diverse 
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În cadrul acestui parteneriat părinții îți pot prezenta proiectele cu tema "FAMILIA", concepute 

împreună cu copiii. 

 

 

ACTIVITĂȚI 

 

 

Nr. 

crt. 

Data Tema săptămânii 

1.  Septembrie  Bine te-am regăsit școală  

 

2.  Decembrie  Baba Iarnă face pozne 

 

3.  Decembrie  Dar din dar se face Rai  

 

4.  Februarie  Cum trăiesc animalele in sezonul rece 

 

5.  Martie  Martișoare, mărțișoare 

Mama draga, te iubesc! 

 

6.  Aprilie  Primăvară, bine ai venit! 

 

7.  Iunie  Ziua copilului! 

 

 

 

Bibliografie 

 

• Copilul de la 3 la 6 ani de Anne Bacus, Editura Teora, București 2007; 

• Abordarea Integrată a conținuturilor curriculare, Editura CSE, Cluj Napoca 2012; 
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PROIECT EDUCATIV 

„SUFLET PENTRU SUFLET” 
Prof. Costea Mariana 

GPP,,Floare de Colț” Beiuș 

 

ORGANIZATOR: GPP „FLOARE DE COLȚ” BEIUȘ 

RESPONSABIL: directorul unității 

COORDONATOR:  prof. COSTEA MARIANA 

PARTENERI: grădinițe din județ 

A. DENUMIREA PROIECTULUI- TITLU 

a)Titlul: ,,Suflet pentru suflet” 

b)Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: religioasă 

c)Tipul de proiect: județean 

B.    APLICANTUL 

Coordonate de contact: Grădiniţa cu program prelungit ,,FLOARE DE COLŢ” Beiuş 

Responsabil: directorul unității  

Coordonator: prof. Costea Mariana 

Echipa de proiect: cadrele didactice din unitate  

 Echipa de implementare: cadrele didactice partenere 

 C.   CONTEXT: 

       Educația religioasă contribuie semnificativ la echilibrarea emoțională a copilului, îl ajută să își recunoască 

și să își exprime emoțiile și sentimentele, îl susține în procesul de îmbogațire a vocabularului cu termeni religioși 

de bază, își facilitează relaționarea cu persoanele din mediul familiar, prin dezvoltarea sentimentului iubirii 

creștine. Activitățile educative cu conținut moral- religios reprezintă oportunități de descoperire a răspunsurilor 

la marile întrebări pe care preșcolarii le pot formula la această vârstă. Acestea fac parte din domeniul experiențial 

,,Om și societate”, ca parte a curricumului pentru învățământul preșcolar- domeniu care include aspecte privind 

omul, modul lui de viață, relațiile cu alți oameni, relațiile cu mediul social, prin care preșcolarii ajung să 

înțeleagă ființele umane implicate în construirea viitorului lor și a propriei lor lumi, să observe asemănări și 

diferențe între oameni sau evenimente, să își imagineze viața în alte perioade istorice.        

        Prin desfășurarea activităților prevăzute în proiect, copiii vor cunoaște că în jurul lor sunt și copii care au 

nevoie de ajutor, stimulându-le de la cea mai fragedă vârstă spiritul de într-ajutorare, colaborare, toleranță. 

         Activitățile desfășurate sunt bine organizate, antrenând un număr mare de copii și părinți, contribuind la 

largirea orizontului de cunoaștere, la dezvoltarea spiritului de initiativă, a spiritului de cooperare, la formare 

colectivului de copii.   

D. DESCRIEREA PROIECTULUI 

SCOP: 

• Crearea unor oportunități de abordare a unor aspecte/conținuturi relevante pentru domeniul educației 

religioase. 

• Asigurarea unor posibilități suplimentare de valorificare a conținutului învățării, din perspective 

multiple, interdisciplinare, integrate. 

OBIECTIVE GENERALE: 

• Dezvoltarea unor comportamente și atitudini pozitive față de sine, de semeni și față de mediul 

înconjurător; 

• Identificarea unor elemente de bază ale moralei creștine, pornind de la propriile experiențe de viață; 

• Crearea premiselor pentru dezvoltarea de competențe de interacțiune socială, într-o varietate de 

contexte culturale; 
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• Cultivarea interesului față de nou, prin crearea unor oportunități de învățare și de cercetare cu privire la 

aspecte ale lumii înconjurătoare, de care copiii preșcolari sunt interesați; 

• Popularizarea în cadrul comunității locale a activității copiilor din gradiniță; 

• Stimularea implicării părinților și a altor factori educaționali în susținerea și derularea 

activităților. 

GRUP ȚINTĂ: 

•     Direct: preșcolarii din grupele de  grădiniță ale unităților implicate. 

•     Indirect: părinți, cadre didactice și membri ai comunității locale.                     

DURATA: februarie-iulie  

CONŢINUTUL PROIECTULUI: expoziţii, activitate de voluntariat, vizite, concursuri, programe artistice, 

activităţi practice cu instituțiile  partenere. 

RESURSE: 

• Umane: cadre didactice, preșcolari, familiile copiilor, reprezentanți ai comunității locale. 

• Materiale: calculator, imprimantă, camera foto, consumabile, rechizite, afișe, diplome, adeverințe, 

materiale din partea partenerilor, caiete. 

• Financiare: sponsorizări și contribuții ale cadrelor didactice.               

• Spațiale: spațiul educațional al Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de Colț” Beiuș. 

 

 

 

E. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

Nr 

crt 

Activitatea Grup  ţintă Termen Responsabil Rezultate Locul de 

desfășurare 

Observații 

1. Activitate 

informativă 

- informarea 

copiilor,a cadrelor 

didactice şi a 

părinţilor despre 

activităţile incluse în 

proiect. 

- stabilirea sarcinilor  

pentru fiecare 

persoană implicată 

-preşcolarii 

- cadrele 

didactice, 

 - părinţii 

februarie -coordonatorul 

de proiect 

- pregătirea regulamentului 

și a fișelor de concurs; 

- încheierea acordurilor de 

parteneriat; 

- postarea pe pagina de 

socializare a grădiniței; 

- postarea pe    

wwwovidan.ro 

 

. 

GPP”Floare de 

Colț” 

3. Ce înseamnă Postul 

Mare pentru creștini? 

–„Sunt mic, dar am 

suflet mare!” 

Activitate de 

voluntariat 

 

-preșcola-

rii, cadrele 

didactice, 

părinții 

 

 

 

 

aprilie 

 

 

 

-cadrele 

didactice 

-preotul paroh 

 

-cadouri pentru copiii 

nevoiași 

-educarea capacității de a fi 

milostiv 

 

 

 

- 

 

Activitatea se 

desfășoară în 

grădinița 

coordonatoare   
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F . EVALUARE-CALITATE                                                                                                                                                                                                           

Evaluare internă: 

-portofoliile copiilor; 

-diplome;                 

-realizarea unui CD cu fotografii. 

 Evaluare externă:  

           -mediatizare;  

           - feed-back-ul din partea părinților și copiilor. 

G.   MONITORIZAREA PROIECTULUI 

         -respectarea etapelor proiectului; 

        - feed-back-ul din partea beneficiarilor; 

-discuţii de grup; 

-chestionare; 

-observarea directă. 

H.     REZULTATE 

        CALITATIVE: 

• dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între cadrele didactice şi 

colectivele de copii pe care îi îndrumă; 

• realizarea unor expoziţii; 

• implicarea activă a cadrelor didactice şi a copiilor în activităţile desfăşurate în cadrul proiectului. 

   CANTITATIVE 

• antrenarea unui număr cat mai mare de cadre didactice şi copii în activităţile desfăşurate în cadrul 

proiectului. 

I.    DISEMINAREA PROIECTULUI 

• promovarea activităţilor desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a întâlnirilor cu părinţii. 

   J.   IMPACTUL PROIECTULUI 

4. 

 

 

„Paștele la români” 

Încondeiatul ouălor 

de Paște 

 

-preșcolarii 

- cadrele 

didactice  

 

aprilie 

 

- cadrele 

didactice 

implicate 

 

- familiarizarea copiilor cu 

obiceiurile românilor la 

sărbătoarea de Paște. 

-familiarizarea copiilor cu 

tehnica specifica locala, a 

încondeierii ouălor 

-expoziție, poze,  

mediatizare 

Activitatea se 

desfășoară în 

sala de grupă/ 

biserică 

5. ,,Biserica loc de 

închinare și întâlnire 

cu Dumnezeu” 

-preșcolarii 

- cadrele 

didactice 

- părinții 

iunie  

 

 

 

 

 

- cadrele 

didactice 

- preotul paroh 

 

- să respecte regulile de 

comportare morală 

religioasă în biserică. 

- poze 

 

Activitatea se 

va desfășura în 

biserică 

 

6. Evaluarea proiectului -prescolarii 

- cadrele 

didactice 

- părinții 

 

iulie  - coordonato - 

rul de proiect 

- cadrele 

didactice 

implicate  

-  prezentare PowerPoint GPP”Floare de 

Colț” 
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          Implementarea proiectului va avea impact asupra: 

• grupului ţintă-generarea unor schimbări specifice; 

• grădiniţei-creşterea capacităţii instituţionale,extinderea parteneriatelor,creşterea prestigiului în 

comunitate; 

• partenerilor din proiect-dobândirea unor informaţii şi abilităţi; 

• comunităţii locale. 

   K.   SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

Continuitatea proiectului se va realiza prin: 

• posibilitatea continuării proiectului şi în anul următor 

• încheierea de acorduri parteneriale şi cu alte instituții interesate în derularea   unor astfel de activităţi. 

  L.  BUGETUL PROIECTULUI 

Surse de finanţare : sponsorizări, fonduri proprii. 

  M.  PARTENERI 

• Biserica  

  N. ANEXE 

• Acorduri  parteneriale cu instituțiile partenere.                                                       
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

„SUFLET PENTRU SUFLET”  

 

PROF. GORAN IZABELA GEORGETA 

PROF. TOADER-VOICU IOANA MACRINA 

LICEUL TEORETIC”AUREL VLAICU” BREAZA 

                     

 

 

                                                   

PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

ARGUMENT 

      Aşa cum Mântuitorul a fost Modelul desăvârşit de inţelepciune, bunătate, frumos, si iubire, noi, oamenii 

creştini trebuie sa urmăm acest Model atât cât ne este cu putinţă fiecăruia dintre noi.  

Fiul Lui Dumnezeu ne spune că El a venit pe pământ nu pentru cei drepţi ci pentru cei păcătoşi 

deoarece ,, Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor ci cei bolnavi “. 

Aceşti copii care au fost nedreptăţiţi de soartă au şi ei prilejul de a se bucura  de Naşterea Domnului 

aducând slavă Lui Dumnezeu prin intermediul colindelor asemenea magilor şi păstorilor care au venit la 

staulul din Betleem să se închine Fiului Lui Dumnezeu şi să-i aducă daruri . 

Proiectul propus are în vedere valorificarea tradiţiilor,  preluarea şi transmiterea lor, contribuind astfel la 

formarea laturii estetice şi sociale a personalitatii umane, la ajutorarea aproapelui și oferirea de zâmbete. 

Proiectul este centrat pe necesitatea unor acțiuni cu elevii în vederea într-ajutorării copiilor aflați in 

situații de dificultate. Prin desfășurarea activităților prevăzute în proiect, elevii Liceului Teoretic „Aurel 

Vlaicu” vor cunoaste că în jurul lor sunt și copii care au nevoie de ajutor, fiind lipsiți de sprijin familial.  

 

SCOP 

 

• Stimularea trăirilor afective, pozitive, generatoare de înțelegere, spirit de intr-ajutorare, 

colaborare și solidaritate.  

• Dobândirea virtuților de bunătate, milostivire și cumpătare prin dăruire. 

  

OBIECTIVELE SPECIFICE: 

❖ Conștientizarea nevoilor de ajutorare a unor copii aflați în dificultate; 

❖ Formarea virtuților creștine; 

❖ Ințelegerea mesajului „Sa fim cumpătați”; 

❖ Sensibilizarea elevilor faţă de aproapele; 

❖ Învăţarea  de către elevi a unui repertoriu de  colinde prin care să-i aducă slavă Fiului Lui Dumnezeu ; 

❖ Educarea unor virtuţi creştine şi cultivarea comportamentului moral-religios (să-ţi iubeşti aproapele, să 

faci fapte bune, să fii cinstit, modest, generos, să nu urăşti , să-L iubesti pe Dumnezeu); 

❖ Educarea atitutdinilor de toleranţă între copiii de diferite varste 

❖ Cunoaşterea modului prin care Dumnezeu a oferit posibilitatea mântuirii pentru toţi oamenii .  
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 RESURSE 

a) MATERIALE: 

                - dulciuri 

                - obiecte de îmbrăcăminte; 

                - rechizite.  

b) UMANE: 

- elevii; 

- profesorul; 

- directorul; 

- părinții. 

c) FINANCIARE: 

- donații ale părinților,elevilor 

 

        GRUP ŢINTĂ:  elevii clasei I B, elevii clasei a-VI-A B, copiii Centrului de Plasament. 

 

LOCUL DE DESFASURARE: Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Centrul de Plasament 

           DURATA: 10 noiembrie -18 decembrie 2018 

 

DESFĂȘURAREA PROIECTULUI: 

 

                         MOTTO-UL PROIECTULUI ESTE: 

 

                „Să cultivăm cumpătarea pentru că este temelia tuturor virtuților și pregătește sufletele spre lucrarea 

lor.” 

 

            Cumpătarea este o virtute care le înfrumusețează pe toate celelalte. Numită și chibzuință, cumpătarea 

este acea simțire care ne indică măsura care se cuvine fiecărei fapte, fiecărui cuvant și fiecărui gând. Pentru a 

fi bun, fiecare lucru trebuie împlinit în măsura cuvenită lui. „Pe tot lucrul îl impodobește măsura”, după cum 

spune Sfântul Isaac Sirul. 

            Ca simțire sufletească, cumpătarea este inrudită cu discernamântul. Prin discernământ cunoaștem 

calitatea unei fapte, dacă ne este de folos sau nu, iar prin cumpătare simtim măsura în care se cuvine să 

săvârșim acea faptă.  

            Pentru a dobândi virtuți, elevii clasei a X-a de la Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” au luat inițiativa 

proiectului „Suflet pentru suflet”, desfășurându-l în parteneriat cu Centrul de plasament. 

 

          Proiectul inițiat s-a desfășurat în două etape: 

 

➢ Perioada 10 noiembrie 2018 -10 decembrie 2018, echipa de proiect s-a întrunit pentru organizare: 

❖ Schimbul de idei între membrii proiectului; 

❖ Punerea ideilor în practică; 

❖ Promovarea proiectului în rândul elevilor și părinților; 

❖ Strângerea donațiilor ; 

 

➢ În data de 15 decembrie 2018 a avut loc desfășurarea acțiunii, la Centrul de Plasament. 
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 JURNALUL DE IMPRESII 

„Activitățile umanitare au un rol important în educarea și formarea caracterului pentru toate 

categoriile de vârstă, dar mai ales pentru cei tineri. În primul rând, aceștia pot învăța mai multe despre 

compasiune și ajutorarea aproapelui. Principiul folositor pe parcursul vieții este voluntariatul, deoarece îi ajută 

pe oameni să simtă că au puterea să schimbe lucrurile în bine. Proiectul desfășurat în luna decembrie la centrul 

de plasament la care am participat a fost o frumoasă provocare. Am reușit să transmitem copiilor de acolo 

bucuria de a împărtăși valorile spirituale și morale autentice. Să fii voluntar intr-un centru de plasament, să 

primești mai mult decât dăruiești te încarcă de energie pozitivă.”  

Activitatea desfășurată prin intermediul acestui proiect a reușit să aducă zâmbete pe chipurile acelor 

copii și bucurie sufletească, chiar dacă viața nu le-a oferit prea multe oportunități.  

Vizita la Centrul de Plasament a avut un mare impact asupra noastră și am înțeles cât de mare este 

dăruirea între oameni și cât de importantă este în viața creștinului dobândirea vituțiilor. Alături de acești copii 

simpli și cu suflet curat am simțit cu toții căldura și armonia cu care ne-au întâmpinat aceștia. Aceste 

sentimente le poți trăi doar lucrând prin fapte. 

Virtutea este hrana sufletului, care îl face pe creștin liber de păcate sădindu-i bine, mulțumire și 

încredere care îl ajută să meargă spre mântuire. Creștinul înțelept se ferește permanent de rău, lucrează prin 

fapte, realizând acțiuni folositoare sufletului. 

Calea mântuirii este cea a unei permanente aduceri-aminte de Dumnezeu. Să facem fapte bune, să ne 

ajutăm aproapele, să învățăm să dăruim pentru că numai așa vom dobândi viața veșnică. 

Aceşti copii care au fost nedreptăţiţi de soartă au şi ei prilejul de a se bucura  de Naşterea Domnului 

aducând slavă Lui Dumnezeu prin intermediul colindelor asemenea magilor şi păstorilor care au venit la 

staulul din Betleem să se închine Fiului Lui Dumnezeu şi să-i aducă daruri . 

Cu ajutorul colindelor, elevii liceului au reușit să sensibilizeze și să emoționeze copiii de la centru, 

bucurându-le inimile. 

Proiectul educațional „SUFLET PENTRU SUFLET” și-a atins obiectivele propuse de întreaga echipă, 

fiind un real succes. 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

,,ZIUA MONDIALĂ A APEI – MICII VOLUNTARI ALBAŞTRI” 

 

Prof. înv. primar  Negru Mihaela 

Şcoala Gimnazială  „Simion Balint” Roşia-Montană 

 

ARGUMENT:  

 Existenţa în calendar a  Zilei Mondiale a Apei aduce în atenția opiniei publice a problemelor legate de 

necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și 

responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă. Trebuie să 

conştientizăm faptul că responsabilitatea protejării apelor este de fapt atribuţia fiecăruia dintre noi. Copiii trebuie 

educaţi şi responsabilizaţi cu atenţie în acest sens, viitorul planetei noastre fiind de fapt viitorul lor. Un asemenea 

proiect de activitate subliniază importanţa fiecărui pârâu sau izvor de apă aflat în apropierea şcolii noastre. 

Copiii vor fi voluntari ai planetei albastre, să ecologizeze malurile râului care trece prin comunitatea noastră.  

       

 SCOPUL PROIECTULUI 

-  conștientizarea elevilor cu privire la importanța  apei în existența noastră zilnică; 

- ecologizarea de către copii a râului care trece prin comunitate printr-o acţiune de voluntariat; 

-  realizarea unor desene, colaje cu tema APA.  

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

❖ Să cunoască semnificaţia zilei de 22 martie – Ziua Mondiala a apei; 

❖ Să enumere activitățile în care omul are nevoie de apă; 

❖ Să observe circuitul apei în natură;  

❖ Să participe în calitate de voluntari “albaştri” la ecologizarea râului din apropiere; 

❖ Să explice beneficiile acţiunii lor d voluntariat; 

❖ Să realizeze desene, colaje cu tema APA. 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor a II-a și a III-a  

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă, malul râului Abrudel 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: martie 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: 

✓ Comunicare în limba română 

✓ Arte vizuale şi abilităţi practice 

✓ Muzică şi mişcare 

✓ Dezvoltare personală 

METODE DE EVALUARE: 

• Expozitie cu lucrările elevilor  pe tema prezentată. 

• Realizarea unui colaj cu secvențe din activitatea derulată 

RESURSE: 

Resurse umane:  

• elevii claselor a I  și a III-a – voluntarii “albaştri” 

• cadru didactic 

 

Resurse materiale: 

✓ laptop, coli de desen, creioane colorate, carioca, acuarele, creion, gumă de șters, foarfecă, lipici, coli 

colorate, imagini, postere, saci şi mănuşi menajere, semn distinctiv (picătură albastră de carton) 

pentru voluntar. 
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Activități programate 

 

 

 

      

 

 

 

 

NR. 

CRT 

 

ACTIVITATEA 

 

LOC DESFĂŞURARE 

 

PERIOADA 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

Importanța apei în viața noastră 

-Ziua mondială a apei  

-discuții 

-prezentare ppt 

  

 Importața apei în natură 

-Circuitul apei în natură 

-Importanța apei pentru un mediu sănătos 

  

APA - prin ochii copiilor 

- realizarea unor desene, colaje cu tema APA 

 

 Audierea/intonarea unor cântece 

Vine ploaia    

Ploaia  

Rățuștele mele   

Picurii de ploaie  

 

Ecologizare malul râului Abrudel 

 

 

Sala de clasă 

 
 

 

 

 
 

 

 

Malul râului Abrudel 

 

Februarie 2021 

 

 

 

 

 

Martie 2021 

 

 

 

Aprilie 2021 

 

 

 

 

Mai 2021 

 

 

 

Iunie 2021 
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,, ZÂMBET DE COPIL” 

Proiect Educațional 

                                                                 Simion Ruxandra 

Colegiul ,,Ştefan Odobleja”, Craiova 

 

ARGUMENT 

     Proiectul urmăreşte dezvoltarea unor abilităţi de participare, exercitarea unor responsabilităţi care să 

ducă la o  mai bună înţelegere a societăţii şi implicit la creşterea calităţii acesteia. Realizarea activităţilor 

proiectului le permite elevilor să înveţe mai multe despre ei înşişi, dezvoltă o serie de trăsături care pot 

contribui la pregătirea lor pentru viaţă.Implicarea în activităţi care să contribuie la binele comunitar este un 

mod de sensibilizare şi totodată de diminuare a agresivităţii deoarece prin implicarea directă elevul ia 

cunoştinţă de nevoile celorlalţi şi se crează legături care duc la o  mai profundă responsabilizare.  

 

SCOPUL PROIECTULUI : 

 - colaborarea în vederea derulării unor acţiuni în beneficiul copiilor din din Centrul pentru copii ,,Sfântul 

Stelian” din  comuna Lipovu, județul Dolj, vizând deprinderea de principii corecte privind importanţa 

muncii,posibilitatea de a scoate în evidenţă aptitudinile , abilităţile lor de a desena,de a proteja mediul, de a 

conştientiza importanţa unei alimentaţii sănătoase, a unui comportament civilizat, a unei prietenii trainice. 

 

OBIECTIVE : 

-  revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de solidaritate si 

generozitate; 

- dezvoltarea capacitatilor de comunicare si comportare tolerante faţă de grupurile sociale dezavantajate; 

- conştientizarea rolului pe care il are fiecare membru al comunităţii in ameliorarea condițiilor de viaţă ale 

grupurilor sociale defavorizate;  

- facilitarea formării si dezvoltării unor relaţii amicale intre adolescenţi  aparţinând unor grupuri sociale 

diferite; 

- formarea si dezvoltarea in rândul elevilor a capacităţilor de colaborare şi de  lucru in echipă; 

- stimularea gândirii critice a elevilor si a capacităţiide luare a deciziilor; 

- dezvoltarea si incurajarea aptitudinilor artistice ale elevilor; 

- familiarizarea elevilor cu specificul acţiunilor de voluntariat desfăţurate in cadrul ONG-urilor; 

- ameliorarea  comunicării şi colaborării efective  intre adolescenţi-părinţi-profesori-comunitatea locală; 

-  responsabilizarea elevilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de 

voluntariat . 

  

GRUP ŢINTĂ: elevii claselor IX-X 

DURATA : un an școlar 

PARTENERI:  ASOCIAŢIA ,,VASILIADA” DIN CRAIOVA, asociaţie neguvernamentală, non-profit, cu 

personalitate juridică 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 

Nr.crt. Activitatea 

1. Frumuseţea tradiţiior de iarnă  

confecţionarea de felicitări pentru sărbătorile de iarnă 

pregătirea unui program de colinde de Crăciun 

2. Mirajul culorilor-tinere talente 

3. Competiția tinereții , cross 

4. Concurs Kendama 

5 Campania umanitară ,,Un zâmbet de copil” 

pregătirea a 30 de pachete-cadou 
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EDUCAȚIE PRIN PROIECTE EDUCAȚIONALE 

 

Andreiaș Carmen 

Liceul Tehnologic ,,Petru Poni” Onești 

 
Importanța activităților extracurriculare 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul 

este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor. 

Întreg colectivul didactic urmăreşte ca activităţile extracurriculare să fie cât mai eficiente, consistente, 

să se poată organiza la nivelul şcolii fără costuri mari financiare şi de timp. Activităţile extracurriculare 

trebuie să pună în valoare responsabilitatea individuală şi în grup, socializarea, autocontrolul, realizarea de 

sine prin conformism, realizarea de sine prin independenţă.  

Pentru succesul şi complementaritatea activităţilor desfăşurate în afara orelor de curs, cadrele 

didactice ar trebui să ţină cont de următoarele recomandări: să ofere elevilor o îmbogăţire pe orizontală şi pe 

verticală a cunoștințelor; să încurajeze lecturile suplimentare; să poarte discuţii asupra posibilităţii elevilor de 

a-şi organiza studiul individual şi de a-şi organiza creativ timpul liber; să stimuleze apariţia ,,hobby-urilor“; să 

descopere şi să cultive talente . 

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură, conţinut specific este firesc complementară 

activităţii de învăţare realizată în şcoală. Acest tip de activitate generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, 

educă simţul responsabilităţii şi statornicește o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite. 

Activităţile extracurriculare fiind parte integrantă a procesului instructiv-educativ, trebuie să respecte 

reperele oricărei activităţi didactice. Pe de altă parte, provocările lumii contemporane ne obligă să regândim 

procesul instructiv-educativ, astfel încât beneficiarii direcţi ai sistemului educaţional, elevii, să fie formaţi 

pentru a face faţă provocărilor şi schimbărilor inerente care vor apărea în viitor.  

Proiect educațional “Trăiește verde on-line” 

Argument 

Acceptând ideea că trăim într-o epocă a internetului, cele mai spectaculoase transformări pe care le 

aduce acest nou mediu sunt legate de modul în care comunicăm, de modalităţile prin care se transmite şi se 

receptează informaţia. Jurnalismul online este o oportunitate de informare și formare pentru adolescenți, în 

vederea exprimării propriilor opinii, soluţionării unor probleme caracteristice vârstei, pentru acţiuni 

participative în care gradul de implicare în procesul de luare a deciziilor să crească.  

Internetul aduce cu sine un alt mod de a consuma informaţia, un nou tip de receptare activă, în care 

publicul cititor selectează documentul pe care îl citeşte, ascultă, vede. Natura interactivă a jurnalismului 

viitorului permite feed back-ul la un nivel pe care mediile tradiţionale nu îl puteau oferi decât într-o foarte 

mică măsură. 

Obiectivele proiectului: 

- Descoperirea instrumentelor Hard şi Soft;  

- Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a instrumentelor Hard si Soft; 

- Constientizarea specificităţii limbajului literar în raport cu limbajul altor arte; 

- Conștientizarea cu privire la necesitatea protejării mediului înconjurător. 

Competențe cheie 

- utilizarea noilor tehnologii pentru comunicare; 

- competenţe organizatorice; 

- competenţe de cooperare şi relaţionare interpersonală. 

Activități 

Elevii vor realiza ştiri/articole cu privire la necesiatatea protejării mediului înconjurător, în vederea 

îmbuătățirii calității vieții. 

Profesorul coordonator trebuie să se aibă în vedere:  
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- familiarizarea elevilor cu tehnicile de lucru în cadrul presei scrise/audio/video, după ce au achiziţionat 

o serie de noţiuni generale despre jurnalism/jurnalism online;  

- descrierea condiţiilor pentru realizarea ştirilor, interviurilor, reportajelor;  

- dezvoltarea abilităţilor de utilizare şi de prelucrare a imaginilor cu ajutorul TIC;  

- însușirea abilităţilor de diversificare a surselor de informare în vederea redactării şi editării unor texte 

jurnalistice pentru presa online;  

- dezvoltarea abilităţilor de folosire a spaţiului web şi a resurselor lui (site-uri, advertising, blogging-ul, 

forumurile);  

- descoperirea vocii şi a propriei imagini dincolo de camera de luat vederi;  

- valorificarea competenţelor de realizare a producţiilor multimedia (clipuri publicitare, filme de scurt 

metraj, colaje foto).  

Ca tineri jurnaliști, elevii trebuie să respecte criteriile care vizează evaluarea calităţii unui site de 

ştiri/articole: autoritatea, acurateţea, obiectivitatea, actualitatea, acoperirea. 

Elementele interactive care pot fi introduse la sfârşitul fiecărui articol şi prin intermediul cărora 

editorul/redactorul/reporterul materialului mediatic poate obţine informaţii utile, ce parvin de la potenţialii 

cititori, sunt:  

-  întrebări care incită la dezbatere;  

- sondaje electronice propuse cititorilor pe marginea unor teme abordate;  

- teste cu întrebări legate de ştirile/articolele de interes major;  

- răspunsuri la întrebări comune pe care cititorii le adresează în mod constant.  

Instrumente pentru prelucrare foto, film, sunet: Picasa, iPOD și Youtube. De asemenea se poate 

utiliza un instrument de realizare a sondajului de opinie pe pagina revistei. 

Resurse hard necesare: reportofon, aparatul foto digital, camera Web. 

Resurse soft necesare: motoare de cautare Web (Google, Netscape, Opera, FireFox), utilizarea 

facilităţii Download cu FlashGet, Macromedia Flash 8, 3D Studio Max, Audiograbber (conversie de cod), 

utilizarea limbajului HTML (pentru imagini, filme, animaţie şi tabele Web), construirea blogului personal ca 

spaţiu de exersare, comunicare şi testare cunoştinţe, folosire Microsoft Office la scrierea textelor, centralizarea 

rezultatelor unui sondaj de opinie şi realizarea graficelor statistice. 

Filtrarea informaţiilor 

Elevii trebuie să ştie că filtrarea informaţiilor în mass-media nu este un demers întâmplător aflat sub 

semnul subiectivităţii jurnalistului, deşi o anumită notă de subiectivism va fi întotdeauna prezentă. Filtrarea 

reprezintă un proces supus unor norme mai mult sau mai puţin stricte, cu un caracter mai degrabă orientativ, 

reguli ce vin în ajutorul jurnalistului, uşurându-i munca. Procesul de filtrare este influenţat de natura 

informaţiei, de genul jurnalistic abordat (ştire, reportaj, anchetă, interviu, comentariu), şi, nu în ultimul rând, 

de canalul de difuzare utilizat (presa scrisă, audio-vizual sau jurnalism online).  

Textul jurnalistic trebuie să se integreze în modelul general al unui act de comunicare. Astfel, orice 

model de comunicare are drept minime componente: emitentul, mesajul şi, respectiv, receptorul sau 

destinatarul informaţiei. Pentru a surprinde în mod adecvat mecanismul derulării unui proces de comunicare 

trebuie luaţi în considerare şi alţi parametri, printre care foarte importanţi sunt: canalul utilizat şi gradul de 

interacţiune dintre emiţător şi receptor. Una din particularităţile comunicării jurnalistice o reprezintă numărul 

enorm de potenţiali receptori: destinatarul mesajului jurnalistic este reprezentat de marea masă a indivizilor, 

ceea ce face ca jurnalismul să se încadreze în categoria comunicării de masă. 

Concluzii 

Practica educaţională demonstrează că succesul în activităţile de învăţare depinde într-o anumită 

măsură de inteligenţa elevului, dar mai ales de adaptarea experienţei de învăţare la stilul său specific. 

Activităţile extracurriculare interdisciplinare permit proiectarea conţinuturilor şi a strategiilor de învăţare-

evaluare astfel încât să putem ţine seama de diversitatea stilurilor de învăţare ale elevilor: stilurile de 
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percepere concrete, stilurile de percepere abstracte, stilurile active de procesare a informaţiei, stiluri reflective 

de procesare a informaţiei.  

În lipsa unor oportunităţi de exprimare, adolescenţii descoperă cu greu echilibrul dintre realitatea 

exterioară şi propriul lor univers. Prin proiectul educațional “Trăiește verde on-line” se urmărește deplasarea 

accentului spre nivelul interpretativ şi aplicativ cu scopul dezvoltării la elevii capabili de performanţă a 

deprinderilor de a concepe şi elabora texte, orale şi scrise, care satisfac standardele referitoare la text: 

coeziune, coerenţă, intenţionalitate, acceptabilitate.  
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VOLUNTARIATUL ȘI GRĂDINIȚA 

PROF. ANTON ANTONIA  

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 45ORADEA, JUD. BIHOR 

 

 Acțiunile de voluntariat sunt unele dintre mai satisfacătoare și mai bogate în învățături dintre toate 

activitățile organizate împreună cu copiii. Vorbim aici despre copiii preșcolari. Chiar dacă la vârsta lor fragedă, 

nu înțeleg complexitatea acțiunii de voluntar, îi putem învăța ce înseamnă să te gândești la aproapele tău aflat 

în dificultate și cum putem noi să îi fim de ajutor. Începem prin acțiuni mici, acelea de a-și ajuta la nevoie 

colegul sau prietenul, prin care învață să le pese de cei din micul lor cerc de persoane cunoscute. Iar apoi 

ajungând să ajute prin acțiuni concerete pe cei mai puțin norocoși decât ei. 

 Cu privire la acțiunile organizate la nivelul gradiniței, am coordonat în ultimii 3 ani, în fiecare an, 

colaborând împreună cu Asociația CES – Colaborăm, Educăm, Sprijinim, coleta alimentară pentru ajutorarea 

cazurilor speciale asociației. Copiii din grădiniță au dorit ca, pe lăngă alimentele donate să doneze și unele dintre 

jucăriile lor. Au dorit să doneze unele din jucăriile lor unor copii care nu au așa de multe ca și ei. Coleta 

alimentară, astfel s-a extins și la donarea de hăinuțe și jucării.  

Am ales să fac cunoștiintă copiilor preșcolari alți copii ca și ei dar nu nevoi speciale, copiii din Asociația 

CES. Să înțeleagă mai bine acești copii să îi cunoască să îi ajute. 

Am dorit să organizăm aceste acțiuni de voluntariat în preajma Sărbătorilor de Paște. Am învățat copiii 

preșcolari să demonstreze compasiune pentru alți copii mai puțin norocoși, responsabilitatea acțiunilor lor. Să 

înțeleagă cât de mult ajută prin donarea unui kilogram de făină sau unul de ulei familia unui copil ca și el. Copii 

preșcolari am fost foarte entuziasmați de aceste acțiuni, chiar dacă cu greu se despărțeau de unele jucării, au 

participat cu multă bucurie. 

 Învățând copiii de azi să demonstreze compasiune, respect, ajutor unor copiii cu nevoie speciale, 

pregătim o generație de adulți responsabili, umani, iertători și cu inimile deschise la persoane cu dificultăți, 

speciale. 

 În continuare atașej unele imagini de la coleta alimentară de Paște. Copiii preșcolari au cunoscut copiii 

cărora le-au donat alimentele. 
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Beneficiile voluntariatului 

Mitiriță Claudia-Sorina 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 2, Brașov 

 

Voluntariatul reprezintă activitatea desfășurată de o persoană sau un grup de persoane ce are ca scop aducerea 

de beneficii altor persoane sau societății, ori vegherea asupra bunului demers al unui eveniment fără a urmări 

un câștig material.  

  Voluntariatul oferă ajutor vital persoanelor care au nevoie, cauze care merită și comunității, dar 

există, de asemenea, importante beneficii și pentru persoana voluntară. Alegerea în mod potrivit a unui 

domeniu de voluntariat poate ajuta la creearea de noi relații între oameni și chiar prietenii, învățarea de noi 

abilități, precum organizarea, lucrul în echipă, dar și la dezvoltarea personală, voluntarii fiind persoane mai 

interactive și comunicative, atente la detalii și chiar empatice. Activitățile de voluntariat au, pe lângă partea 

care impune seriozitate și promptitudine, și o parte distractivă, voluntariatul fiind un mod ușor și distractiv de 

a activa în diferite domenii, de a învăța lucruri dintr-o multitudine de arii, de a descoperi și a explora propriile 

interese și pasiuni, dar și de a crește încrederea de sine. 

 În ceea ce privește vârsta celor care fac voluntariat, se observă că numărul tinerilor este ridicat, pe 

când al celor mai înaintați în vârstă este relativ scăzut. De aceea, este important ca viitorii adulți să fie educați 

încă de la cele mai fragede vârste să se implice în acțiuni de voluntariat și să știe cum să acționeze și să se 

comporte în cadrul acestor activități. 

 Educația pentru voluntariat poate începe chiar de la grădiniță, unde copiii sunt implicați în diverse 

activitați pentru construirea spiritului civic și de solidaritate. Implicarea lor în activitățile de voluntariat 

desfășurate de cei mari este extrem de valoroasă pentru dezvoltarea lor ca oameni responsabili. 

 Vârsta preşcolarităţii oferă copiilor cel mai bun context de formare ca viitor membru al societăţii, 

incluzând pe lângă aspectele de ordin cognitiv şi aptitudinal şi pe cele care ţin de formarea personalităţii, de 

atitudini şi valori morale, de convieţuire şi empatizare. Voluntariatul îi ajută pe copii să își dezvolte abilități 

sociale, deoarece, de obicei, este o activitate de grup, implică lucrul cu oameni noi pe care nu îi văd în mod 

regulat și îi ajută să învețe cum să interacționeze cu oameni diferiți de ei înșiși. Copiii care fac voluntariat în 

mod regulat pot avea abilități mai bune de comunicare și devin mai capabili să lucreze cu alții pentru a depăși 

provocări.  

De asemenea, voluntariatul poate fi o modalitate excelentă de a ajuta copiii să găsească noi interese și 

să exploreze opțiuni de carieră în diverse domenii de activitate. 

Exemple de organizații care recrutează tineri pentru voluntariat sunt multiple atât înafara țării noastre, 

cât și în România. Dintre acestea cele mai cunoscute sunt „Youth Can Do It”, „BEST”, „AIESEC”. Totodată, 

există organizații care își desfășoară activitățile cu sprijinul echipelor de voluntari precum „Fundația Tineri 

pentru Tineri”,asociația „Salvați Copiii”, „Crucea Roșie”. 

Pe lângă acestea, există numeroase organizații studențești de voluntariat susținute de universități din 

întreaga țară precum „Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare” de la Universitatea 

Politehnică din București sau „UTBVolunteer” de la Universitatea Transilvania din Brașov.Activitatea de 

voluntariat se consideră experiență profesională și/sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă 
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aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite, astfel că aceasta se arată importantă de realizat și în 

timpul anilor de studenție.  

Implicarea în activități de voluntariat pe tot parcursul vieții este foarte importantă, dar și foarte 

benefică pentru orice persoană, deoarece prin aceasta, pe lângă a se îndeplini scopul principal de a ajuta 

persoanele aflate în nevoie și societatea, voluntarii au șansa de a întâlni noi persoane cu care să creeze relații 

și prietenii, în timp ce descoperă diferite domenii de activitate, noi pasiuni, dobândind abilități și calități 

importante pentru viață.  
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Voluntar pentru protejarea mediului 

 

Pop Delia Anca 

Liceul Tehnologic “Ştefan Manciulea”, Blaj 

 
Civilizaţia umană are un rol foarte important în evoluţia ecosistemelor de pe planeta noastră, dar, din 

păcate, omul nu pare să fie conştient de imensul rol pe care îl are. 

Pentru a cunoaşte modul de funcţionare al acestui sistem din care facem şi noi parte este esenţial ca omul 

să fie educat în spiritul respectului pentru mediul înconjurător, pentru ca el să devină conştient de faptul că nu 

este stăpânul naturii, ci parte a ei. 

Şcoala este un loc în care elevii îşi trăiesc viaţa, mai degrabă decât un loc de învăţare academică izolată pentru 

viaţa de mai târziu. Şcoala este o micro-comunitate, care serveşte ca un model de societate în general. 

Astfel, educarea tinerei generaţii, în vederea însuşirii unei concepţii ecologice unitare, a devenit tot mai 

necesară astăzi, când se înregistrează o influenţă crescută a omului asupra naturii, cand deşeurile aruncate la 

întâmplare întunecă frumuseţile şi bogăţiile naturii, afectând grav tot ce este viu pe planetă . 

Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai atunci când elevii – cetăţenii de mâine vor fi 

convinşi de necesitatea ocrotirii naturii şi vor deveni factori activi în acţiunea de conciliere a omului cu 

natura. 

În acest context am desfăşurat proiectul cu titlul “Grija pentru natură”. 

 

 

Titlul/tema proiectului: 

Proiect de educație ecologică: „ Grija pentru natură” 

Scoala: 

Liceul Tehnologic Stefan Manciulea Blaj 

Coordonatorii proiectului: 

Breazu Ioana Maria, Pop Delia Anca, Comsa Emilia 

Colaboratori: profesorii diriginți 

Parteneri:-Consiliul Local Blaj, Firma de salubrizare 

Durata proiectului: 10-31 martie 2019 

Grupul tinta : elevi, profesori, comunitatea 

 

 

Argumentarea alegerii temei: 

   MOTTO: 

,, Omul este firul care ţese drama vieţii şi ceea ce–i face pământului 

îşi  face lui însuşi ! „ Sinex Seattle 

 

Conştientizând frumuseţea mediului local, promovând pitorescul zonei în care locuiesc, elevii vor înţelege 

utilitatea acţiunilor ecologice. 
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Proiectul oferă posibilitatea de a desfăşura activităţi de educaţie ecologică prin care să cultivăm interesul 

şi dragostea elevilor pentru lumea înconjurătoare, pentru protejarea mediului. Totodată urmăreşte 

responsabilizarea elevilor faţă de importanţa protejării mediului înconjurător, conturarea deprinderilor şi a 

atitudinilor de a preţui şi respecta mediul prin comportamente civilizate, dar şi sensibilizarea cetăţenilor 

privind importanţa mediului înconjurător. 

Intrarea în acest proiect oferă şcolii şi elevilor ei avantaje şi beneficii de ordin intelectual, educativ, moral, 

afectiv şi practic, beneficii care se vor reflecta ulterior asupra atitudinii comunităţii locale. 

Implicarea elevilor în viaţa comunităţii prin activităţile ecologice ce se vor derula urmăreşte formarea 

unui comportament ecoprotectiv, care cu siguranţă va folosi în definitivarea personalităţii şi conştiinţei 

viitorilor cetăţeni. 

Am identificat problema comunităţii noastre, din nevoia de a schimba ceva ce este evident şi de a 

încerca să tragem un semnal de alarmă către cei care aruncă gunoaie, că au şi o alternativă : reciclarea! 

 

SCOP: Stimularea elevilor pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ prin 

care să contribuie la păstrarea sănătăţii mediului în care trăiesc (ecologizarea Grădinii Botanice din 

cadrul Liceului Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj). 

 

OBIECTIVE: 

❖ Pentru elevi 

➢ Să înţeleagă că orice fiinţă are dreptul să trăiască în armonie cu natura şi să  contribuie la 

păstrarea sănătăţii acesteia  prin:  colectarea  de  materiale refolosibile, îngrijirea unor spaţii  

verzi, cultivarea de plante ornamentale, economisirea apei şi a hârtiei, păstrarea curăţeniei. 

➢ Să participe, alături de adulţi, la acţiuni practice de îngrijire, ocrotire şi protejare a mediului; 

➢ Să-şi asume responsabilităţi de îngrijire şi ocrotire a mediului; 

➢ Să motiveze necesitatea protecţiei mediului de către om; 

➢ Să cunoască regulile de protecţie a mediului şi să anticipeze efectele negative ale încălcării lor, 

luând atitudine faţă de cei care greşesc. 

 
❖ Pentru cadre didactice: 

➢  Crearea unui mediu educaţional favorabil şi stimulativ pentru motivarea copilului în vederea 

ocrotirii naturii. 

 
❖ Pentru parteneri educaţionali:. 

➢ Atragerea partenerilor educaţionali şi a altor factori comunitari în sprijinirea acţiunilor de 

educaţie ecologică. 

➢ Conştientizarea necesităţii de a ocroti natura ca datorie cetăţenească, moral-etică. 

 

Metode  si  tehnici  de  lucru:  conversatia euristica, explicaţia, exercitiul practic, problematizarea, 

observaţia, invaţarea prin decoperire , invaţarea prin cooperare. 
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Resurse : 

-umane:elevi, profesori, 

-materiale: mături, saci menajeri, mănuși, greblă, sape, etc 

Activitatea 1: Ecologizare Gradina Botanica 

Prima activitate desfășurată a fost de ecologizare în grădina botanică. 

Nu puteam începe această activitate de ecologizare fără a cunoaşte date despre aceasta. Pentru 

aceasta am organizat o activitate în şcoală care a constat în prezentări PowerPoint despre Gradina 

Botanica, la care au participat 60 elevi . La Blaj se află cea mai veche Grădină Botanică din lume 

amenajată pe lângă o şcoală secundară si datează din 1881. În trecut, în Grădina Botanică de la Blaj se 

găseau peste 500 specii de arbori din 100 de familii. Mai mult de jumătate din suprafaţa acesteia era 

deţinută de sectorul sistematic şi de cel ornamental, iar restul, de arbori (conifere şi foioase rare), la care 

se adauga o seră de plante exotice. La intrarea în grădină se afla sectorul ornamental, urmat de sectorul 

sistematic: în dreapta monocotiledonatele, iar în stânga dicotiledonatele. Un loc important în patrimoniul 

floristic al Grădinii Botanice din Blaj îl ocupau plantele din floră spontană specifică bazinului Târnavelor, 

atât plante de stepa şi silvostepă, cât şi plante specifice pădurilor de foioase. Aproape jumătate din 

suprafaţă era ocupată de sectorul ornamental şi de cel sistematic, restul fiind acoperit de sere, răsadniţe şi 

pădure — diverse terase cu conifere şi foioase rare. 

Activitatea de ecologizare a Grădinii Botanice s-a desfășurat astfel: Am constituit echipe de voluntari. 

Au fost împărțite mănuși de unică folosință și saci fiecărui membru din echipă. Am adunat deșeurile, le- 

am transportat si le-am depozitat în containerele care au fost amplasate în zonă. 

Resurse: 

- 50 elevi și 10 cadre didactice 

- ustensilele și materialele necesare ecologizării( mănuși de unică folosință, saci menajeri, greble) 

Orizont de timp: 

10 – 15 martie 2019 

Rezultate aşteptate: 

Ecologizarea Gradinii Botanice a școlii. 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

Numărul sacilor cu deșeuri culese. 

Aspectul general al curții școlii. 

Activitatea 2: Ecologizare în curtea şcolii 

Descrierea activităţii: 

Ecologizarea spațiilor verzi din curtea școlii a început prin constituirea echipelor de voluntari. S-au 

procurat ustensilele și materialele necesare ecologizării( mănuși de unică folosință, saci menajeri, greble, 

var, bidinele). Elevii au văruit trunchiurile copacilor și bordurile din curtea școlii, au colectat deșeurile 

existente, au reparat coșurile de gunoi din curtea școlii. 

Rezultatul obținut : toaletarea pomilor și a gardului viu, 40 saci de deșeuri, văruirea trunchiurilor 

copacilor și a bordurilor din curtea școlii 

Resurse: 

- 100 elevi și 20 cadre didactice 

- ustensilele și materialele necesare ecologizării( mănuși de unică folosință, saci menajeri, greble, var, 

bidinele) 
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Orizont de timp: 

15 – 20 martie 2019 

Rezultate aşteptate: 

Ecologizarea spațiilor verzi din curtea școlii, înfrumusețarea curții școlii. 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

Numărul sacilor cu deșeuri culese. 

Aspectul general al curții școlii. 

Rezultatele preconizate: 

▪ buna comunicare şi colaborare între elevi şi profesori în toate etapele proiectului; 

▪ grija sporită faţă de natură şi ocrotirea ei; 

▪ educarea simţului practic şi estetic. 

EVALUARE: 

• afişarea şi popularizarea proiectului şi acţiunilor propuse pentru ca toţi cei implicaţi să-şi 

organizeze resursele materiale şi de timp; 

• fotografii. 

Modalităţi de promovare a activităţilor şi rezultatelor proiectului: 

Rezultatele proiectului au fost prezentate la ședințele Comitetului de Părinți din școală. Informaţii 

detaliate privind derularea proiectului s-au publicat pe site-ul şcolii. 

 

 

 

Bibliografie: 

 

1. https://mecc.gov.md/sites/default/files/educatia_civica_ro_2016-2017_final.pdf 

2. https://adevarul.ro/locale/alba-iulia/povestea-celei-mai-vechi-gradini-botanice-infiintata-scoala- 

secundara-lume-superlativul-gasit-edilii-blaj-1_589d95725ab6550cb8543102/index.html 

3. https://accesnatura.ro/cum-ne-poti-ajuta/fii-voluntar-acces-natura/ 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/educatia_civica_ro_2016-2017_final.pdf
https://adevarul.ro/locale/alba-iulia/povestea-celei-mai-vechi-gradini-botanice-infiintata-scoala-secundara-lume-superlativul-gasit-edilii-blaj-1_589d95725ab6550cb8543102/index.html
https://adevarul.ro/locale/alba-iulia/povestea-celei-mai-vechi-gradini-botanice-infiintata-scoala-secundara-lume-superlativul-gasit-edilii-blaj-1_589d95725ab6550cb8543102/index.html
https://adevarul.ro/locale/alba-iulia/povestea-celei-mai-vechi-gradini-botanice-infiintata-scoala-secundara-lume-superlativul-gasit-edilii-blaj-1_589d95725ab6550cb8543102/index.html
https://accesnatura.ro/cum-ne-poti-ajuta/fii-voluntar-acces-natura/


“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

 
2228 

 

PROIECT EDUCATIV 

„ŞCOALA PĂRINȚILOR- PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR TIMPURIU” 

 

Prof. Lupașcu Liliana 

 Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui 

 

Structură: 

 

 I.  COORDONATORI PROIECT:  

II.  INFORMAŢII DESPRE APLICANT:  

III. INFORMAŢII DESPRE PROIECT: 

      a) Titlul:  ȘCOALA PĂRINȚILOR-PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR TIMPURIU 

      b) Domeniul: civic 

          Tipul de educaţie în care se încadrează: Educarea adulților 

      c) Tipul de proiect: local 

                    

V. REZUMATUL PROIECTULUI (DESCRIERE) 

1. Număr de părinți implicaţi 

           Total: 25 de părinți  

2. Activităţi: 

1. Formarea echipei de proiect  -„ În echipă vom reuşi! ” - prezentarea proiectului  

2. Despre abandonul şcolar timpuriu 

3. Cauzele abandonului. Posibilităţi de prevenire ale abandonului şcolar timpuriu 

4. Consilierea părinţilor: de vorbă cu consilierul școlar 

5. Concluzii și lecții învățate - Evaluarea proiectului 

       Activităţi: 

❖ activităţi de integrare a părinților în școală; 

❖ activităţi desfășurate sub îndrumarea unui consilier/psiholog ; 

❖ activități strategice pentru prevenirea și diminuarea abandonului școlar; 

❖ activități de consiliere individuală/ de grup pentru părinții elevilor, vizând: 

      • optimizarea relației părinți–copii/optimizarea comunicării părinți–copii;  

       • îmbunătățirea relației familie-școală-elev ;  

       • cunoașterea de către părinți a potențialului de învățare a propriului copil și modalitățile de   stimulare 

a acestuia/susținere în depășirea dificultăților de învățare;  

       • programe de consiliere de grup privind optimizarea relației familie-elev-școală: „Reuşita copilului 

meu! ”; „ Şcoala a doua familie” 

 

VI. PREZENTAREA PROIECTULUI 

a) Argument, justificare, context  

La fiecare început de an şcolar, ne întâmpină în curtea şcolii, pe lângă elevi, părinţii. Pare un semn bun, şi 

aceştia apar şi la prima şedinţă. Apoi, însă, din ce în ce mai rar, şi eventual atunci când trebuie să-l învoiască pe 

copil sau când trebuie să explicăm anumite note. Scuza părinţilor este serviciul. Avem însă şi părinţi care vin la 

şcoală pentru că la un moment dat nu mai ştiu cum să procedeze cu copilul lor şi chiar ne cer sfatul. În felul 

acesta, constatăm că, indiferent în care situaţie se află părintele, acesta are nevoie de o legătură permanentă cu 
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şcoala, mai mult de atât, are nevoie să fie înţeles şi să fie ajutat să-şi descopere copilul, care de multe ori nu mai 

este cel pe care îl ştiau ei acasă. De aici, necesitatea unor întâlniri în care părinţii să fie informaţi despre 

deprinderile copiilor şi despre posibilitatea prevenirii unor comportamente neadecvate și nu în ultimul rând a 

abandonului școlar. Atunci când părinții sunt implicați în activități de parteneriat cu școala, rezultatele obținute 

sunt mai bune iar rata eșecului școlar este mai scăzută. Părinții trebuie să știe cum să-și educe și să-și ajute 

copiii, în orice situație. Grija părintească este bunăvoința de a fi prezent atunci când copiii au nevoie de tine, 

este interesul pe care îl au părinții pentru bunăstarea acestuia, cât și față de ceea ce sunt, este dorința ca ei să fie 

fericiți și înțelegerea pentru eșecurile pe care le au. Una dintre problemele pe care dascălii le ridică în 

permanență, este aceea a lipsei de interes și de implicare din partea părinților pentru procesul educativ  atât 

școlar cât și extrașcolar. Părinţii trebuie să ştie cum să-şi educe şi să-şi ajute copiii, în orice situaţie. Au 

probleme, dar nu au curajul de a le spune, ori nu-şi dau seama că au probleme. Şedinţele cu părinţii au doar rol 

de informare, părinţii nu ştiu să folosească informaţiile în beneficiul copiilor. Când sunt chestionaţi, fie oral, fie 

scris, răspund cu teamă, nu sunt sinceri sau nu ştiu să răspundă. Avem o colaborare excelentă cu părinţii, dar 

unilaterală: feed-back-ul nu se realizează, sunt foarte buni executanţi, vor să ajute, se implică, dar nu ştiu „cum” 

şi „când” să facă ceea ce este potrivit unei situaţii. În societatea în care trăim se pune din ce în ce mai mare 

accent pe conceptul de educaţie permanentă, care este chiar o necesitate. Astfel, educarea părinţilor după 

principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

Elementele de noutate ale proiectului sunt date de ineditul temei propuse. Faptul că proiectul se centrează 

pe adulți, pe implicarea părinților în educația formală și informală a școlarilor,  este deosebit. În zilele noastre 

puțini sunt cei care știu și înțeleg că este nevoie de implicarea tuturor adulților, părinți și profesori, în educația de 

calitate a copiilor. 

       b)  Scop. Eficientizarea  parteneriatului „Scoală – Familie” și  dezvoltarea posibilităților de implicare a 

părinților în viața școlii–parteneri în educația copiilor. 

c) Obiective generale: 

- Dezvoltarea la părinți a abilităților de a interacționa și empatiza cu propriul copil și cu nevoile acestuia 

- Stabilirea și identificarea rolului  familiei în relația părinte-copil; școală-famile; 

- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare părinți-copii, părinți -profesori; 

- Crearea unui ambient nou și plăcut în școală prin activități comune cu părinții;  

- Încurajarea implicării părinților în  activităţi desfăşurate împreună cu proprii copii; 

           Obiective specifice:  

• Îmbunăţățirea abilităţilor de consiliere și relaţionare cu familia, îndeosebi cu familii în situaţii de criză; 

• Promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională în raport cu poziția copilului în familie; 

• Dezvoltarea la părinţi/bunici a unor abilităţi de bază de care au nevoie pentru a influenţa pozitiv 

comportamentul copiilor. 

• Stimularea și dezvoltarea abilităţilor de comunicare părinte-elev prin activități creative, plastice, dans, 

sport, muzică; 

d) Calendarul activităţilor     

Formarea echipei de proiect ,, În echipă vom reuşi! - prezentarea proiectului  

Despre abandonul şcolar timpuriu 

Cauzele abandonului. Posibilităţi de prevenire ale abandonului şcolar timpuriu 

Consilierea părinţilor: de vorbă cu consilierul școlar 

Concluzii și lecții învățate - Evaluarea proiectului 

 

e) Grupul ţintă: 25 părinții  
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Beneficiari direcţi: părinții și elevii  

Beneficiari indirecţi: școala, comunitatea 

f) Durata: 5 luni 

g) Rezultate aşteptate:  

         Reducerea situațiilor de abandon școlar; 

         Abilităţi de comunicare, în beneficiul copiilor, al şcolii; 

          Dezvoltarea capacităţii de a-şi înţelege şi de a-şi  ajuta copiii; 

          Mai mulţi părinţi/bunici implicaţi în educația  copiilor; 

Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor; 

Creşterea motivaţiei şcolare și a stimei de sine la elevi; 

Diminuarea problemelor de comportament ale elevilor de tipul atenţiei deficitare, agresivităţii, violenţei; 

Crearea unui ambient nou și plăcut în şcoală, prin valorificarea lucrărilor create în cadrul proiectului; 

Îmbunătăţirea relaţiilor dintre membrii comunităţii. 

h) Monitorizarea: urmărirea desfăşurării activităţilor conform calendarului. 

 i) Evaluarea: produse finale, fotografii, procese-verbale. 

j) Activităţi de promovare/mediatizare, diseminare 

- popularizarea activităţilor în mass-media, la şedinte şi întâlniri cu părinţii şi membri ai comunităţii locale, 

expoziţii. 

k) Bugetul proiectului 

Surse de finanţare: autofinanţare 
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”WE ARE ALL CHILDREN” 

 
Prof. Onica Monica Iuliana 

 Colegiul Național ,,Spiru Haret”, Tecuci 

 

 

Titlul proiectului: 

•   ”WE ARE ALL CHILDREN” 

   a) Tip:  local 

   b) Domeniul: - voluntariat și spirit civic 

         - educație pentru cetățenie democratică 

• Instituția coordonatoare: 

  Colegiul Național ”Spiru Haret” din Tecuci, județul Galați, bulevardul Victoriei nr.12, 

telefon/fax 0236811695, reprezentat prin profesor Ion Grecu, în calitate de director, profesor Onica Monica 

Iuliana, și bibliotecar Cojocaru Florina, în calitate de coordonatori. 

• Instituția parteneră: 

   Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” Tecuci, județul Galați, str. Victoriei 

nr.33, telefon/ fax 0236820265, reprezentată  prin profesor Iacob Ion, în calitate de director, și profesor Lupu 

Veronica, în calitate de coordonator. 

I. Argument 

 Societatea românească pare să nu fi fost niciodată mai acut presată, decât în momentul de față, de o 

nebulozitate în ceea ce privește sistemul de valori după care se ghidează. Acest lucru are consecințe majore 

asupra ”construcției” tinerilor de astăzi și, implicit, asupra evoluției ulterioare a societății în ansamblu. 

 Și totuși – nu sunt puțini  tinerii care au înțeles că o schimbare pertinentă și eficientă are loc doar dacă – 

fiecare în felul său – se implică. Comunitatea este cel mai oportun cadru în care poți începe să schimbi 

comportamente, atitudini, stări de fapt și în ultimă instanță – mentalități. 

 Una dintre mentalitățile care trebuie schimbate, identificată la nivel local - și nu numai – este aceea 

privitoare la elevii cu cerințe educative speciale (CES). Deși se vehiculează permanent conceptul de ”integrare 

școlară și socială”, realitatea demonstrează că – în ciuda eforturilor –” CES ” rămâne o etichetă stigmatizantă, 

menită să limiteze accesul copiilor la o viață mai bună. 

 În acest context, efortul voluntarilor – elevi de la cel mai bine cotat colegiu din zonă – de a veni în 

sprijinul elevilor cu CES , se remarcă de la distanță și – în funcție de popularizare – se poate constitui ca 

deschizător de drum în demersul de schimbare, cel puțin a atitudinii comunității. Militând pentru îngrădirea 

fenomenului de excluziune socială, este firesc să se producă ”contaminarea comunității” – adică și alți factori din 

comunitate să fie atrași în respectivul demers ori în altele, iar pe de altă parte, implicarea activă a voluntarilor 

care prin acțiunile lor stabilesc noi relații care pot determina schimbări benefice la nivelul propriei personalități a 

acestora. 

 

II. Scop 

 Proiectul ”We are all children”, este o inițiativă prin care se urmărește, pe de o parte, organizarea unui 

spațiu la mansarda Colegiului Național ”Spiru Haret”, Tecuci destinat desfășurării activităților educativ-

terapeutice de sprijinire a elevilor cu CES, iar pe de altă parte - dezvoltarea abilităților de comunicare și 

socializare - și nu numai, absolut necesare în procesul integrării școlare, sociale și profesionale, atât la elevii cu 

CES, cât și la elevii voluntari. 
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III. Obiective strategice 

• sprijinirea elevilor cu CES în vederea dobândirii de abilități și competențe care să le faciliteze accesul 

la o viață mai bună; 

• stimularea abilităților de comunicare, relaționare și de lucru în echipă a tuturor factorilor implicați; 

• cultivarea voluntariatului ca formă de învățare prin acțiune practică, generatoare de cunoștințe și 

abilități ce pot contribui la redimensionarea personalității fiecăruia; 

• atragerea tuturor factorilor educaționali și instituțiilor publice în demersul privind schimbarea 

atitudinii față de persoanele cu CES; 

• implicarea elevilor în rezolvarea problemelor vieții comunitare, ca viitori factori decizionali, ca 

resurse umane capabile să construiască o societate democratică de nivel european și un viitor mai 

bun. 

 

IV. Obiective operaționale 

Elevii cu CES vor fi capabili: 

• să citească corect, cursiv și expresiv texte la prima vedere; 

• să calculeze în diferite concentre, în acord cu vârsta și posibilitățile lor intelectuale; 

• să comunice în limba engleză, la nivel elementar, în diverse  contexte; 

• să se exprime adecvat din punct de vedere emoțional în diferite situații; 

• să lucreze în echipă, relaționând eficient. 

  

Elevii voluntari vor fi capabili: 

• să atragă factori educaționali, agenți economici, instituții publice în demersul de schimbare a atitudinii față de 

persoanele cu CES; 

• să amenajeze și să doteze corespunzător spațiul destinat activităților de sprijinire a elevilor cu CES; 

• să identifice schimbările produse în propriul mod de a fi, în urma implicării în acțiunile de voluntariat; 

• să conștientizeze importanța implicării și acțiunii practice în rezolvarea unor probleme ale comunității. 

 

V. Grup țintă: 

• direct: 

 - 27 de elevi de la Colegiul Național ”Spiru Haret” Tecuci 

 - 20 de elevi de la Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” Tecuci 

• indirect: comunitatea locală. 

 

VI. Durata: noiembrie 2019– iunie 2020 

VII. Resurse: 

• umane: elevi, cadre didactice, părinți, parteneri comunitari; 

• materiale: mansarda CNSH, laptop, Internet, softuri educaționale, retroproiector, tablă, flipchart, coli, 

markere, cărți, jocuri, jucării, materiale didactice, fișe, chestionare, afișe, pliante, alte materiale publicitare; 

• financiare: sponsorizări și fonduri personale. 

 

VIII. Calendarul activităților – se vor atașa anexe 

IX. Rezultate așteptate 

Ca urmare a activităților derulate în cadrul  proiectului vor fi obținute ca rezultate: 
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a) Rezultate cantitative: 

• 1 grup de inițiativă-acțiune în domeniul sprijinirii elevilor cu CES; 

• 5 planuri de activități în domeniul mentoratului și voluntariatului; 

• 5 sponsori și parteneri atrași în proiect; 

• 4 materiale informative despre proiect și activitățile sale; 

• 1 expoziție cu produse ale activităților elevilor; 

• 1 spațiu amenajat și dotat corespunzător pentru realizarea activităților de sprijinire a elevilor cu CES. 

 

b) Rezultate calitative: 

• abilități specifice la nivelul elevilor din grup țintă; 

• implicarea altor factori din comunitate în proiect; 

• inventar de bune practici identificate prin proiect. 

 

X. Monitorizarea și evaluarea proiectului  

Se va realiza de către echipa de proiect, pe parcursul derulării acestuia, și se va raporta la obiectivele propuse, și 

stadiul de atingere a acestora. 

Evaluarea se va realiza: 

• la nivel intern, de către echipa de proiect; 

• la nivel extern, de către alți factori implicați; 

prin: 

• răspunsurile la sarcinile propuse, pe parcursul activității; 

• chestionare aplicate; 

• exprimarea gradului de satisfacție în legătură cu activitățile propuse și cu implicarea participanților; 

• observarea spațiului fizic destinat activităților cu elevii grup țintă. 

 

XI. Beneficiari 

Derularea activităților incluse în proiect va avea ca beneficiari: 

beneficiari direcți – membrii grupurilor țintă incluse în proiect; 

• beneficiari indirecți  - profesorii participanți la proiect; 

                 - partenerii care se vor implica în proiect; 

                 - elevii și profesorii ce vor beneficia de rezultatele           

                                     proiectului; 

      - școlile ca organizații și managerii școlilor; 

    - comunitatea locală; 

       - școlile ce vor beneficia de activitățile de diseminare. 

 

XII. Impact 

Implementarea proiectului va avea impact asupra: 

• grupurilor țintă (generarea unor schimbări specifice); 

• comunităților școlare (valorificarea rezultatelor proiectului); 

• școlii, ca organizație (creșterea capacității instituționale, extinderea parteneriatelor, creșterea prestigiului în 

comunitate); 

• partenerilor din proiect (dobândirea unor informații și abilități); 
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• comunității locale (rezolvarea unor probleme privind atitudinea față de persoanele cu CES și integrarea 

acestora); 

• altor unități școlare (diseminarea bunelor practici identificare în proiect). 

XIII. Mediatizarea și diseminarea 

Vor  fi asigurate: 

• la nivelul unităților școlare partenere prin intermediul revistelor, panourilor, rapoartelor privind activitatea; 

• la nivelul comunității educative lărgite (alte școli, alte instituții de educație), prin intermediul dezbaterilor, 

inventarului de bune practici; 

• la nivel local prin intermediul participanților, afișelor, radioului; 

• la nivelul județului prin intermediul rapoartelor.  
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            Prof. Stan Natalia Tatiana 

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  NR.2 CARACAL, OLT 

 

 

 

Motto :    ÎMPREUNĂ REUȘIM SĂ ADUCEM O RAZĂ DE SPERANȚĂ! 

 

  „Libertatea alegerii între bine şi rău, dreptul de a cere şi a ne aştepta să fim trataţi cu dreptate, 

dreptul de a cunoaşte, libertatea de a fi deplin răspunzători de cele ce am făcut ori n-am făcut, dreptul de a 

nădăjdui că vom fi mântuiţi, că această nădejde, oricât de îndrăzneaţă, nu ne este tăgăduită ori limitată de o 

prealabilă hotărâre ursitoare. 

  La toate acestea – în principal – avem dreptul, şi-l avem întreg, eminent.”                 

     N. Steinhart 

ECHIPA DE  PROIECT: 

Prof. Stan Natalia Tatiana 

Prof.Buzatu Alina-administrator casă de tip familial 

Scopul proiectului : Sprijin umanitar acordat acordat copiilor institutionalizati din municipiul Caracal. 

Perioada de desfăşurare : 22.04.2019 - 26.04.2019 

Obiective : 

• revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de 

solidaritate,generozitate; 

• responsabilizarea preșcolarilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat 

Rezultate aşteptate : 

• creşterea stimei de sine în rândul copiilor 

• întărirea parteneriatului grădiniță- comunitate locală 

Indicatori de evaluare : 

• Participarea copiilor şi a cadrelor didactice pentru realizarea a cel puţin 20  de pachete ce contin articole 

vestimentare, carti, jucarii, dulciuri si fructe; 

• Distribuirea acestor pachete copiilor institutionalizati de la Casa de Tip Familial Caracal. 

Modalităţi de monitorizare şi evaluare  

• Întâlniri săptămânale ale echipei de proiect                                           

• Chestionare aplicate elevilor,cadrelor didactice şi voluntarilor 

• Raport final 

Modalităţi de desfăşurare 

În cadrul activităților de educaţie plastică , abilităţi practice şi activități liber alese, copiii  îndrumați de cadrele 

didactice vor confecţiona felicitări cu tema “Învierea Domnului”. 

Cu sprijinul părinților și al voluntarilor, se vor colecta și împacheta de către copii îmbrăcămintea, încălțămintea, 

cărțile, jucăriile și dulciurile, /fructele și pachetele vor fi însoțite și de felicitările confecționate cu ocazia 

apropierii Sărbătorilor Pascale. 

Însoţiţi de voluntari ,copiii vor vizita copii institutionalizați  pentru a le oferi cadourile. 

Impactul proiectului: îmbunătăţirea imaginii  grădiniței  în spaţiul comunităţii locale; 
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Produse ale proiectului:felicitări, pliante, album foto, mediatizare presa. 

Bugetul proiectului: 

❖ Toate produsele colectate vor fi obtinute din donatia  copiilor, a parintilor si educatoarelor. 

❖ costurile pentru confecţionarea materialelor publicitare vor fi suportate de Echipa Voluntarilor. 

Calendarul activităţilor 

1.  In perioada  22-26 aprilie  2019 se colecteaza produsele ;                                                                  

2.  Felicitarile se realizeaza pana in data de 25 aprilie;    

4.Voluntariatul se desfasoara pe data de 26 aprilie  la Casa de Tip Familial Caracal - Olt 
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prof. Tudose Roxana 

Unitatea: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 24, Iași      

ARGUMENT 

Vârsta preşcolarităţii oferă copilului cel mai bun context de formare ca viitor membru al societăţii, 

incluzând pe lângă aspectele de ordin cognitiv şi aptitudinal şi pe cele care ţin de formarea personalităţii, de 

atitudini şi valori morale, de convieţuire şi empatizare. Promovarea interculturalității în unităţile de învăţământ 

preşcolar, în rândul familiilor copiilor, în comunitate, solicită din partea actorilor implicaţi – cadre didactice, 

părinţi, preşcolari, dobândirea unor noi cunoștințe legate de semenii noștri, calităţi legate de comunicare, spirit de 

echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie iniţiativă cu scopul cultivării 

normalităţii acestor acţiuni în comunitate, şi contribuie la creşterea gradului de senzibilizare, conştientizare şi 

responsabilizare a societăţii și a constatării că diversitatea este o normalitate.  

Educația interculturală are un rol deosebit în viața noastră încă de la cele mai fragede vârste.  Rolul 

educației interculturale este  de creștere eficientă a relațiilor de tip „eu- celălalt” cu scopul amplificării gradului 

de deschidere, de toleranță, de acceptare și de relaționare cu celălalt. Educația interculturală promovează 

atitudinea de înțelegere și de acceptare a noțiunii de  „străin”, recunoașterea și respectarea diferențelor dintre 

oameni. A spune despre celălalt că este „ străin” atribuie o etichetă și pune o barieră care atrage  distanțarea față 

de celălalt și credința că nu am putea avea nimic în comun cu persoana respectivă. Acest aspect nefiind adevărat. 

Chiar dacă aparținem unor culturi religioase diferite, chiar dacă nu vorbim aceeași limbă, sau obiceiurile pe care 

le practicăm sunt diferite, nu avem aceeași culoare a pielii sau aceeași formă a ochilor,  este imposibil să nu avem 

și ceva în comun unii cu ceilalți. Putem avea aceleași pasiuni: pictura, sportul, muzica, călătoriile etc., care să ne 

aducă împreună.  

Prin proiectul “Te țin de mână și creştem împreună” se doreşte conștientizarea de către preșcolar a 

diversității, dezvoltarea unor relaţii de empatizare, prietenie, respect, colaborare, între copiii ce aparțin unor 

culturi religioase diferite, ce vin din medii diferite, au obiceiuri diferite, trediții diferite sau aspect fizic diferit de 

cel cu care suntem noi obișnuiți.  

Proiectul nu are în vedere doar preşcolarii grădiniţelor implicate, ci şi părinţii acestora şi alţi factori 

asociaţi procesului educativ.   

Prin colaborare, susţinere şi înţelegere se poate crea o lume mai bună şi se poate da o şansă în plus la 

educaţie.
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 SCOPUL PROIECTULUI 

Scopul acestui proiect este de a face cunoscut copiilor faptul că oamenii sunt diferiți, de a dezvolta copiilor 

sensul responsabilității sociale și a solidarității cu alte grupuri diferite de copii prin inducerea principiului 

egalității în comportamentul cotidian. 

 OBIECTIVELE PROIECTULUI 

✓ Dezvoltarea cunoștințelor legate de alte popoare ale lumii; 

✓ Stimularea interesului pentru actele de cultură specifice nivelului de vârstă; 

✓ Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor şi a părinţilor în acţiuni de imitare a activităților cotidiene 

ale altor popoare; 

✓ Formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, muncă în echipă; 

✓ Sensibilizarea copiilor cu privire la problemele semenilor lor – dezvoltarea empatiei; 

✓ Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare – cultivarea altruismului; 

✓ Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, solidaritate, armonie și bună dispoziție în relațiile cu copiii 

ăroveniți din alte grupuri, considerați a fi diferiți; 

 

 ECHIPA DE PROIECT 

✓ Inspectori școlari 

✓ Parteneri 

✓ Directori de instituți 

✓ Cadre didactice 

 DURATA PROIECTULUI - 1 martie 2020- 1 iunie 2020 cu posibilitatea 

              de prelungire; 

 GRUP ȚINTĂ 

✓ Preșcolari 

✓ Părinți ai preșcolariolor 

✓ Cadre didactice 

 REZULTATE AȘTEPTATE 

✓ cunoaşterea propriilor valori etnice; 

✓ familiarizarea preșcolarilor cu principalele elemente ale culturii altor grupuri, înţelegerea şi respectarea 

acestora; 

✓ înzestrarea preșcolarilor cu cunoştinţe şi atitudini necesare desfăşurării activităţilor în  reducerea 

discriminării şi segregării dintre membrii grupurilor etnice în grădinițe, în şcoli şi în societate; 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

 
2239 

 

 MODALITĂȚI DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE 

✓ Întâlniri cu echipa de proiect; 

✓ Diplome pentru participanți; 

✓ Mese rotunde cu partenerii și colaboratorii; 

✓ Procese-verbale încheiate în urma desfășurării activităților; 

✓  Raport de evaluare finală; 

✓  Diseminarea activităţilor pe pagina virtuală a proiectului. 

 IMPACTUL PROIECTULUI 

Asimilarea și interiorizarea cunoștințelor preșcolarilor legate de popoarele lumii, de etnii, grupuri 

defavorizate de oameni, în scopul sensibilizării și dezvoltării empatiei față de aceste grupuri; 

Sprijinirea copiilor de alte etnii, provenind din medii  defavorizate pentru a beneficia de serviciile 

educaţionale oferite de grădiniţă; 

 MODALITĂȚI DE REALIZARE 

✓ Echipa de proiect va realiza materialele publicitare pentru promovarea proiectului; 

✓  Strângerea de donații pentru copiii defavorizaţi, identificaţi de cadrele didactice şi preşcolarii voluntari; 

✓ Realizarea programului de activităţi prevăzut de proiect. 

 PRODUSE ALE PROIECTULUI 

 

✓ album foto,  lucrări ale copiilor, afișe, donații concretizate în rechizite, obiecte vestimentare, dulciuri, 

jucării , activităţi comune etc. 

 CALENDARUL DE ACTIVITĂȚI 

Nr. 

crt 

Denumirea activității Data/ Locul de 

desfășurare 

Resurse umane Responsabili 

1. Lansarea proiectului la nivelul 

grădinițelor 

1 Martie 2020/ 

Grădinițele 

participante 

Cadre didactice 

Preșcolari 

Părinți 

Coordonatori

i proiectului 

Echipa de 

proiect 

2. Copiii lumii- vizionare PPT, video, 

cărți- discuții 

16 Martie 20220 

/Grădinițele 

participante 

Cadre didactice/ 

Preșcolari/ Părinți 

Echipa de 

proiect 
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 IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

La nivelul fiecărei echipe de parteneri se stabilesc coordonatori ai proiectului în instituţiile 

respective. Înscrierea în proiect a unităţilor de învăţământ se realizează la nivel local. Activităţile 

3. Ne salutăm ca.....( învățarea salutului 

diferitelor culturi)  

24 Martie 2020/ 

Grădinițele 

partenere 

Cadre didactice/ 

Preșcolari 

Echipa de 

proiect 

4. Parada ( prezentarea) de costume 

tradiționale din India, Rusia, Arabia 

Sudită, România, China, Angola, 

Egipt, Scoția etc.  

1 Aprilie 2020/  

Grădinița PP 24, 

Iași 

Cadre didactice/ 

Preșcolari/ Părinți/ 

Echipa de proiect 

Echipa de 

proiect 

5. Păpușa/ Costumul ( în miniatură) al 

țării ..... Confecționare costum 

tradițional/ păpușă, cu părinții și 

îndrumați de un meșter croitor 

4 Mai 2020/ 

Grădinițele 

partenere 

Cadre didactice/ 

Preșcolari/ Părinți/ 

Meșter croitor- 

invitat 

Echipa de 

proiect 

6. Mâncarea tradițională a.... indienilor, 

arabilor etc.- vizionare PPT/ Video 

13 Mai 2020/ 

Grădinițele 

partenere 

Cadre didactice / 

Preșcolari 

Echipa de 

proiect 

7. „ Bunătăți din toată lumea” 

Preparăm mâncarea tradițională a.... 

și ne deschidem un restaurant – 

Preparare acasă cu părinții / ,........ 

18 Mai 2020/ 

Grădinițele 

partenere 

Cadre didactice/ 

Preșcolari/ Părinți 

Echipa de 

proiect 

8. Dansul tradițional al.... - Vizionare 

video/ Exersare pași de dans  

21 Mai 2020/ 

Grădinițele 

partenere  

Cadredidactice/ 

Preșcolari/ Instr de 

dans (Emil 

Împușcatu - 

voluntar) 

Echipa de 

proiect 

9. Mesaj pentru copiii lumii 

Realizare expoziție de lucrări în unitate 

27 Mai 

2020/Grădinițele 

partenere/ 

Cadrele didactice/ 

Preșcolari 

Echipa de 

proiect 

10 „Te țin de mână și creștem împreună” 

–  festival 

( evaluarea proiectului) 

1 iunie 2020 

Palatul Copiilor 

Iași 

Cadrele didactice/ 

Preșcolari Părinți/ 

Spectatori/ Echipa 

de pr. 

Echipa de 

proiect / 

Parteneri 
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proiectului şi datele specificate în detaliere sunt flexibile. Echipa de implementare poate stabili o strategie 

proprie de abordare a acestora. 

 

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT 

,, ȘI CEI MICI SUNT GENEROȘI!” 

                                                                                                            Ilie Alina 

Grădiniţa “Colț de Rai” 

 

Aplicant: Grădiniţa “Colț de Rai”, București 

Partener: Școala gimnaziala - Aninoasa 

Grup țintă:  

❖ preşcolari 

❖ părinţi                                              

❖ educatoare 

Loc de desfășurare:  

 Grădiniță /Școală 

Coordonatori proiect:     

Perioada de desfășurare :                                         

Argument 

Motto :    „Un suflet se poate numi generos atunci când îi face mai multă plăcere să dea decât să primească.” 

Chevalier de Mere                                         

Scopul proiectului : Acțiune de voluntariat cu interes umanitar-social, pentru ajutorarea  copiilor din medii 

defavorizate. 

Obiective :  

❖ Revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de solidaritate, generozitate; 

❖ Responsabilizarea preșcolarilor  şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat ; 

Rezultate aşteptate : 

❖ Creşterea stimei de sine în rândul preșcolarilor 

❖ Întărirea parteneriatului grădiniță/şcoală/ comunitate  

Indicatori de evaluare : 

❖ Participarea copiilor şi a cadrelor didactice pentru realizarea a cel puţin 30  de pachete ce conțin articole 

vestimentare, cărți, jucării, dulciuri și fructe; 

❖ Distribuirea acestor pachete copiilor  de la Scoala Gimnazială.................... 

Modalităţi de monitorizare şi evaluare  

❖ Întâlniri săptămânale ale echipelor de proiect                                           

❖ Chestionare aplicate  cadrelor didactice şi voluntarilor 

❖ Raport final 

Modalităţi de desfăşurare    

     În cadrul activităților de educaţie plastică, abilităţi practice şi activități liber alese, copiii , îndrumați de cadrele 

didactice,vor confecţiona felicitări cu tema “Dar pentru un prieten”. 
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    Cu sprijinul părinților și al voluntarilor, se vor colecta și împacheta de către copii îmbrăcămintea, 

încălțămintea, cărțile, jucăriile, dulciurile/fructele.Pachetele vor fi însoțite și de felicitările confecționate cu 

ocazia apropierii Sărbătorii Crăciunului. 

Însoţiţi de voluntari, copiii vor vizita copiii de la școală  pentru a le oferi cadourile. 

Produse ale proiectului: 

❖ pachetele cu produse,felicitări, pliante, album foto; 

Bugetul proiectului: 

❖ Toate produsele colectate vor fi obținute din donația  copiilor, a părinților și educatoarelor. 

❖ Costurile pentru confecţionarea materialelor publicitare vor fi suportate de Echipa Voluntarilor. 

Calendarul activităţilor 

1.  In perioada  ........................se colecteaza produsele ;                                                                  

2.  Felicitările se realizează păna în data de........;   

3.Voluntariatul se desfasoara pe data de ......  la Școala ............................. 

Diseminarea proiectului: Acțiunea va fii mediatizată pe site grădiniță 

 Impactul proiectului 

 Îmbunătăţirea imaginii  grădiniței/şcolii  în spaţiul comunităţii locale; 

 

   Coordonator proiect,                  Echipa de voluntari ( educatoare, parinti) 

 Prof .  

Bibliografie: 

Adina Băran-pescaru, Parteneriat în educație, Ed. Aramis print,Bucuresti,2004 

Moise Nicoleta,Managementul proiectului educationa, www.academia.edu 

 

Chestionar 

EDUCAŢIA PREȘCOLARILOR  PENTRU VOLUNTARIAT 

Chestionarul este realizat în cadrul proiectului „Și cei mici sunt generoși!’’!, implementat de Grădinița Colț de 

Rai  

*Obligatoriu 

1. Numele şi prenumele persoanei care completează formularul * 

2. Telefon * 

3. E-mail * 

2. Educația civică se poate desfășura în grădiniță ? 

Da 

Nu 

Nu ştiu/ Nu rǎspund 

3. In ce măsură următoarele tipuri de proiecte pentru voluntariat şi cetăţenia activă sunt cele mai potrivite pentru 

copiii  care doresc să acţioneze în vederea schimbării? *  

Campanii de informare şi conştientizare  

Proiectele sociale pentru sprijinirea copiilor dezavantajati/ cu nevoi speciale  

În foarte mare măsură  

În mare măsură 

În mică măsură  

În foarte mică măsură 

http://www.academia.edu/
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4. Propuneţi o idee de proiect pe care aţi dori să o dezvoltam  in parteneriat cu ONG-urile și precizaţi cum anume 

vedeţi implicarea instituţiei.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 . Cum ar putea cadrele didactice lucra eficient cu partenerii externi pentru a facilita susţinerea de către copii  a 

unor subiecte care îi interesează? * 

Colaborari cu ONG-urile locale  

Colaborări cu autorități locale 

6 . De unde consideraţi că trebuie/ ar trebui de acum încolo să provină fondurile necesare pentru promovarea 

educaţiei copiilor din grădiniță  pentru voluntariat şi cetăţenie activă? * 

• Fonduri publice (Bugetul de stat/ bugetul local) 

• Fondurile MEC – Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

• Fondurile ONG-urilor (fundaţii care administrează, coordonează şi implementează astfel de programe şi 

proiecte în România 

• Donaţii  

7. In ce măsură consideraţi că sunt eficiente următoarele acţiuni pentru promovarea educaţiei copiilor pentru 

voluntariat şi cetăţenie activă? * 

• Promovare directă în grădiniță pentru informarea şi conştientizarea preșcolarilor  şi a cadrelor didactice 

cu privire la beneficiile voluntariatului şi importanţa dezvoltării competenţelor civice. 

• Studii de caz pozitive despre implicarea preșcolarilor  în activităţi de voluntariat şi proiecte civice  

În foarte mare măsură  

În mare măsură 

În mică măsură  

În foarte mică măsură 

8 . Ce altceva credeţi că mai puteţi/ ati mai putea face dumneavoastră şi/ sau mai pot/ ar mai putea face 

organizaţiile pentru a produce o schimbare pozitivă şi constructivă în lumea în care trăim? I 

dei creative, sugestii şi contribuţii sunt binevenite.  

 

Vă mulţumim! * 
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PROIECT EDUCAȚIONAL ȘCOALĂ - FAMILIE 

„Voluntar în orașul meu” 

 

Elena PANTAZI 

Școala Gimnazială nr. 195, sector 3, București 

 

IDENTIFICAREA PROBLEMEI 

Activitățile de voluntariat îi ajută atât pe tineri, cât și pe copii, să fie mai implicați în comunitatea lor și le 

dezvoltă spiritul de echipă. 

                             

ARGUMENT 

          Părinţii trebuie să ştie cum să-şi educe şi să-şi ajute copiii, în orice situaţie. Au probleme, dar nu au curajul 

de a le spune, ori nu-și dau seama că au probleme. 

           Şedinţele cu părinţii au doar rol de informare, părinţii nu ştiu să folosească informaţiile în beneficiul 

copiilor. Când sunt chestionaţi, fie oral, fie scris, răspund cu teamă, nu sunt sinceri sau nu ştiu să răspundă. Avem 

o colaborare excelentă cu părinţii, dar unilaterală: feed-back-ul nu se realizează, sunt foarte buni executanţi, vor 

să ajute, se implică, dar nu ştiu  „cum” şi „când” să facă ceea ce este potrivit unei situaţii. În societatea în care 

trăim  se pune din ce în ce mai mare accent pe conceptul de educaţie permanentă, care este chiar o necesitate 

astfel, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie, devine o necesitate. 

Familia este primul inițiator socio-cultural al copilului, iar școala constituie experiența de viață a acestuia 

în societate. Noutatea acestui parteneriat din acest an școlar este de a păstra cat mai eficient legatura părinte-

educator: discuții periodice, sesiuni online, email-uri cu materialele informative și educative trimise de 

învățătoare.  

  

DURATA 

1 an școlar 

 

GRUPUL ȚINTĂ 

- elevi; 

- părinți; 

- cadrul didactic. 

 

BENEFICIARI  

  a) direcţi: copiii 

  b) indirecți: părinţii copiilor, școala, comunitatea locală 

 

OBIECTIV GENERAL 

- Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu proprii copii; 

- Cultivarea spiritului și valorilor voluntariatului în conştiinţa copiilor, părinţilor;  

- Dezvoltarea interesului cadrelor didactice de a se implica în activităţi de voluntariat în comunitatea în 

care locuiesc. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 
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- Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor în acţiuni caritabile venite în sprijinul copiilor 

defavorizati;  

- Combaterea discriminării pe motive de origine etnică, sex, religie;  

- Formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, munca în echipă; 

- Îmbunăţătirea abilităţilor de consiliere şi relaţionare cu familia, îndeosebi cu familii în situaţii de criză; 

- Dezvoltarea unor atitudini stimulative și suportive în rândul părinţilor, bunicilor, cadrelor didactice; 

- Promovarea principiilor democratice în relaţia părinte–copil; 

- Implicarea unui număr mai mare de părinţi, bunici sau alţi membri ai comunităţii în educaţia copiilor; 

- Dezvoltarea la părinţi/bunici a unor abilităţi de bază de care au nevoie pentru a influenţa pozitiv 

comportamentul copiilor. 

 

REZULTATE ASTEPTATE 

- Abilităţi de comunicare, în beneficiul copiilor, al şcolii ; 

- Dezvoltarea capacităţii de a-şi înţelege şi de a-şi  ajuta copiii; 

- Mai mulţi părinţi/bunici implicaţi în educatia  copiilor; 

- Dezvoltarea unor atitudini și comportamente civice ale elevilor faţă de şcoală; 

- Implicarea în activități de voluntariat; 

- Elaborarea unor portofolii tematice care se vor folosi în activităţile instructiv-educative. 

- Îmbunătăţirea relaţiilor dintre membrii comunităţii; 

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE 

- Ce înseamnă o acțiune caritabilă? – dezbatere 

- Cum putem ajuta oamenii din jurul nostru? 

- Propunere activitate caritabilă pentru perioada sărbătorilor de iarnă; 

- „Curățenia de primăvară” – activitate de voluntariat 

- Voluntar pentru mediul în care trăiesc – activitate eco 

 

ETAPE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 

- Consilierea părinţilor; 

- Chestionar adresat părinţilor; 

- Oferirea spaţiului pentru întruniri şi discuţii; 

- Crearea de resurse; 

- Colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii. 

 

MODALITĂŢI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR 

- Popularizarea evenimentelor din cadrul calendarului propus; 

- Organizarea de: activităţi practice şi aplicaţii pe teme specifice întâlnirilor dintre parteneri;  

- Întâlniri cu reprezentanţii comunităţii locale;  

- Expoziţii de pliante. 

 

MODALITĂŢI  DE  MONITORIZARE  ŞI  EVALUARE A REZULTATELOR 
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- panou al activităţii cu părinţii; 

- mapa părinților; 

- rapoarte  de evaluare; 

- chestionare; 

- fişe de evaluare a activităţilor; 

- portofoliul proiectului; 

- inventar cu bune practici; 

- CD-ul care să cuprindă întreaga activitate desfăşurată în cadrul proiectului;  

- expoziţii tematice. 

 

IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI ŢINTĂ, ASUPRA ŞCOLII ŞI 

ASUPRA COMUNITĂŢII 

 

- conștientizarea de către elevi a importanței pe care o au în comunitatea în care trăiesc; 

- creșterea încrederii în sine; 

- creșterea prestigiului școlii în comunitate. 

 

MODALITĂŢI DE CONTINUARE DUPĂ ÎNCHEIEREA PROIECTULUI 

 

           Activitatea va continua prin organizarea de activităţi şcolare si extraşcolare în care vor fi implicaţi părinţi, 

bunici, alţi membrii ai comunităţii care vor fi incluse în Planul de Activităţi Extracurriculare al şcolii. 
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SUFLET PENTRU SUFLET 

 
Prof.  MONU MIHAELA 

Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Roman, Jud. Neamţ 

 
Motto:                                                              

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

                                                            Montegazza   

                      

Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, 

în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public  este activitatea desfășurată 

în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitare, cultural, artistic, 

educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social si 

comunitar, și altele de tipul acesta. 

Voluntariatul reprezintă un schimb reciproc avantajos între om și comunitate. Oricine dorește poate fi 

voluntar. Copii, tineri, adulți, persoane de vârsta a treia. Persoane cu și fără dizabilități, persoane de toate rasele și 

etniile. Persoane de orice sex sau orientare sexuală. Persoane implicate politic/religios sau nu. Persoane cu studii 

postuniversitare și persoane fără studii sau cu studii minime. Persoane cu venituri mari, medii sau mici. 

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 și nu 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. 

Voluntariatul în şcoli este, pe lângă faptul altruist în sine, o activitate de pe urma căreia copiii au multe 

lucruri de învăţat: noi abilităţi, noi contacte, experienţă într-un anumit domeniu etc. Mai mult decât atât, copilul 

se simte valorificat şi realizează rolul lui în societate. 
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Proiectul educaţional ,, Suflet pentru Suflet” s-a  derulat în anul şcolar 2011-2012 la Grădiniţa cu 

program prelungit Nr.3 Roman, structură a Şcolii Gimnaziale ,,Alexandru Ioan Cuza” Roman, unde funcţionez ca 

profesor învăţământ preşcolar- titulară. 

ARGUMENT: 

 Prin acest proiect, propunem desfăşurarea unor activităţi de amploare cu copiii care prezintă nevoi 

educaţionale speciale, având misiunea de a-i integra în învăţământul preşcolar de masă, asigurându-le un program 

educaţional adecvat vârstei, nevoilor potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copilului, activităţile 

recreative şi de socializare, concomitent cu activităţile de consiliere, srijinire şi educare a părinţilor, în vederea 

unei comunicări de succes în relaţia copil-şcoală-familie. 

 

SCOPUL PROIECTULUI: 

 Integrarea în învăţământul de masă a copiilor cu deficienţe de comunicare şi de învăţare, concomitent cu 

crearea oportunităţilor de învăţare a copiilor cu probleme emoţionale de integrare în colectivitate a copiilor aflaţi 

în dificultate. 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,, Din suflet pentru suflet” 

MIJLOC DE REALIZARE: Expoziţie cu vânzare ( a lucrărilor realizare în cadrul activităţilor artistico-plastice 

şi practice). 

OBIECTIVE URMĂRITE: 

❖ Socializarea la nivel de grupă ( între copii), la nivel de grădiniţă( între copiii de la diferite grupe şi 

educatoare), la nivel de gradiniţă şi alte persoane interesate ( între copii, educatoare, părinţi şi parteneri 

educaţionali); 

❖ Reciclarea materialelor variate prin confectionarea unor obiecte interesante şi utile; 

❖ Valorificarea acestora prin vânzarea lor şi obţinerea unui profit; 

❖ INVESTIREA PROFITULUI CÂŞTIGAT ÎN INTERESUL COPIILOR DE LA ASOCIAŢIA 

COPIILOR CU HANDICAP FIZIC DIN ROMÂNIA- FILIALA ROMAN 

     PARTENERI: 

      Unităţile de învăţământ dim Municipiul Roman, Primăria Roman, Centrul de îngrijire de zi pentru copiii 

aflaţi în situaţie de risc din Municipiul Roman, O.N.G.-uri (Asociaţia de sprijin pentru copiii cu handicap din 

Roman, Asociaţia de Iniţiativă Locală), diferiţi agenţi economici şi instituţii publice interesate. 

DATA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII: 

Activitatea s-a desfăşurat în luna  mai 2012 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII: 

❖ Mediatizarea activităţii în presa locală, şi televiziunea locală ROM TV, 

❖ Album foto, 
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❖ Diseminare în cadrul cercurilor pedagogice. 

        Proiectul s-a finalizat prin achiziţionarea unui fond de carte, din banii obţinuţi, şi amenajarea unei 

mini biblioteci pentru copiii de la ,,ASOCIAŢIA COPIILOR CU HANDICAP FIZIC DIN ROMÂNIA”- 

FILIALA ROMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

       Activităţile de acest gen vor continua, având ca beneficiari şi alţi copii ce fac parte din categorii sociale 

defavorizate . Rezultatele proiectului pot fi transferate la ciclul primar prin activităţile interactive .                                    

        Abilităţile practice dobândite vor contribui pe termen lung la dorinţa de a dărui şi altora dinpreaplinul 

 lor, stimularea dorinţei de a crea, de a valorifica rezultatele muncii lor.  

        Folosind experienţa acumulată în demersul derulării proiectului, echipa îşi va continua activitatea  

de îndrumare şi consiliere a copiilor  aflaţi în nevoie, formarea dorinţei lor de a dărui material  dar mai ales  

spiritual, precum şi trăirea cu bucurie sinceră a momentelor de dăruire. 

 

 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

 
2250 

 

PROIECT EDUCATIV 

 

                      BADAR ANNAMARIA 

Școala Gimnazială „Dr.Balasi Jozsef” Curtuișeni 

 

 

A. DENUMIREA PROIECTULUI 

a. Titlul: ”Un sincer la mulți ani, bunici!” 

b. Domeniul și tipul de educație în care se încadrează:  

- aria curriculară Om și societate 

- activitate cultural-artistică, activitate de educație civică 

c. Tipul de proiect: Local 

 

B. APLICANTUL 

     a. Coordonate de contact:  

Școala Gimnazială "Dr. Balási József" Curtuișeni ,  

TEL :FAX / 0259/ 465037 , e-mail: scoala_curtuiseni@yahoo.com     

d. Coordonator : BADAR ANNAMÁRIA 

e.  Echipa de proiect: profesorii și învățătorii din unitatea de învățământ 

 

C. ARGUMENT:  

Adunarea Generală a Națiunilor Unite (ONU) a declarat ziua de 1 octombrie Ziua Internațională a 

Persoanelor in Vârstă. Aceasta se sărbătorește în fiecare an și are scopul de a recunoaște contribuția persoanelor 

vârstnice la imbunătățirea societății și de a examina aspecte care le afectează viața. Această zi prezintă o ocazie 

foarte bună de a ne lua puțin timp să reflectăm la realizările celor care, zeci de ani, s-au dedicat creării unei lumi 

mai bune și care și-au făcut datoria față de generația actuală. Această zi este bună să ne aducem aminte și să 

apreciem sacrificiile celor care au construit prezentul de care ne bucurăm și care au făcut posibil ca noi să putem 

construi un viitor și mai bun. 

La nivel internaţional, cu ocazia acestei zi, se organizeză, peste tot în lume, evenimente menite să le 

readucă bătrânilor zâmbetul pe buze şi să-i facă să uite de problemele provocate de vârsta înaintată.  

UN GÂND BUN DE ZIUA BUNICILOR  

1 octombrie reprezintă un prilej excelent să petrecem câteva clipe speciale cu bunicii, să le arătăm că sunt 

importanți pentru noi și iubiți. Dacă ne uităm însă mai departe de familiile noastre, vom descoperi foarte mulți 

vârstnici care nu au pe nimeni alături, care trăiesc zi de zi sentimentul singurătății și cu atât mai mult în această 

perioadă. Tocmai de aceea, elevii și cadrele didactice din Școala Gimnazială ”Dr. Balasi Jozsef” doresc să 

organizeze acest proiect educațional cu scopul de a reaminti comunitatea cât de valoroși sunt oamenii, indiferent 

de vârsta lor. 

 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI 

a. Scop: Cinstirea vârstnicilor și crearea unei atmosfere de sărbătoare pentru toţi vârstnicii precum și sărbătorirea 

beneficiarilor de vârsta a treia. 

 b. Obiective:  

- Dezvoltarea relațiilor sociale, deprinderi de viață 

- Dezvoltarea interesului elevilor față de problemele cotidiene 
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- Dezvoltarea capacității de comunicare și interrelaționare elevi, elevi-părinți/bunici, elevi-profesori 

- Descoperirea și utilizarea metodelor didactice moderne de învățare 

 c. Grup țintă: 

• direct: elevii participanți 

• indirect: părinți, bunici, comunitatea locală 

d.Durata: 1.octombrie. - 30. Noiembrie (2 luni) 

  

• Conținutul proiectului: 

a. Planul de activități 

Cadrele didactice din proiect vor organiza și realiza activități pe tema dată respectând termenele de 

realizare. La finalul proiectului fiecare clasă va avea un dosar/portofoliu cu documentele și produsele realizate în 

cadrul proiectului. Finalul proiectului va fi o serbare. 

b. Criterii de evaluare 

▪ Viabilitate 

▪ Noutate 

▪ Caracter multiplicativ 

 

E. RESURSE 

• Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinți, bunici 

Resurse materiale: spaţiile de învăţământ din şcoli, consumabile , calculator, imprimantă, aparat foto, 

retroproiector, materiale auxiliare 

F. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

Nr.crt Titlul activității Grup țintă Data Responsabil Rezultate Obs. 

1.  Ziua mondială a 

persoanelor 

vârstnice – masă 

rotundă, 

brainstorming. 

Tema: persoanele 

vârstnice, bunici 

Elevii claselor 

implicate 

1.octombrie   Planșe, 

imagini 

Fiecare 

cadru 

didactic 

organizează 

activități 

conform 

tematicii 

2.  Portofoliul textelor 

literare – adunare 

de texte literare 

(poezii, povești etc.) 

din diverse reviste, 

cărți, site-uri  

Elevii claselor 

implicate 

Termen: 

20.octombrie  

 Portofoliul 

clasei care 

cuprinde 

diferite 

texte 

literare cu 

tematica 

propusă 

Fiecare 

cadru 

didactic 

organizează 

activități 

conform 

tematicii 

 

 

3.  Jocuri dramatice -

interpretarea 

textului „Bunicul și 

nepotul” cu ajutorul 

Elevii claselor 

implicate 

Termen: 

27.octombrie  

 Poze, 

scrisoare 

către bunic 

Fiecare 

cadru 

didactic 

organizează 
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pedagogiei 

dramatice 

activități 

conform 

tematicii 

4.  Realizarea unui 

articol de ziar - 

Tema: Bunica mea  

Elevii claselor 

implicate 

Termen: 

10.noiembrie  

 Ziarul 

clasei care 

cuprinde 

articolele 

realizate de 

elevi 

Fiecare 

cadru 

didactic 

organizează 

activități 

conform 

tematicii 

5.  Învățarea de 

cântece din 

repertoriul anexat 

Elevii claselor 

implicate 

Pe parcursul 

proiectului 

Termen: 

20.noiembrie  

 Repertoar 

de cântece 

Fiecare 

cadru 

didactic 

organizează 

activități 

conform 

tematicii 

6.  Confecționarea 

unui cadou pentru 

bunici 

Elevii claselor 

implicate 

Pe parcursul 

proiectului 

Termen:  

20.noiembrie  

 

 Cadou 

oferit 

bunicilor în 

cadrul 

serbării 

organizate 

Fiecare 

cadru 

didactic 

organizează 

activități 

conform 

tematicii 

7.  Serbare de 

mulțumire 

Elevii claselor 

implicate, 

părinți, 

bunici, 

spectatori ai 

spectacolului 

30. noiembrie   Poze, 

articol de 

ziar etc. 

Fiecare 

cadru 

didactic 

organizează 

activități 

conform 

tematicii 

 

F. EVALUARE-CALITATE 

• Activitățile proiectului vor fi promovate prin intermediul paginii de facebook a școlii 

• Chestionare, sondaj de opinie 

 

G. REZULTATE: CALITATIVE/CANTITATIVE 

➢ produse finale, expoziții 

➢ gradul de implicare a elevilor în activități 

➢ schimbări în modul de comportament și conduita elevilor 

➢ serbare 
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H. IMPACTUL PROIECTULUI 

 Activitățile realizate în cadrul acestui proiect au un impact puternic asupra elevilor partcipanți. Elevii 

implicați vor fi mai atenți cu persoanele mai în vârstă, vor avea un comportament mai respectuos față de 

persoanele de vârsta a treia. Cu prilejul acestui proiect elevii beneficiază de activități interactive, vor cunoaște 

metode și tehnici moderne. Prin acest proiect vom lărgi sfera de cunoaștere umană, elevii vor dezvolta stări 

afective pozitive și sperăm să contribuim la dezvoltarea sentimentelor de dragoste, prețuire, înțelegere și repect 

pentru persoanele în vârstă. 

 

I. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

• Posibilitatea continuării acțiunilor inițiate și pe viitor 

 

J. FINANȚARE 

• Resurse proprii 
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“Prieteni mici cu inimă mare” 

- Proiect de  voluntariat – 

 

Prof. înv. preșc. Iaru Mihaela Raluca- G.P.N.Șelari, Valea Mare Pravăț 

Prof. înv. preșc. Bondac EmiliaDaniela, G.P.N. Nr. 1 Dragoslavele                                              

 

Descrierea proiectului: 

Titlul:”  PRIETENI MICI CU INIMĂ MARE”  

Tipul de educaţie în care se încadrează: Educaţie de dezvoltare comunitară 

Tipul de proiect: -proiect de voluntariat la nivelul comunităţii  

  Argument: 

În perioada preşcolară copilul trăieşte o amplificare a stărilor afective, dar i se conturează şi posibilitatea 

de valorizare a acestora. 

Pornind de la premisa ca inteligenţa emoţională constituie liantul între persoană mediul din care face 

parte, în acest context unul dintre obiectivele grădiniţei şi familiei este educarea copiilor în sensul omeniei, 

generozităţii, receptivităţii. 

Având în vedere aceste considerente, am conceput un proiect de implicare a copiilor în acţiuni social-

comunitare, intitulându-l sugestiv ,,Prieteni mici cu inimă mare,,- prilej cu care încercăm să aducem o rază de 

soare şi bucurie în sufletele unor copii care duc lipsa afecţiunii părinteşti sau au o situaţie materială mai puţin 

bună.  

Copiii pot fi educaţi în sensul cooperării şi înţelegerii colegilor cu o situaţie materială precară, cooperării 

cu persoanele cu dizabilităţi şi cu nevoi specială, de la cele mai fragede vârste. Doar astfel îşi vor dezvolta 

sensibilitatea, spiritul de întrajutorare, altruismul, îşi vor modela de timpuriu sufletul. 

Pe întreaga perioadă a desfăşurării proiectului am urmărit şi formarea de deprinderi moral-religioase, care 

să fie în acord cu noţiunile şi normele morale transmise în timpul activităţilor din grădiniţă. 

Însuşirea unor noţiuni şi norme morale, formarea unor reprezentări morale, nu sunt suficiente pentru a 

forma la elev un comportament moral, acestea trebuie să fie interiorizate, să devină motive interioare ale 

conduitei lor. Noţiunile moral-religioase cum ar fi: empatia, generozitatea, respectul, responsabilitatea, credinţă 

ş.a, nu pot fi înţelese de copii decât treptat, concomitent cu creşterea experienţei lor sociale şi a dezvoltării lor 

intelectual. Astfel, a apărut dorinţa noastră, a cadrelor didactice, de a pune elevul într-o situaţie de a face un gest 

nobil, o faptă morală şi de a le îmbogăţi experienţa socială a micuţilor copii. 

Primele deprinderi moral-religioase însuşite de copii, se datorează imitărilor persoanelor din jur, de aceea 

ne-am dorit, ca noi cadrele didactice, cu sprijinul părinţilor precum şi al altor cetăţeni din comunitatea locală, să 

oferim un bun exemplu copiilor. 

Descrierea proiectului 

1. Scopul proiectului: - contribuţia la reducerea marginalizării copiilor cu situaţii familiale deosebite, precum şi 

la schimbarea mentalităţilor şi atitudinii copiilor şi cadrelor didactice. 

-dezvoltarea spiritului umanitar, colaborarea pentru îndeplinirea unui scop nobil. 

2.Obiectivele proiectului:  

1. - crearea momentelor de bucurie pentru copiii dezavantajaţi din diferite motive; 

2. - ajutorarea copiilor cu posibilităţi materiale reduse şi cu situaţii familiale deosebite; 

3. - cultivarea spiritului de socializare, de toleranţă; 
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4. - promovarea ideii de voluntariat printre copii; 

5. - sensibilitatea semenilor la greutăţile copiilor. 

3. Grup ţintă: 

 - prescolari 

- cadre didactice, 

- părinţii elevilor, 

- comunitatea locală, 

4. Durata: Anul școlar.....; 

5. Calendarul activităţilor: 

*“Să pornim la drum!” perioada  septembrie –  octombrie: 

- Etapa de documentare şi elaborare a proiectului: stabilirea activităţilor, participanţilor, a scopului, a 

obiectivelor şi a locului de desfăşurare; 

* „Dăruim, ne bucurăm!” perioada 1 – 20 decembrie 

- pregătirea cutiilor de colectare a jucăriilor, rechizitelor pentru copiii cu  situaţie materială precară; 

- ambalarea cadourilor şi dăruirea lor, cu ocazia vizitei la grădiniţă;  

- pregătirea momentului artistic cu conţinut religios, prezentarea acestuia de  către copiii Grădiniţei 

Gura Pravăţ, cu ocazia vizitei copiilor de la Grădiniţa Şelari care are ca scop oferirea unor daruri cu prilejul 

sărbătorii de Sf. Nicolae;  

*“Suntem prieteni cu toți copiii!” - perioada  mai –  iunie: ” 

- pregătirea unor mici surprize, pentru partenerii noştri din proiect şi oferirea lor cu ocazia zilei de 1 Iunie. 

- colectarea jucăriilor, rechizitelor, hăinuţelor; 

- vizite de recunoaştere a copiilor la Grădiniţa Gura Pravăţ, cărora le vor fi înmânate cadourile; 

- pregătirea şi distribuirea obiectelor colectate; 

- pezentarea unui moment artistic de ziua copilului şi oferirea de cadouri din partea copiilor participanţi la 

acţiune; 

- impresii după activitate: desene, colaje; 

- evaluarea activităţii – aplicarea de chestionare copiilor, părinţilor, cadre didactice. 

6. Metode şi tehnici de lucru: 

• explicaţia, demonstraţia, prelegerea, memorizarea, munca în grup, activitatea individuală, activitatea 

frontală, problematizarea, comunicarea 

7. Forme de organizare: 

• Individuală, frontală, pe grupe 

8. Rezultate: 

• Pliante, afişe, poze – album,CD, portofoliu 

9.  Resurse: 

 Umane: cadre didactice, copii, părinţi, cadre didactice 

Materiale: surse din finanţare proprii, părinţi, cadre didactice. 

De timp: anul școlar .... 

10.  Parteneri:.....................  

11. Evaluare: - Chestionare; 

- Fișe de autoanaliză; 

- Sondaje de opinie în rândul elevilor, profesorilor, comunităţii locale; 

- Portofoliul,CD-ul de activităţi; 

                    - Dezbateri, fotografii, pliante, afişe. 
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Proiect educațional 

,,COPII FLORILE  PĂMÂNTULUI,, 
 

Prof.Ursache Adelina-Elena 

Grădinița cu program prelungit nr.24.Iași 

 

,,Diversitatea este arta de a gândi independent împreună ”  

Malcom Forbes 

 

ARGUMENT: 

  În contextul social actual, integrarea României în U.E la 1 ianuarie 2007, unul din obiectivele majore ale 

educației trebuie să fie ”a învăța să trăim împreună, a învăța să trăim cu ceilalți”(Cosiliul Europei și Consiliul 

Comisiei Internaționale a UNESCO pentru Educația secolului 21-anul 1996). Am devenit cetățeni europeni, și 

totuși există bariere, invizibile,dar există: bariere în comunicare, izvorâte din lipsa de cunoaștere.Acum mai mult 

ca oricând a venit timpul  să le dărâmăm: să învățăm să ne cunoaștem ca să ne putem aprecia reciproc, să luăm 

ce-i mai bun de la fiecare, să fim buni și toleranți pentru că înainte de orice oameni suntem cu toții. Să ne creștem 

copii în spiritul toleranței, al credinței în Dumnezeu și în oameni, și mai ales să fim un bun exemplu pentru ei. 

 “Omul nu poate deveni om decât prin educație“ spunea Kant, formarea și educarea interculturală a copiilor să 

nu fie lăsate să se deruleze de la sine, ci să constituie preocupări majore ale tuturor cadrelor didactice. 

Sentimentul apartenenței la o comunitate interculturală se formează din primii ani  ai vieții, altfel spus ,în cei 

”șapte ani de acasă”,care includ, firesc, anii petrecuți în grădiniță. 

 Iată de ce noi, educatoarele, avem misiunea de a dezvolta în forme și conținut, activități de educare și 

formare interculturală a copiilor. Deseori ne punem întrebarea cum îi putem stimula pe copii, cum îi putem 

motiva pentru a deveni cetăţeni responsabili şi creativi dacă nu tocmai prin calitatea relaţiei pedagogice a cărei 

bogăţie este dimensiunea ei interculturală. 

Şcoala are misiunea de a permite fiecărui copil să crească, să-şi dezvolte spiritul, corpul şi inima, deci inteligenţa, 

sensibilitatea, creativitatea; să permită copiilor să înveţe să trăiască împreună, unii cu alţii, cu persoane diferite, 

să-şi poată ocupa progresiv locul în societate, să poată deveni cetăţeni activi. 

  Interculturalitatea este înainte de orice respectul diferenţelor. Cadrele didactice sunt garanţii acestor rigori ale 

spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a cunoaşte şi a înţelege ceea ce ne leagă, ceea ce ne 

face asemănători, ceea ce ne apropie. 

Interculturalitatea este o componentă a realităţii zilnice din grădiniţă şi din şcoală. Tot modul de învăţare este 

organizat din perspectivă interculturală, permiţând învăţarea prin colaborare, comunicare şi nicidecum de 

marginalizare a unor copii. Deschiderea spaţiului şcolii către comunitate şi specificul ei, organizarea unor 

întâlniri, excursii, serbări cu specific intercultural, dar nu în detrimentul majorităţii, urmăreşte realizarea 

obiectivelor de egalizare a şanselor în educaţie. În grădinița noastră sunt copii români, rromi şi italieni. 

 Realizarea educației interculturale, componentă a “noilor educații” nu este ușoară, dar nici imposibilă. 

Didactica contemporană promovează concepte și atitudini educaționale noi, menite să determine forme variate de 

comunicare, cooperare și colaborare în sprijinul copiilor. Parteneriatul educațional este un astfel de concept care 

devine tot mai prezent în relațiile de colaborare ce se stabilesc între unitățile de învățământ,între acestea și 

diferite segmente ale societății. Parteneriatul educațional este o provocare pentru educatorul modern deoarece 
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necesită multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în 

luarea deciziilor și mai ales implicarea comunității în educație. 

 Inițial educația interculturală în grădinița noastră s-a realizat numai la nivel de unitate, apoi încercând să-i 

dăm o alta dimensiune. În consecinţă, prin implementarea acestui proiect ne propunem să atingem aceste 

deziderate. Activităţile propuse dezvoltă interesul şi facilitează identificarea socială a copilului, trezind conştiinţa 

lui şi ajutându-l să se simtă parte integrantă a comunităţii sociale din care face parte. Cu ajutorul acţiunilor 

propuse în cadrul proiectului cadrele didactice vor cultiva în rândul copiilor  sentimentul de admiraţie faţă de 

obiceiurile, muzica şi dansurilor specifice fiecărei culturi precum şi a cultivării toleranţei între etnii, ştiut fiind 

faptul că, România este un model al interculturalităţii şi a convieţuirii paşnice între toate culturile. Se va 

valorifica potenţialului creator al copiilor cu privire la capacitatea acestora de a realiza diverse lucrări, 

manifestari artistice legate de tema propusă ,dar şi a cadrelor didactice implicate. 

Pentru a îmbina fantezia celor mici cu creativitatea celor mari am gândit și desfăşurarea  unui concurs. 

Vă invităm să vă alăturaţi nouă prin implicarea copiilor cu lucrari plastice  şi a cadrelor didactice cu 

programe/proiecte/ poezii/povestiri-dedicate educației interculturale  la prima secţiune şi a doua sectiune- 

festival- reprezintă exprimarea copiilor la scenă deschisă prin dans, muzică si dramatizări .  

SCOP : 

Recunoaşterea şi respectarea diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a celorlalte culturi. 

Cultivarea în rândul copiilor a sentimentului de admiraţie faţă de obiceiurile, muzica şi dansurilor specifice 

fiecărei culturi precum şi a cultivării toleranţei între etnii, ştiut fiind faptul că, România este un model al 

interculturalităţii şi a convieţuirii paşnice între toate culturile. 

Promovarea comunicării între copiii de etnie diferită, a încrederii şi a înţelegerii, a solidarităţii şi a 

toleranţei reciproce interetnice şi facilitatea accesului liber la educaţie şi la exprimare a copiilor şi tinerilor prin 

intermediul activităţilor multiculturale şi educative în spiritul respectului faţă de diversitate. Recunoașterea și 

respectarea diferențelor culturale prin valorificarea pozitivă a celorlalte culturi. 

 Valorificarea potenţialului creator al copiilor cu privire la capacitatea acestora de a realiza diverse 

lucrări legate de tema propusă, dar şi a cadrelor didactice implicate. 

OBIECTIVE :  

➢ Exprimarea prin lucrări realizate de copii folosind elemente de limbaj artistic şi tehnici învăţate în vederea 

realizării unor compoziţii plastice; 

➢ Realizarea unor actiuni comune cu prilejul evenimentelor propuse; 

➢ Organizarea unei expoziţii cu lucrări ale copiilor ; 

➢ Dezvoltarea şi valorificarea capacităţilor şi talentelor copiilor în vederea constituirii potenţialului artistic 

viitor; 

➢ Necesitatea cunoaşterii valorilor culturale ale diferitelor etnii; 

➢ Dobândirea abilităţilor de comunicare şi socializare; 

➢ Descoperirea frumuseţii şi unicităţii culturilor fiecărei etnii; 

➢ Stabilirea de contacte cu copii şi profesori din diferite zone ale ţării; 

➢ Implicarea unui număr cât mai mare de copii şi cadre didactice în activităţile grădiniței; 

➢ Promovarea rezultatelor valoroase ale copiilor în spaţiul grădiniței şi în cel al 

comunităţilor din care fac parte. 

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE: 

➢ Evidenţa înscrierilor în proiect; 

➢ Monitorizarea permanentă a activităţilor derulate; 

➢ Realizarea unui album foto, a unui DVD (ISBN) care conţine programe/proiecte/ poezii/povestiri-
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dedicate educației interculturale de la secţiunea „Eseu”, premianţii concursului de obiceiuri şi tradiţii; 

➢ Realizarea de afişe, postere; 

➢ Adeverinţe, diplome; 

➢ Procese verbale; 

➢ Articole pe site-ul grădiniței şi în presa locală despre tematica proiectului. 

BENEFICIARI DIRECȚI ȘI INDIRECȚI AI PROIECTULUI: 

➢ Copii preşcolari-şcolari 

➢ Cadre didactice din învăţământul preşcolar-primar 

➢ Părinţii 

➢ Comunitatea locală. 

CONTINUITATEA/SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

 Prezentul proiect are în spate patru ediţii la nivel judeţean şi s-a bucurat de succes 

în rândul elevilor şi cadrelor didactice. Diversificarea activităţilor în fiecare  combate monotonia şi rutina, lipsa 

creativităţii şi a imaginaţiei. 

Albume, pliante, CD-uri; 

Popularizarea activităţilor în rândul părinţilor; 

Prezentare ppt ; 

Informaţii în Consiliul profesoral; 

Realizarea unui DVD cu programe/proiecte/ poezii/povestiri-dedicate educației interculturale de la secţiunea 

„Eseu” şi cu cele mai frumoase reprezentări a unui obicei, vor stimula partenerii în participarea şi la următoarele 

ediţii. 

IMPACTUL PROIECTULUI,:  

➢ îmbunătăţirea abilităţilor artistice; 

➢ creşterea încrederii şi stimei de sine; 

➢ creşterea motivaţiei  pentru dezvoltarea sentimentului de admiraţie faţă de obiceiurile, muzica şi 

dansurilor specifice fiecărei culturi; 

➢ creşterea interesului pentru abordari transcurriculare ; 

➢ spiritul de echipă; 

➢ creşterea gradului de toleranţă şi acceptare reciprocă; 

➢ dezvoltarea simţului estetic şi respectul pentru calitate; 

➢ dezvoltarea simţului estetic şi respectul pentru calitate; 

➢ creşterea prestigiului grădiniţei; 

➢ participarea părinţilor într -o măsură mai mare; 

➢ participarea altor unităţi de învăţământ. 

RESURSE: 

➢ Umane: copii, părinţi, cadre didactice, specialişti din domenii diferite etc 

➢ Temporale: 1 februarie  -15 iunie 2020 

 Primirea lucrărilor: începând cu luna martie până în luna mai 2020 

 Vernisarea expoziţiei  proiectului 10 mai 2020   -31 mai 2020        

           Expedierea diplomelor prin e-mail– până pe data de 15 iunie 2020. 

➢ Spaţiale: locul de desfăşurare al festivaluluii va avea loc la ATENEUL TATARAŞI IAŞI şi la  Grădiniţa cu 

program prelungit numărul 24 Iaşi, strada Mircea cel Bătrân, numărul 12 

➢ Materiale: calculator, CD-uri,DVD-uri, aparat foto, coli albe, imprimantă, carton, aţă, baghetă polistiren, 

bolduri.              
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➢ Financiare: vor fi asigurate din sponsorizări şi resurse proprii 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR: 

Activitatea nr. 1 

a. Titlul activităţii: Promovarea proiectului 

b. Data: ianuarie - februarie 2020 

c. Locul desfăşurării: Grădiniţa cu program prelungit numărul 24 Iaşi, Forumul ISJ 

d. Descrierea activităţii: 

Popularizarea proiectului implică: 

- transmiterea de mesaje care să conţină date despre proiect 

- realizarea de pliante care să conţină obiectivele proiectului şi activităţile propuse în proiect 

- stabilirea comisiei de jurizare 

Activitatea nr. 2 

a. Titlul activităţii: Concurs de lucrări artistico-plastice cu tema „Uniţi prin diversitate” 

b. Perioada: 1 martie – 25 aprilie 2020 

c. Locul de desfăşurare: în fiecare unitate parteneră, Grădiniţa cu program prelungit numărul 24 Iaşi  

d. Descrierea activităţii: 

Copii, sub îndrumarea cadrelor didactice: 

- se informează din diverse surse documentare despre istoricul şi cultura zonei din care fac parte; 

- identifică diferenţele culturale ale etniilor ; 

- realizează  o lucrare artistico-plasică cu tema „Uniţi prin diversitate”; 

- trimit lucrările  pe adresa de email a proiectului (interculturalitate2020@yahoo.com) până la data de 

19.04.2020.  

Această expoziție are scopul de a crește gradul de toleranță între reprezentanții diferitor etnii și de a consolida 

comunicarea interculturală din România. 

Jurizarea lucrărilor se realizează în perioada 20-25.04.2020 de către o comisie prestabilită, condusă de un 

reprezentant al Palatului Copiilor Iași, conform regulamentului. 

Activitatea nr. 3 

a. Titlul activităţii: Obiceiuri şi tradiţii – interpretare a unui obicei specific zonei 

b. Perioada: 1 martie – 17 mai 2020 

c. Locul de desfăşurare: în fiecare unitate parteneră, Grădinița cu program prelungit nr.24 Iași. 

d. Descrierea activităţii: 

Copii, sub îndrumarea cadrelor didactice: 

- se informează din diverse surse documentare despre istoricul şi cultura din care fac parte; 

- se organizează în formaţii de 5-8 membri, pun în scenă un obicei specific zonei/etniei din care fac parte; 

- participă la festivalul organizat la Ateneul Tătărași Iași 10.05.2020. 

- Filmările momentelor artistice vor apărea pe DVD-ul cu titlul proiectului 

Activitatea nr. 4 

a. Titlul activităţii: Simpozion adresat cadrelor didactice cu tema „Elemente de bună practică în educaţia 

interculturală” 

b. Perioada: 1 martie – 17 mai 2020 

c. Locul desfăşurării: în fiecare unitate parteneră, Grădinița cu program prelungit nr.24 Iași. 

d. Descrierea activităţii: 

Cadrele didactice realizează un material cu programe/proiecte/ poezii/povestiri-dedicate educației 
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interculturale, pe care îl trimit pe adresa de email a proiectului (interculturalitate2020@yahoo.com) până la 

data de 19.04.2020. Acestea vor fi publicate într-o carte în format electronic cu titlul „Elemente de bună 

practică în educaţia interculturală” 

Activitatea nr. 5 

a. Titlul activităţii: Diseminarea rezultatelor proiectului. 

b. Perioada: iulie 2020 

c. Locul desfăşurării: Sala de la Grădinița cu program prelungit nr.24 Iași 

d. Descrierea activităţii: 

Se vor evidenţia punctele tari ale proiectului, dificultăţile întâmpinate în desfăşurarea acestui proiect; se 

analizează gradul de atingere al obiectivelor propuse. 

De asemenea, partenerii îşi vor exprima părerile în legătură cu acest proiect (organizare, implicare, rezultate). 

Se vor aplica cadrelor didactice implicate în proiect chestionare de monitorizare şi evaluare privind 

participarea în cadrul proiectului. Se vor analiza chestionarele aplicate. 

Activitatea de diseminare urmăreşte dacă rezultatele proiectului sunt utile iniţierii altor proiecte asemănătoare 

sau unor activităţi în viitor. 

SUSTENABILITATE: 

Prin activităţile proiectului, ne propunem să respectăm drepturile fundamentale ale copilului, cum ar fi: 

dreptul la sănătate, la o calitate mai bună a vieţii, la educaţie, la informare, egalitate şi diversitate 

religioasă/etnică. 

Proiectul va promova atât prin activităţile desfăşurate cât şi prin intermediul persoanelor implicate; 

colaborarea, toleranţa şi înţelegerea interculturală indiferent de etnie sau naţionalitate. 

BUGET: sponsori; parteneri 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

Evaluarea se va realiza: 

a. pe tot parcursul derulării prioectului, prin monitorizarea acţiunilor  şi activităţilor planificate; 

b. în cadrul expoziţiei-simpozion 

c. prin Festivalul ce va avea loc cu ocazia întâlnirii finale; 

d. în cadrul propriei analize a activităţilor din grădiniţă. 

MEDIATIZARE 

Presa locala 

Viva FM 

Afişe 

Pliante 

Pe site-ul gradiniţei  

 CONDIŢII DE PARTICIPARE 

La festival  se pot înscrie copiii preşcolari de toate vârstele, şi şcolari din clasele pregătitore şi clasa I cadre 

didactice din învăţământul preşcolar, primar. 

Fiecare lucrare va fi pusă pe paspartou şi va fi însoţită de o etichetă poziţionată în partea dreaptă jos a fiecarei 

lucrări.  

        Se vor acorda diplome de participare şi adeverinţe tuturor participanţilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

Se vor trimite numai lucrări care abordează tematica propusă. 

Lucrările vor fi expuse la sediul unitații școlare şi în cadrul spaţiilor instituţiilor partenere . 
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PROIECT EDUCATIV ŞCOLAR  

MICII VOLUNTARI 

Prof. Iacob Lidia 

Liceul Tehnologic Voineşti 

Argument 

Proiectul Micii voluntari oferă elevilor posibilitatea să vorbescă, să se asculte unii pe alţii, creează 

alternative pozitive pentru ajutorarea semenilor.  Elevii învaţă să îşi asume rolul de voluntar în acţiuni pe care să 

le gestioneze pe cont propriu, pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. Elevii sunt antrenaţi în 

veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-un spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l 

investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi respnsabili, să-l poată gestiona şi dezvolta. Astfel, ei sunt implicaţi în 

acţiuni ce se pot iniţia chiar de la vȃrstele şcolarilor mici –  de la problema mediului înconjurător care necesită 

ecologizare, pȃnă la activităţi de voluntariat mai ample. 

Coordonatori:    

Prof. Iacob Lidia 

Prof. Inv. consilier şcolar Dobrinoiu Georgiana 

Prof. Hapau Ligia 

 Coordonate de conctact: scoalasuduleni@yahoo.com  

Scoala Gimnaziala Suduleni 

Sat Suduleni, com. Voinesti 

          Colaboratori:  

-Biserica Satului Suduleni,  

-Cabinetul de Consiliere si Psihologie din cadrul Liceului Tehnologic Voineşti,  

-Organizaţii non-profit partenere 

  

Descriere : 

1. Scopul  Proiectului : 

• Educarea elevilor pentru un stil de viaţă sănătos şi   

2. Obiectivele Proiectului : 

• Identificarea problemelor de mediu şi implicarea în acţiuni de ecologizare 

•    Sensibilizarea tuturor actorilor implicaţi (elevi, profesori, părinti, comunitate) cu privire la 

implicarea în acţiuni de voluntariat întreprinse la casele de batrâni şi la orfelinate. 

 

 3. Grup  tintă  

• Preşcolari, elevi şi studenţi 

• Cadre didactice  

• Părinţi 
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 PROGRAM DE ACTIVITĂŢI 

 

 

 

 

 

REZULTATE AŞTEPTATE : 

- existenţa unei atitudini pozitive faţă de şcoală şi societate 

- dezvoltarea unui comportament civilizat şi respectuos faţă de ceilalţi 

- dezvoltarea empatiei 

 

EVALUARE : 

-chestionare 

-fotografii de la activităţi 

 

MARTIE Daruieşte din suflet  

Atelier de creaţie, felicitări şi 

obiecte decorative de 

primăvară 

Deplasare la centrul de 

bărâni-atelier şi consiliere în 

utilizarea mijloacelor moderne 

de comunicare 

Responsabili : psiholog scolar 

Georgescu Denis si realizatorii 

proiectului 

APRILIE Dezbatere pe tema iubirii de 

semeni şi a respectului 

Atelier de creaţii plastice- 

Paştele, sarbătoare sfânta-

expoziţie de desene 

Responsabili : Prof. Religie 

Solomon Florian, Preot 

Nedelea Andrei, Prof. Iacob 

Lidia, inv. Dobrinoiu 

Georgiana 

MAI Dăruind, primeşti! 

-deplasare la orfeliate din 

raza judeţului Dâmboviţa 

Responsabili : invatatorii si 

dirigitii, prof, Iacob Lidia, si 

Preot Nedelea Andrei 

MAI O scrisoare pentru prietenul 

meu-atelier de creaţie literară 

 

IUNIE Copil ca tine sunt şi eu !- 

expoziţie de desene  

Expediere de scrisori către 

copiii din orfelinate 

Responsabili : dirigintii, 

coordonatorii proiectului si 

prof. de desen Mirita Ancuta 
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„UN STROP DE SÂNGE – O ȘANSĂ LA VIAȚĂ!” 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

 

Prof. STANCIU MEDINA LOREDANA  

Prof. GEORGESCU CARMEN 

Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii “Victor Slăvescu”, Ploiești 

 

 

 ARGUMENT 

Nu există bun mai de preţ în viaţa unui om, decât sănătatea, darul cel mai sfânt, hărăzit de Bunul 

Dumnezeu. Adeseori, în societatea postmodernă, indiferenţa, lipsa de solidaritate şi de compasiune faţă de 

semenii aflaţi în suferinţă constituie aspecte, ce nu corespund normelor creştine ale unui bun samaritean, care ar 

trebui să fie capabil în orice moment de jertfă pentru aproapele său.  

Cel mai important aspect care trebuie luat în vedere atunci când tinerii devin voluntari este dacă acele 

activități de voluntariat vor fi pe măsura intereselor și abilităților lor. Tinerii interesați de mediu ar putea să 

devină voluntari într-o acțiune de mediu, în timp ce tinerii atrași de o carieră în câmpul medical ar putea fi 

interesați să se implice într-o acțiune de voluntariat într-un spital, un centru de asistență medicală sau într-un 

centru de plasament pentru copii. 

Elevii sunt încurajați să participe activ la viața comunității. Aceasta îi ajută să pună în aplicare cele 

învățate la clasă în viața de zi cu zi. De asemenea, le dezvoltă simțul cetățeniei și abilitățile civice, stima de sine 

și încrederea în sine. Construirea unor relații cu adulții din comunitate, alții decât profesorii sau părinții, este un 

element important al dezvoltării elevilor. 

„Nici un gest de bunătate, indiferent cât e el de mic, nu e în zadar.” Aesop 

SCOPUL: Dezvoltarea competențelor civice ale elevilor prin implicarea în activități de voluntariat în 

cadrul procesului de învățământ.  

OBIECTIVE: 

              Activitatea îşi propune să informeze şi să sensibilizeze firea umană, în a înţelege cât de mult poate 

valora un gest simplu, care să conducă la salvarea unei vieţi, un gram de speranţă în sufletul unei persoane, care 

luptă spre a vedea răsăritul de soare sau firul de iarbă, ce adie în bătaia vântului…Să dăruim un strop de iubire şi 

de milă creştină celor din jur, să alungăm durerea, printr-un gest de solidaritate! 

       INIȚIATOR:  Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii ”Victor Slăvescu” Ploieşti, cu sediul în 

str. Teleajen, nr.11, fiind reprezentată de prof.  Sevastian Nicoleta – director şi profesorii: Stanciu Medina 

Loredana și Georgescu Carmen 

PARTENER: Centrul de Transfuzie Sanguină , Ploieşti, cu sediul în Șoseaua Vestului, nr. 24, fiind 

reprezentată de  Hanganu Georgeta- director și asistent șef: Coman Magda. 

PARTENER: Școala Sanitară Postliceală Regina Maria de România, cu sediul în Șoseaua Vestului, 

nr. 24, fiind reprezentată de  Eftimie Izabel Aura - director și prof: Răduță Iulia. 

 

DURATA:  

2 activităţi : 1. Vizită la Centrul de Transfuzie Sanguină. 

                    2. Activităţi de informare, de voluntariat în stabilirea hemoglobinei, a glicemiei şi    

                        a tensiunii arteriale. 
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GRUPUL ŢINTĂ: 

 Elevi de liceu, potențiali donatori, cu vârsta peste 18 ani. .  

 

 

MODALITĂŢI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR: 

 

                                                        Proces- verbal, 

       Încheiat astăzi, .................., în urma derulării proiectului  Un strop de sânge-o şansă la viaţă!, de 

către coordonatorii voluntari – Dir. Hanganu Georgeta, asistent şef – Magda Coman – Centrul de Transfuzie 

Ploieşti şi Dir.Sevastian Nicoleta, Dir, adj. Vintilescu  Mihaela, Prof. Stanciu Medina Loredana, Prof. Georgescu 

Carmen – Liceul  Tehnologic Victor Slăvescu, Ploieşti, Rachieru Ludmila- manager Scoala Sanitara Postliceala 

,,Regina Maria de Romania, Eftimie Aura Isabel – director Scoala Sanitara Postliceala ,,Regina Maria de 

Romania,. 

       Activitatea  a  vizat pe de o parte, informarea elevilor cu privire la importanţa actului de donare 

pentru cei aflaţi în suferinţă, la beneficiile donatorului şi la condiţiile ce trebuie îndeplinite de o persoană 

donatoare, precum şi la amploarea pe care a luat-o în România, donarea de celule stem hematopoetice în vederea 

tratamentului bolnavilor cu afectiuni grave ale sangelui ( leucemii, limfoame maligne,etc) prin înființarea şi 

activitatea Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoetice iar pe de altă parte, atât 

profesorii, cât şi elevii s-au bucurat de activităţile practice ale voluntarilor de la Scoala Postliceală Sanitară 

,,Regina Maria de România,, acţiuni coordonate de dna dr. Hanganu Georgeta şi as. Magda Coman, ce au constat 

în determinarea  hemoglobinei si glicemiei din sânge capilar, măsurarea   tensiunii arteriale și oferirea de 

informații și materiale informative  celor care doresc să cunoască activitatea Centrului de Transfuzie Sanguină 

Ploiești pentru a deveni donatori benevoli de sânge ( pliante, fluturași) precum și activitatea Registrului Național 

de Donatori Voluntari de Celule Stem Hematopoetice ( pliante , fluturași) în vederea înscrierii în rândurile 

acestuia. 

        Elevii de la L.T.A.S. Victor Slăvescu s-au dovedit plăcut impresionaţi de informaţiile  aflate, 

manifestându-şi dorinţa organizării unor acţiuni similare.  

        Au luat la cunoştinţă:  

           Dr. Hanganu  Georgeta  - Centrul de Transfuzie Sanguină, Ploieşti 

           Asistent Sef - Coman Magda - Centrul de Transfuzie Sanguină, Ploieşti 

                        Dir. Prof. Sevastian Nicoleta- L.T.A.S. Victor Slăvescu, Ploieşti 

           Dir. Adj. Prof. Vintilescu  Mihaela - L.T.A.S. Victor Slăvescu, Ploieşti 

           Prof. Stanciu Medina Loredana- L.T.A.S. Victor Slăvescu, Ploieşti 

           Prof. Georgescu Carmen- L.T.A.S. Victor Slăvescu, Ploieşti 

 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

- un număr cât mai mare de voluntari, dornici de a deveni donatori benevoli de sânge sau /şi de a se 

înscrie în RNDVCSH- potenţiali donatori de celule stem hematopoetice, pentru a salva viaţa celor din jur. 

 

CONCLUZII: 

Beneficiile voluntariatului sunt numeroase, iar tinerii care se hotărăsc să facă voluntariat realizează de cele 

mai multe ori că voluntariatul poate fi o metodă bună pentru a-și dezvolta abilitățile pe care le pot pune în practică 

la locul de muncă. 
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Creșterea încrederii de sine și a părerii despre sine pot fi câteva din beneficiile sănătății mintale pe care 

tinerii le pot obține din activitatea de voluntariat. 

Gestul elevilor noștri vine în sprijinul oamenilor care luptă pentru viață, confirmând încă o dată existența 

unui set de valori bine structurate,  preluate de la familie și șlefuite pe parcursul educației continue, motiv pentru 

care întreg personalul didactic al școlii este mândru de ei.  
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BANCOMATUL DE IDEI – proiect educativ 

 

Prof. înv. primar Olaru Nastica 

Școala Gimnazială ”Constantin Parfene” Vaslui 

 

„Banii sunt totdeauna binecuvântaţi, când îi foloseşti la fapte bune.”  (Gala Galaction) 

 

Domeniul: educație financiară 

Rezumatul proiectului/descriere 

Numǎr de elevi implicaţi: 30 de elevi din clasa a IV-a A ai Școlii Gimnaziale ”Constantin Parfene” Vaslui, 10 

copii de la CSEI ”Constantin Pufan” Vaslui 

Partenerii implicaţi în proiect 

• B. R. D. Grup Vaslui - va pune la dispoziție instituția bancară pentru vizita copiilor și va fi disponibilă, 

prin angajații săi, la oferirea de informații specifice 

• C. S. E. I. ”Constantin Pufan” Vaslui - oferă posibilitatea copiilor noștri de a face gesturi umanitare și de 

a relaționa cu cei care au anumite dizabilități. 

• Biblioteca Județeană ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui - va asigura spațiu de desfășurare a unor acțiuni, 

prin sala de împrumut-secția pentru copii, iar d-nele bibliotecare vor desfășura o acțiune practică cu elevi 

din instituția noastră școlară 

Argument 

Societatea de astăzi, în care trăim, ar trebui să acorde o mai mare importanță formării și dezvoltării la 

copiii de vârstă școlară mică a unui comportament financiar, pentru că acțiunea umană și cunoașterea au câștigat 

noi dimensiuni. Lumea dispunând de resurse limitate și existând multe nevoi, toți semenii noștri trebuie să fim 

familiarizați cu noțiuni economice de bază, cu modul  economic de gândire  și cu noțiuni economice esențiale. 

Prin activitățile propuse în cadrul acestui proiect ne propunem să dezvoltăm copiilor gândirea creatoare, 

imaginația și inteligența. Se creează un cadru favorabil pentru exprimarea liberă a copiilor în inițiative. 

Analiza de nevoi 

Puncte tari: 

✓ cadre didactice calificate, creative, dedicate formării elevilor, cu o bogată experienţă didactică;  

✓ elevi dornici a se implica în activități extracurriculare; 

✓ existența unor copii cu imaginație creatoare care pot realiza anumite lucruri;  

✓ deschiderea școlii spre colaborare cu instituții din comunitate în interesul copiilor; 

Puncte slabe: 

✓ fondul de carte pentru copii la biblioteca școlii nu a mai fost reînnoit în ultima perioadă; 

✓ neactualizarea bibliografiei pentru copii în acord cu cerințele copiilor de azi; 

✓ diminuarea interesului pentru lectură, din cauza unei slabe motivații intrinseci; 

Oportunităţi: 

✓ posibilitatea de a realiza proiecte educaţionale cu diferite instituţii; 

✓ relații de colaborare cu instituții de interes pentru elevi, părinți, cadre didactice, din municipiul Vaslui; 

Ameninţări: 

✓ se folosește foarte des recompensa materială, fără a exista un planing finaciar; 

✓ implicarea redusă a familiei în dezvoltarea și educarea copilului domeniul financiar. 

Obiectivul general 

Dezvoltarea abilităților elevilor de a desfășura activități de educație financiară și valorificarea 
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potențialului creator a unui număr de 30 elevi din a IV-a A de la Școala Gimnazială ”Constantin Parfene” Vaslui 

pe o perioadă de 5 luni.  

Obiective specifice 

Privind elevii: 

• să se dezvolte capacitatea de a gestiona și de a lua decizii responsabile cu consecințe financiare a unui   

număr  de 30  de copii din școala noastră pentru formarea unor competențe cheie, pe o perioadă de 5 luni; 

• să crească interesul pentru utilizarea unor mijloace și tehnici bancare la 30 de copii din școala noastră, pe 

o perioadă de 5 luni; 

• să dezvolte spiritul civic prin donație de produse achiziționate cu bani obținuți din valorificarea 

produselor realizate de 30 de elevi din școala noastră; 

Privind cadrele didactice:  

• să sensibilizeze cadrele privind necesitatea educării financiare a copiilor de la o vârstă mică; 

• să promoveze metode și tehnici noi de lucru cu elevii; 

Privind părinţii:  

• să crească implicarea unui număr de 30 de părinţi în educarea copiilor cu privire la perceperea banilor. 

Perioada de derulare 

5 luni (noiembrie - martie) 

Activitatea nr. 1.  

Titlul activităţii: Masă rotundă – ”Împreună putem!”  

Tipul activităţii: Organizarea echipei de proiect, mediatizarea proiectului, semnarea protocolului de parteneriat  

Data/perioada de desfăşurare: Luna 1  

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială ,,Constantin  Parfene” Vaslui 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai 

comunităţii etc:   

4 cadre didactice: Director, prof. Nane Daniela-Crizantema, prof. înv. primar Olaru Nastica, Şcoala Gimnazială 

,,Constantin Parfene” Vaslui;  

Prof. Năstase Petronela, inspector școlar ISJ Vaslui 

Director, Voicu Gelu Bichineț, Biblioteca Județeană ”Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui 

4 bibliotecare: Grijincu Olga Valeria, Şcoala Gimnazială ,,Constantin Parfene” Vaslui, Bucșa Livioara, Costache 

Lăcrămioara, Trifan Mihaela-Elena, Biblioteca Județeană ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui 

3 părinți: membrii Comitetului de părinți 

1 reprezentant al instituției bancare: director, Munteanu Elena 

Responsabil: prof. înv. primar Olaru Nastica 

Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate 

Metode/mijloace de realizare: Activitate în echipă pentru redactarea proiectului şi stabilirea activităţilor, 

semnarea Protocoalelor de colaborare; videoproiector, hârtie, imprimantă, PC, pliante 

Modalităţi de evaluare: chestionare pentru părinţi şi elevi 

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

Echipa de proiect va redacta proiectul educaţional şi va parcurge etapele de avizare; de asemenea, va semna 

Protocoalele de colaborare. Cadrele didactice vor fi informate cu privire la obiectivele proiectului, activităţile 

propuse, rezultatele aşteptate. Proiectul va fi analizat în CA al şcolii. Masa rotundă va avea loc în amfiteatrul 

școlii, iar popularizarea și promovarea proiectului o vom face prin postarea pe site-ul școlii, prin crearea unor 

pliante. Va fi invitată și presa locală pentru a consemna prin articole proiectul educativ. 

Activitatea nr. 2  
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Titlul activităţii: ”Să cunoaștem adevărații bancheri!” 

Tipul activităţii: vizită 

Data/perioada de desfăşurare: Luna 2  

Locul desfăşurării: Grup B. R. D.  Vaslui 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai 

comunităţii etc: 30 elevi din clasa a IV-a A, 5 părinţi, 2 cadre didactice: Prof. Năstase Petronela, prof. înv. 

primar Olaru Nastica 

Responsabil: prof. înv. primar Olaru Nastica 

Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate 

Metode/mijloace de realizare: învăţare experienţială, explicația, descrierea, instructajul/cameră foto/video, cărți  

Modalităţi de evaluare: album de fotografii. Aspecte ale activităţilor  vor fi filmate şi postate pe site-ul școlii, 

pe wiki. 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Elevii  au posibilitatea de a observa cum e organizat 

spațiul unei instituții bancare, care sunt principalele compartimente, principalele funcții, cum este asigurată 

securitatea spațiului și care sunt principalele activități ce pot fi realizate într-o bancă. 

Biblioteca Județeană ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, Secția pentru copii 

Activitatea nr. 3 

Titlul activităţii: ,,Pe la noi poftiți, / Suntem meșteri iscusiți!” 

Tipul activităţii: activitate practică 

Data/perioada de desfăşurare: Luna 2  

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială ,,Constantin  Parfene” Vaslui  

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai 

comunităţii etc: 40 de elevi, 2 cadre didactice: prof. înv. primar Olaru Nastica, prof. Monica Istrate, bibliotecarul 

școlii, Grijincu Olga Valeria 

Responsabil: prof. înv. primar Olaru Nastica 

Beneficiari: elevii și cadrele implicate 

Metode/mijloace de realizare: cartoane, materiale reciclabile, creioane, carioci, foarfece, abțibilduri, etc. 

Modalităţi de evaluare: finalizarea produselor și vânzarea acestora 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Copiii își vor alege ce produse vor realiza, gândindu-se 

la utilitatea acestora, pentru a asigura achiziționarea acestora de adulți. Își procură materialele necesare, urmăresc 

etapele de lucru și finalizeaza până la reușită. Alături de ei vor fi și copiii de la C.S.E.I. ”Constantin Pufan” 

Vaslui. La un Târg de Crăciun sunt invitați adulți (părinți, bunici, rude) care vor cumpăra produsele. Elevii vor 

face tot posibilul pentru o vânzare bună: publicitate, prezentare. Fac calculul pentru a vedea ce profit au obținut, 

achitând cheltuielile pe materiale. 

Activitatea nr. 4 

Titlul activităţii: ”Din suflet dăruim!” 

Tipul activităţii: donație  

Data/perioada de desfăşurare: Luna 2  

Locul desfăşurării: C.S.E.I. ”Constantin Pufan” Vaslui  

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai 

comunităţii etc: 30 elevi, 10 copii ai C.S.E.I. ”Constantin Pufan” Vaslui, prof. înv. primar Olaru Nastica, prof. 

Monica Istrate  

Responsabil: prof. înv. primar Olaru Nastica 

Beneficiari: copii ai C.S.E.I. ”Constantin Pufan” Vaslui  
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Metode/mijloace de realizare: conversația/cărți cu povești, cu animale, păsări, numere, etc. 

Modalităţi de evaluare: fotografii 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Copiii de la Şcoala Gimnazială ,,Constantin  Parfene” 

Vaslui vor merge la cei de la C.S.E.I. ”Constantin Pufan” Vaslui și le vor dărui diferite produse achiziționate din 

banii care au ieșit profit la vânzarea produselor în cadrul Târgului de Crăciun. 

Activitatea nr. 5 

Titlul activităţii:  ”Povești cu lecții de viață” 

Tipul activităţii: activitate cultural-artistică-expoziție 

Data/perioada de desfăşurare: Luna 3-4  

Locul desfăşurării: Biblioteca Județeană ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, Secția pentru copii 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai 

comunităţii etc:  

30 de școlari de la Şcoala Gimnazială ,,Constantin  Parfene” Vaslui 

prof. înv. primar Olaru Nastica, Şcoala Gimnazială ,,Constantin Parfene” Vaslui;  

Prof. Năstase Petronela, inspector școlar ISJ Vaslui 

Director, Voicu Gelu Bichineț, Biblioteca Județeană ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui 

4 bibliotecare: Grijincu Olga Valeria, Şcoala Gimnazială ,,Constantin Parfene” Vaslui, Bucșa Livioara, Costache 

Lăcrămioara, Trifan Mihaela-Elena, Biblioteca Județeană ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui 

Responsabil: Grijincu Olga Valeria, Bucșa Livioara 

Beneficiari: elevii și cadrele implicate în proiect, copiii și cadrele participante la concurs 

Metode/mijloace de realizare: dramatizare, expoziția/mijloace de sonorizare, cărți, coli de desen cu materialele 

necesare 

 Modalităţi de evaluare: expoziția de desene 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Dnele bibliotecare le prezintă copiilor cărți care 

cuprind povești din care se poate învăța ceva cu referire la bani, la rolul acestora în viața oamenilor. Urmează 

prezentarea unora dintre acestea în forme variate: lectura activă, PPT. După o conversație eurostică pe marginea 

conținuturilor, elevii vor fi împărțiți în grupe și vor reproduce episoade din povești în formă grafică. Copiii sunt 

îndrumați, iar la final se organizează o expoziție cu aceste desene. 

Activitatea nr. 6 

Titlul activităţii: „Artiștii împărtășesc!” 

Tipul activităţii: de informare 

Data/perioada de desfăşurare: Luna 5  

Locul desfăşurării: amfiteatrul Şcolii Gimnaziale ,,Constantin  Parfene” Vaslui 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai 

comunităţii etc:  

4 cadre didactice implicate în proiect 

4 bibliotecare 

Managerii instituțiilor implicate în derularea proiectului 

Responsabil: prof. înv. primar Olaru Nastica 

Beneficiari:  elevii şi cadrele didactice implicate, părinți 

Metode/mijloace de realizare: Activitate de informare și dezbatere/prezentare PPT cu aspecte din activitățile 

desfășurate, videoproiector. 

Modalităţi de evaluare: album de fotografii, diplome și adeverințe de participare 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Întâlnirea reunește toate cadrele didactice implicate în 
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proiect, bibliotecarele și se va pune în discuție impactul pe care l-a avut acest proiect educațional la nivel local, în 

ce măsură copiii și-au manifestat interesul pentru astfel de activități. Se vor face propuneri cu privire la 

posibilitatea desfășurării acestuia și în anul școlar viitor. Se va prezenta portofoliul  acestui proiect educativ local. 

Rezultate calitative: 

• Implicarea elevilor în acțiuni financiare; 

• Cunoașterea de către copii a aspectelor esențiale despre instituțiile bancare; 

• Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între cadre didactice şi între 

colectivele de copii pe care îi îndrumă; 

• Cultivarea disponibilităţilor practice ale copiilor prin activităţi extracurriculare; 

• Stimularea potenţialului artistic-creativ al copiilor; 

• Creșterea gradului de implicare a părinţilor în viaţa şcolii. 

Rezultate cantitative: 

• 1 expoziție tematică cu lucrări realizate de copiii din grupul ţintă; 

• Produse alimentare procurate cu suma de bani obținută din valorificarea aproximativ a 50 de produse  

specifice Sărbătorilor de iarnă realizate de copii; 

• portofoliul  proiectului; 

• 2 cd-uri cu fotografii din timpul activităților, cu lucrările scanate ale copiilor, 2 articole în presa locală. 

Impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă 

Asupra şcolarilor: 

-dezvoltarea interesului pentru domeniul financiar; 

-stimularea potențialului creativ al elevilor; 

-cunoașterea activităților ce pot fi desfășurate cu banii; 

-formarea simțului civic al elevilor; 

Asupra comunității școlare: 

-dinamizarea vieții școlii cu activități interesante, la care copiii participă cu plăcere; 

-creșterea interesului părinților pentru implicarea în viața școlii; 

-dezvoltarea parteneriatului educațional cu instituții din comunitate; 

-promovarea imaginii școlii ca școală care oferă o educație de calitate pentru dezvoltarea personalității copiilor. 

Asupra instituţiilor partenere: 

-creșterea numărului de cititori ai Bibliotecii județene; 

-creșterea interesului pentru folosirea și aprecierea la adevărata valoare a banilor; 

-relaționarea copiilor din C. S. E. I. ”Constantin Pufan” Vaslui cu alte persoane. 

Asupra comunităţii locale: 

-creşterea încrederii comunităţii locale în calitatea educaţiei oferită de şcoala noastră. 

Valoarea adǎugatǎ / elementele de noutate ale proiectului 

• în contextul unei societăți în continuă schimbare, cu noi dimensiuni ale acțiuniloe umane e nevoie de 

formarea unui comportament financiar adecvat;  

• organizarea unor activități de integrare a elevilor cu deficiențe grave cu elevii din școlile de masă este un 

câștig atât pentru pentru copii cu dizabilități  care vor dezvolta încredere, cât și pentru elevii noștri care vor 

înțelege și accepta diversitatea; 

• o mai bună relaționare a școlii cu instituții din municipiul nostru;  

posibilitatea de a desfășura activități de tip shadow day. 
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SUFLET  PENTRU  SUFLET   

-proiect de voluntariat- 

 

Prof. înv. Primar OCEANU NELA 

Școala Gimnazială “Ion Basgan”Focșani, jud. Vrancea 
 

 

Încheiat între Liceul Teoretic „DUILIU ZAMFIRESCU” Odobești și parohia „SF. GHEORGHE” Odobești. 

I. ARGUMENT 

Daca vom avea grija de batrani,care sunt ai nostrii ai tuturor, atunci copii nostrii vor fi buni, sensibili 

,umani si vor aprecia intelepciunea poporului roman ; 

copii nostrii vor zburda prin iarba frageda, pasarile se vor inalta spre cerul senin ,pestii vor mai inota in 

apele limpezi si ……va  FI   IUBIRE ! 

       Prin acest proiect ne-am propus  sa largim sfera de cunoastere umana, copiii sa traiasca in relatie cu cei din 

jur, sa-si dezvolte stari afective pozitive,sa cunoasca aspecte ale vietii unor persoane singure, bolnave sau 

abandonate,stabilirea unei punti de legatura intre cele doua medii diferite si adaptarea comportamentului la 

cerintele grupului cu care vin in contact. 

 Ne-am gândit la acest proiect deoarece implicarea elevilor în activităti de voluntariat alături de adulti din 

diferite categorii profesionale, dezvoltă o legătură strânsă între generatii şi contribuie la formarea unei comunităti 

puternice, preocupată de ceea ce se întâmplă în jur.  

Am dorit să promovăm voluntariatul, care să demonstreze tinerilor şi comunitătii în general că implicarea 

creează oportunităti de dezvoltare personală şi socială. 

     Ajutorarea si protejarea batranilor este o problema care trebuie sa intereseze pe toata lumea :adulti si copii. 

Vrem sa aducem un zambet pe fetele acestor «  trecatori prin viata »,sa fim nepotii pe care si i-ar fi dorit, sa le 

deschidem usa de Craciun, de Paste,  sa le aducem un strop de bucurie prin cantecele, poeziile si dansurile 

noastre. 

 

          II.     DESCRIEREA PROIECTULUI 

❖ SCOPUL PROIECTULUI 

-Promovarea actiunilor de voluntariat în rândul tinerilor  

în  scopul  creării  oportunitătilor  de  dezvoltare  personală  si dezvoltarea sentimentelor de dragoste, 

pretuire si respect pentru  persoanele defavorizate. 

  

❖ OBIECTIVE SPECIFICE 

- Invătarea voluntariatului ca formă de educatie permanentă şi implicarea activă în actiuni comunitare, 

   prin care să se creeze legături între oameni  şi  între  generatii; 

- Creşterea gradului de sensibilizare a comunitătii locale cu privire la valorile şi importanta voluntariatului; 

- Identificarea unor sustinători ai activitătii de voluntariat pentru a oferi donatii financiare sau materiale. 

- Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi; 

- Formarea deprinderii copiilor de a cunoaşte şi a respecta norme de comportare în societate; 

- Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu cei din jur; 

- Insusirea regulilor de ingrijire si ocrotire a batranilor ; 

- Antrenarea in activitati artistice si practice pentru beneficiile celor din jur ; 
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 IMPACTUL  PROIECTULUI 

 Îmbunătăţirea imaginii  şcolii  în spaţiul comunităţii locale 

          GRUPUL TINTA: 

       Elevii de la Liceul Teoretic „DUILIU ZAMFIRESCU” ODOBESTI 

 

RESURSE UMANE 

❖ copiii, cadre didactice 

❖ parintii copiilor 

 

BUGETUL PROIECTULUI 

❖ sponsorizari din partea parintilor 

❖ donatii 

  REZULTATELE  AȘTEPTATE: 

 Creșterea stimei de sine 

 Responsabilizarea elevilor și cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni comunitare 

 Promovarea imaginii școlii în comunitate 

 Întărirea parteneriatului cu alte instituții școlare 

 

MONITORIZARE ȘI EVALUARE : 

 Întâlniri lunare ale echipelor de proiect 

 Procese- verbale încheiate în urma desfășurării activităților 

 Raport de evaluare finală ; album cu fotografii 

Domeniul activitatii - Activitate cultural traditionala -Activitate social-caritabila 

Obiective specific dezvoltarea la copii a sentimentelor de afectiune si de intrajutorare a celor aflati in nevoi. 

Ajutor oferit copiilor proveniți din familii defavorizate 

Să promoveze obiceiurile și tradițiile specifice sărbătorilor de iarnă,prin intermediul unui miniprogram artistic 

Organizarea unui atelier de lucru manual, pentru confecționarea de mărţişoare  

Dezvoltarea abilităților practice și a creativităţii 

 

Actiuni / activitati concrete ,,Tezaurul Toamnei” Săptămâna  fructelor şi legumelor donate 

-monitorizarea colectării zilnice a fructelor și legumelor și depozitarea acestora 

- donarea produselor colectate 

“Craciunul – Zâmbete în dar”,Împodobirea pomului de iarnă, Învățarea unor colinde, Oferirea de daruri 

“De Paști – în așteptarea Luminii Sfinte”, Realizarea de mărțișoare/felicitări,ca simbol al venirii primăverii 

Colectarea și depozitarea de alimente neperisabile 

 

Strategii de realizare Colectare și donare de legume și fructe 

Vizite la domiciliul persoanelor nevoiașe Împachetarea  siOferirea darurilorConfecționarea felicitărilor 

Repetare colinde Program artistic Folosirea Creative a hârtieiși a altor produse de papetărie 

Vizite la domiciliul persoanelor nevoiașe 

 

Strangerea de fonduri in vederea intrajutorarii persoanelor nevoiașe din parohie; 

Formarea si educarea unor trasaturi pozitive de caracter: (respect, compasiune) 

Prezentarea unui mini progam artistic la biserica pentru  anumiti copiii proveniți 
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din familii defavorizate și persoanele vârstnice din  parohie ; 

Persoanele vârstnice din parohie  

Strangerea de fonduri in vederea intrajutorarii persoanelor nevoiașe din parohie; 
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PLANIFICARE ACTIVITATE OPȚIONALĂ: Sunt un copil civilizat! 

 

Profesor înv. preșc. ANTON ALEXANDRINA 

Grădinița nr.16, Focșani, jud, Vrancea 

 

Argument 

Abilităţile intelectuale sunt foarte importante în obţinerea unor rezultate bune în unele domenii, dar nu este 

suficient pentru o bună adaptare la viața social. Grădiniţa este mediul social în care copiii au ocazia să 

interacţioneze cu ceilalţi copii în mai mare măsură decât în familie, având posibilitatea să înveţe sistematic 

despre comportamente sociale adecvate şi despre emoţii. Educatoarea ajută copiii să-şi dezvolte optim 

competenţe sociale, care facilitează manifestarea unor comportamente adecvate şi acceptate din punct de vedere 

social, şi care au consecinţe pozitive asupra celor implicaţi – copii şi adulţi- în aşa fel încât, să permită atingerea 

propriilor scopuri cu respectarea nevoilor celorlalţi. 

 Perioada preșcolarității vizează debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea lui de a stabili şi 

menţine interacţiuni cu adulţi şi copii. Interacţiunile sociale mediază modul în care copiii se privesc pe ei înşişi şi 

lumea din jur.  

 Competenţele emoţionale şi cele sociale se influenţează reciproc. Prin activitatea din grădiniţă 

copiii învaţă nu numai despre regulile sociale şi modul de interacţiune cu ceilalţi, ci şi despre manifestarea 

adecvată a emoţiilor. Îşi dezvoltă competenţe emoţionale referitoare la trăirea, exprimarea, înţelegerea şi 

recunoaşterea emoţiilor, şi ceea ce este foarte important, faptul că dobândesc unele strategii de reglare emoţională 

adecvate vârstei, necesare pentru gestionarea corectă a emoţiilor negative, în consecinţă, o adaptare mai bună la 

cerinţe. Copiii învaţă despre emoţii şi modul în care pot fi gestionate corect în contextul  interacţiunilor sociale, 

prin practicile de socializare utilizate  de către educatoare.  

Tipul opționalului: opțional la nivelul domeniului om și societate 

Categorii de activităţi implicate: Domeniul om și societate 

Timp de desfășurare:  1  activitate /săptămână  timp de 1 An școlar 

Grup țintă: preşcolarii din grupa mare 

Scopul: dezvoltarea unor deprinderi de comportament moral-civic a preșcolarilor, comportamente prosociale, de 

acceptare și  respectare a diversității, a capacității  de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi şi copii în diferite 

contexte. 

Dimensiuni ale dezvoltării:  

• Aplicarea unor norme elementare de conduită în viaţa cotidiană 

• Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viaţă din mediul cunoscut 

• Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând disponibilitate 

Obiective cadru 

I.1. Identificarea unor norme elementare de conduită în contexte familiar 

 I.2. Punerea în practică a unor norme elementare de conduită în contexte familiar 

 I.3. Identificarea unor elemente relevante pentru identitatea copilului (localitatea natală/localitatea în care 

locuieşte) 

 II.1.Recunoaşterea unor deprinderi de comportament moral-civic în grupurile de apartenenţă 

II.2. Aplicarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte familiar 

III.1.Relaţionarea pozitivă cu alţi membri ai grupului de apartenenţă, în rezolvarea unor sarcini simple de 

lucru 
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III.2.Participarea la acţiunile grupului de apartenenţă, dovedind disponibilitate 

      III.3 Participarea la proiecte simple cu conţinut moral-civic în cadrul comunităţii locale 

    Comportamente așteptate: 

➢ participă la  jocuri și activități derulate în grup sau în grupuri mici, interactionează pozitiv cu copiii și adulții 

din jur; 

➢ inițiază și participă la interacțiuni pozitive cu copiii de vârste apropiate; 

➢ își însușește și respectă reguli, înțelege efectele lor în planul relațiilor sociale; 

➢ exersează abilități de negociere, luarea deciziilor,  acceptare cu persoanele din mediul apropiat; 

➢ rezolvă sarcini simple de lucru, în cadrul grupului, manifestând comportamente bazate pe respect, încredere, 

sinceritate, toleranţă, grijă faţă de sine şi faţă de ceilalţi 

➢ recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de texte literare, piese muzicale, opere de artă etc; 

➢ dezvoltă abilități de autocontrol emoțional. 

           Conținuturi/ activități de învățare: povești create, dramatizarea unor povestiri cu conţinut moral-civic, 

audiţii muzicale/literare, vizionarea unor filme inspirate din poveşti care ilustrează comportamente moral-civice, 

discutarea unor exemple de comportament moral-civic demne de urmat din poveşti, poezii, desene animate şi din 

viaţa reală, discutarea urmărilor pozitive şi negative ale diferitelor acte de comportament asupra propriei 

persoane şi asupra celorlalţi, imagini sugestive cu emoții, roata emoțiilor, jocuri didactice, activități practice, 

jocuri muzicale și de mișcare, etc. 

           Mijloace de realizare:  

- lectură după imagini;  

- lectura educatoarei;  

- vizionări ppt; filme inspirate din poveşti care ilustrează comportamente moral-civice; 

- teatru de păpuși; dramatizarea unor povestiri cu conţinut moral-civic; 

- jocuri de rol, jocuri didactice, jocuri de mișcare;  

- conversație;  

- povestirii și povești create de copii sau educatoare;  

- activități practice. 

Strategii didactice: 

Materiale didactice: jetoane, planşe, roata cu emoţii, oglinzi, cărţi cu poveşti terapeutice, truse de construcţii, de 

joc de rol, marionete, jucării din pluş, păpuşi, lădiţe cu surprize, medalioane, rechizite, CD-uri, calculator, etc. 

Metode și procedee:  jocul didactic, conversația, observația, demonstrația, povestirea, repovestirea și exercițiul. 

Resurse materiale: cărţi cu poveşti, planşe, jetoane, jocuri de masă,  pliante ,  dvd, cd-uri, tv,  cărţi cu imagini, 

reviste, table magnetice, fişe de lucru, teste , culori, stimulente. 

Resurse umane: preşcolarii din grupa mare, educatoarea inițiatoare. 

Resurse temporare: un an școlar/ o activitate pe săptămână 

   Modalități de evaluare: probe orale, probe practice, fişe de activitate individuală, jocuri-concurs, 

autoevaluarea, portofolii, expoziţii, etc. 
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Planificarea calendaristică a activităților 

Data Tema activității Mijloc de realizare 

SĂPT. 1 Să învăţăm despre reguli -lectură după imagini 

SĂPT. 2 Cei trei iezi neastâmpăraţi -povestea educatoarei -fişă de lucru  

SĂPT. 3 Te rog, ajută-mă ! -Teatru de păpuşi 

SĂPT.4 Vrăbiuţa guralivă -povestire 

SĂPT. 5 Cum se simte iepuraşul Urechilă? -joc didactic, conversație 

SĂPT. 6 Ce culoare au emoţiile mele? -joc didactic, convorbire, exercițiu 

SĂPT. 7 Acum sau mai târziu -joc de rol 

SĂPT. 8 Puf Alb și Puf Gri -povestire, clasificarea faptelor şi a personajelor după criterii date  

SĂPT. 9 Castelul prieteniei -modelaj, construcții 

SĂPT. 10 Cum merge un om fericit? -joc de mișcare 

SĂPT. 11 Să împodobim brăduţul! -activitate practică 

SĂPT. 12 Fetița cu chibrituri -povestea educatoarei 

SĂPT. 13 Căsuța din oală -dramatizare 

SĂPT. 14 Prietenul meu - poveşti create de copii  

SĂPT.15 Evaluare -Recunoaşte povestea/personajul! -joc didactic  

SĂPT. 16 Personajul preferat -convorbire, puzzle imagini cu personaje 

SĂPT. 17 O inimă plină de culoare -joc, activitate practică 

SĂPT. 18 Tica Emotica -memorizare 

SĂPT. 19 Tica Emotica -activitate artistico-plastică 

SĂPT. 20 Mamă, te iubesc! -confecționare mărțișoare 

SĂPT. 21 Daruri pentru inimă -abilități practice 

SĂPT. 22 Răţuşca cea urâtă -lectura educatoarei 

SĂPT. 23 Povestea albinuței Maya Ppt, audiție muzicală 
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SĂPT. 24 Bună ziua, mulțumesc, te rog! -învățare cântec 

SĂPT. 25 Veveriţele Maşa, Daşa şi Saşa -povestea educatoarei 

SĂPT. 26 Spune cum s-a simţit personajul din poveste -lectură după imagini 

SĂPT. 27 Personaje îndrăgite -Convorbire, activitate artistico-plastică 

SĂPT. 28 Invitaţie la aniversare -activitate practic-aplicativă 

SĂPT. 29 Culorile prieteniei -Joc-exercițiu 

SĂPT. 30 Astăzi mă simt… – desen -Convorbire, desen 

SĂPT. 31 Roata emoţiilor -joc didactic 

SĂPT. 32 Mă plac cum sunt - te plac cum eşti! -convorbirea,  descoperirea 

SĂPT. 33 Ce s-ar întâmpla dacă… -poveste cu început dat 

SĂPT. 34 Emoții încurcate Evaluare - joc didactic 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

ACTIVITATE DE VOLUNTARIAT  

- SĂRBĂTOAREA MARII UNIRI - 

 

Prof.  Adriana Beatris UNGUREANU 

Liceul Tehnologic “Pamfil Şeicaru”, Ciorogârla, Ilfov 

 

TITLUL ACTIVITĂŢII: “ACTIVITATE DE VOLUNTARIAT-SĂRBĂTOAREA MARII UNIRI” 

DATA/PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 29.11.2018 

GRUP ŢINTĂ: elevii şi profesorii din liceu, voluntarii turci înscrişi în Proiectul Educaţional Erasmus ++. 

ORGANIZATORI: profesorii din liceu 

SCOP:  Prin acest proiect ne dorim să-i educăm  pe elevii nostri  în spirit civic şi respect pentru valorile culturale 

şi spirituale, pentru a fi capabili să identifice surse ale istoriei locale, regionale, naţionale. 

OBIECTIVE SPECIFICE URMĂRITE:  

1. Dezvoltarea competenţelor de cercetare şi valorificare a informaţiilor istorice; 

2. Dezvoltarea spiritului civic şi patriotic în rândul tinerilor; 

3. Cinstirea tuturor evenimentelor cu caracter istoric; 

4. Dezvoltarea colaborării între elevi şi cadrele didactice,  încurajarea spiritului de echipă. 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

În liceul nostru au avut loc diferite activităţi care au subliniat importanţa acestei zile. În toate clasele s-a 

intonat imnul Romaniei, au avut loc discuţii, prelegeri, jocuri de rol în care elevii au luat la cunoştintă despre 

faptele înaintaşilor nostri, cu predilecţie despre evenimentul politic major al anului 1918,  realizat prin unirea 

provinciilor româneşti cu România acum 100 de ani. Un grup de elevi inimoşi îndrumaţi de câteva cadre 

didactice din şcoală s-a pregătit şi a realizat un spectacol destinat Centenarului Marii Uniri. Toţi s-au îmbrăcat în 

straie de sărbătoare şi au  participat cu mic, cu mare la serbare. Grupul vocal “Patrioţii” a cântat “Treceţi 

batalioane române Carpaţii”,  “Aşa-i românul”, “Cu căciulili pe frunte”,” Punctul pe I” etc, au recitat poezii 

patriotice.  

                  
      Pentru fiecare regiune istorică a ţării, s-a constituit câte un echipaj de elevi care a prezentat poziţia 

geografică, obiectivele istorice şi geografice din fiecare judeţ al regiunii istorice, scriitorii sau poeţii 

reprezentativi, personalitaţi istorice ale zonei. Fiecare echipă a prezentat cu pasiune şi dragoste de ţară 

materialele pregătite scoţând în evidenţă importanţa lor la nivel zonal dar şi naţional, rolul lor mai mic sau mai 

mare pentru întregirea neamului românesc. Echipa de teatru a liceului a pregătit două scenete care au încântat 

auditoriul. 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

 
2279 

 

 Cei mai talenţi copii la dansuri populare şi-au dat mâna şi s-au unit în horă, ca un simbol al întregirii 

neamului românesc. La acest eveniment a participat un număr mare de elevi, cadre didactice, conducerea şcolii,  

voluntari turci 

prezenţi în 

şcoală în 

cadrul 

Proiectului European Erasmus ++.  

Voluntarii au urmărit cu interes activitatea noastră şi au fost plăcut impresionaţi de istoria neamului românesc, de 

implicarea şi interesul elevilor în participarea la activităţi extraşcolare.  

Spre finalul evenimentului elevii şi voluntarii turci au fost premiati cu diplome si hrisoave drept 

multumire pentru participarea la acest eveniment marcant pentru  noi toţi! 

IMAPCTUL ASUPRA ELEVILOR:  

1. Sensibilizarea elevilor privind valorile autentice româneşti; 

2. Conştientizarea rolului tradiţiilor culturale în proprie formare;  

3. Valorificarea aptitudinilor artistice;  

4. Schimb de experienţă între elevii români şi voluntarii turci; 

5. Creşterea stimei de sine. 

 VALORIFICAREA ACHIZIŢIILOR REZULTATE ÎN URMA DESFĂŞURĂRII 

1. Întocmirea unui album documentar; 

2. Iniţierea unor discuţii, dezbateri, formularea unor impresii legate de evenimentul Centenarului Marii 

Unirii; 

3. Realizarea de portofolii educative. 

DISEMINARE 

Echipa de lucru a realizat un album foto şi un jurnal. Diseminarea s-a realizat prin intermediul pagini 

web a şcolii,  pe reţelele de socializare. Participanţii au fost evidenţiaţi prin oferirea de diplome şi hrisoave 

omagiale.    
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Proiect educațional „Crăciunul Științelor” 

Prof. Gabor Elisabeta 

Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig, județul Neamț 

 

 

         Este un lucru binecunoscut că matematica, chimia, fizica, biologia au un grad relativ mare de 

dificultate în ochii copiilor. Tocmai de aceea, prin activitatea cercului de științe Science Team de la Liceul 

Tehnologic Pipirig, profesorii doresc să revitalizeze interesul copiilor pentru studierea științelor 

         Concursul intitulat „Crăciunul științelor” are menirea de a crea legături durabile, prietenii unite sub acelaşi 

ţel, al faptelor bune, de a înţelege semnificaţia simbolurilor Crăciunului, al respectului pentru obiceiuri şi tradiţii 

strămoşeşti.  

       Copiii înscrişi în acest concurs se vor manifesta prin lucrări științifice, practice, literare şi plastice realizate 

cu iubire, dăruire, păstrându-şi identitatea, valorificând rigurozitatea noțiunilor științifice. 

 COMPETENŢE GENERALE:  

- Identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului artistic al elevilor prin realizarea unor lucrări originale pe 

tema dată. 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

- organizarea de acţiuni prin care să marcheze Sărbătoarea Crăciunului; 

- dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin limbaj literar, stiințific sau plastic;  

- dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între unităţile şcolare și elevi;  

RESURSE:  

a) Umane: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi. 

b) Materiale: lucrări plastice şi practice, fotografii care redau participarea elevilor la realizarea unor activităţi 

dedicate sărbătoririi Crăciunului, panouri, afişe publicitare ş.a.  

c) De timp: decembrie 2019 – ianuarie 2020 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: săli de clasă, holul şcolii , laboratorul de informatică, bibliotecă 

MODURI  DE REALIZARE: individual, pe echipe, pe clase  

METODE şi PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, problematizarea, lectura explicativă, exerciţiul, observarea, 

portofoliul, compunerea literară etc. 

OBIECTE DE STUDIU/ ARII CURRICULARE IMPLICATE IN CONCURS: 

❖ arte; 

❖ limbă și comunicare; 

❖ tehnologii; 

❖ matematică și ştiinţe ale naturii; 

GRUP ŢINTĂ:  

- copii din învăţământul preşcolar;  

- elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal;  

- cadre didactice: educatoare, învăţători, profesori 

REZULTATE AŞTEPTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII CONCURSULUI:  

- Descoperirea elevilor cu aptitudini spre creaţii literare, științe şi artistico-plastice; 

-  Stimularea potenţialului științific-artistico-creativ al copiilor;  

- Implicarea continuă a cadrelor didactice în atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter 

extracurricular; 

- Dezvoltarea comunicării la copiii participanţi, prin propriile creaţii; 
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 MODALITĂŢI DE MONOTORIZARE ŞI EVALUARE:  

- Realizarea unor expoziţii tematice cu lucrările participanţilor; 

- Realizarea unei prezentări PPT din timpul desfăşurării desemnării premianţilor; 

- Integrarea rezultatelor în revista școlii; 

 INDICATORI DE EVALUARE A CONCURSULUI:  

- Numărul participanţilor/ lucrărilor primite 

- Respectarea etapelor concursului 

- Obiectivitatea evaluării lucrărilor 

- Utilizarea eficientă a resurselor disponibile 

- Comunicarea între participanţi şi coordonatori 

IMPLICAREA presupune:  

- Realizarea unor referate, comunicări ştiinţifice, lucrări plastice şi practice: felicitări, machete, desene, picturi, 

colaje etc. 

- Participanţii vor fi recompensaţi cu diplome pentru locurile I;II;III, menţiuni, diplome de participare 

SECŢIUNI: 

1. Lucrări ale elevilor 

2. Lucrări ale cadrelor didactice 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:  

1.  Lansarea concursului și popularizarea acestuia: 9.12.2019 

2.  Perioada 9 – 19.12.2019 înscrierea fiecărui cadru didactic participant la sediul liceului (relații la d-na director 

adjunct Sângeap Nadia) sau la adresa de e-mail: proiecteducational@gmail.com pe baza completării şi trimiterii 

ca ataşament la email a fişei de înscriere; desfăşurarea activităţilor propuse, realizarea lucrărilor şi expedierea 

lucrărilor. Data limită de trimitere a lucrărilor este 19.12.2019. Lucrările expediate după această dată nu vor putea 

fi afișate/ evaluate/ premiate.  

3. Realizarea expoziției „Crăciunul științelor” și a concursului local pe data de 20.12.2019. 

4. Evaluarea lucrărilor şi înmânarea diplomelor participanților până pe 31.01.2020. 

REGULAMENT:  

  Înscrierea participanţilor se face pe baza fişei de înscriere, completată şi trimisă 

 la adresa de e-mail: proiecteducational@gmail.com, sau direct la sediul liceului (cu rugămintea de a respecta 

termenul limită de înscriere). 

➢ NU există taxă de participare. 

 Tematica tuturor compoziţiilor, de la toate secţiunile va fi inspirată din tradiţiile, obiceiurile de Crăciun de 

la noi din ţară sau din diferite legende internaţionale referitoare la această sărbătoare, integrând elemente 

sau noțiuni științifice.  

 Lucrările plastice vor fi realizate în tehnici de lucru la alegere, pe hârtie format A4. Pe spatele fiecărei 

lucrări vor fi menţionate următoarele date: 

- titlul lucrării 

- numele şi prenumele copilului/elevului 

- grupa/clasa 

- numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător 

- şcoala, localitatea, judeţul 

 Creaţiile literare (compunerile/ poeziile/ problemele) elevilor  vor fi trimise  pe mail la adresa:  

proiecteducational@gmail.com şi nu vor avea mai mult de 2 pagini pentru fiecare lucrare. Lucrările vor fi 

scrise de către copiii participanţi, citeţ, având următoarele date de identificare la începutul lucrării: 
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- titlul lucrării 

- numele şi prenumele copilului/elevului 

- grupa/clasa 

- numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător 

- şcoala, localitatea, judeţul 

 Lucrările primite nu se restituie.  

 Eventualele nelămuriri sau întrebări le puteţi adresa prof. Gabor Elisabeta 

EVALUAREA: 

❖ realizarea de portofolii  cu lucrările participanților; 

❖ realizarea unui album foto și video cu aspecte din timpul activităţilor; 

❖ realizarea unor expoziţii cu desene, felicitări , compuneri,  în clase şi holurile şcolii; 

❖ se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune şi nivel (preşcolar, primar, 

gimnazial); 

❖ copiii care nu vor fi premiaţi vor primi diplome de participare. 

BENEFICIARII DIRECŢI ŞI INDIRECŢI AI CONCURSULUI:  Elevi, cadre didactice,comunitatea locală. 

IMPACTUL ESTIMAT AL IMPLEMENTĂRII CONCURSULUI ASUPRA GRUPULUI ŢINTĂ, ASUPRA 

ŞCOLII ŞI ASUPRA PARTENERILOR: Elevii îşi vor forma şi valorifica competenţe în planul creativităţii,  al 

relaţionării.  

 CONTINUITATEA/SUSTENABILITATEA CONCURSULUI:  Copilul va fi mereu în centrul atenţiei 

dascălilor, iar produsele micilor artişti ne vor fi un imbold pentru continuarea concursului. Bugetul - resursele 

financiare vor fi suportate de unitate organizatoare. 

ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE/ MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE: Site-ul şcolii organizatoare, 

comisii metodice, expoziţii în instituţia organizatoare, album foto și video în format electronic cu lucrările 

premiate. 

REZULTATE - AŞTEPTATE:  

- Stimularea preşcolarilor şi elevilor în cunoaşterea şi respectarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti prilejuite de 

Sărbătoarea Crăciunului;  

- Realizarea expoziţiei cu lucrări ale elevilor;  

- Premierea lucrărilor; 

- Evaluarea lucrărilor se va face de către echipe formate din profesori de desen, limba şi literatura română, 

matematică, biologie, chimie, fizică, educatori, învăţători. 
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PE URMELE LUI CREANGĂ 

- proiect educațional de parteneriat – 

 

AMARIEI MIHAELA 

Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” Comuna Vânători-Neamț 

 

ARGUMENT: 

 Ion Creangă este unul dintre cei mai cunoscuţi şi mai iubiţi povestitori, supranumit şi „Împăratul 

poveştilor”. Neîntrecutul povestitor  a preţuit mult comorile folclorice şi a nutrit o dragoste caldă şi plină de 

înţelegere pentru copii. Animat de aceste sentimente, a creat un bogat şi valoros tezaur de poveşti care au fermecat 

copilăria a zeci de generaţii şi vor constitui mereu lectura preferată a copiilor. Citind poveştile lui Ion Creangă, 

copiii cunosc numeroase figuri din viaţa satului: oameni şi buni şi răi, şi harnici şi leneşi, şi cinstiţi şi necinstiţi, 

optimişti, veseli, glumeţi, dar hotărâţi să lupte pentru o viaţă mai bună. 

 Creangă a realizat pentru prima dată în literatura noastră cea mai atractivă şi mai accesibilă operă, de o 

deosebită valoare artistică: „Amintiri din copilărie”. Povestirea năzdrăvăniilor din vârsta sa fragedă a fost un prilej 

de a  alcătui o frescă realistă a vieţii ţăranului din ţinuturile de munte ale Moldovei, din prima jumătate a sec. al 

XIX-lea. 

 Întreaga operă este presărată cu proverbe, zicători şi expresii populare, care îmbogăţesc vorbirea copiilor 

şi-i fac să pătrundă în tainele limbii materne şi în comorile înţelepciunii populare. 

 Petrecându-şi întreaga viaţă printre copii, marele povestitor a cunoscut preocupările şi preferinţele lor şi 

de aceea a reuşit să creeze pentru ei poveşti care să-i atragă, dar, în acelaşi timp, să-i educe şi să-i instruiască.  

 Unele replici au devenit memorabile, iar proverbele şi zicătorile din opera sa  constituie un adevărat 

material educativ. 

 El a reuşit să ridice proza românească din secolul trecut pe aceleaşi culmi pe care Eminescu propulsase 

limba literară în poezie, valorificând vorbirea omului simplu şi ridicând-o la un nivel neegalat nici  până astăzi. 

 Opera lui literară este alcătuită din poveşti (Soacra cu trei nurori, Capra cu trei iezi, Punguţa cu doi bani, 

Dănilă Prepeleac, Povestea porcului, Povestea lui Harap – A1b, Fata babei şi fata moşneagului ş.a.), povestiri 

(Acul şi barosul, Inul şi cămeşa), nuvele (Moş Nichifor Coţcariul) şi romanul autobiografic (Amintiri din copilărie) 

PERIOADA  DERULĂRII  PROIECTULUI:  1 martie – 31 martie 

SCOPUL:     

✓ cunoaşterea şi preţuirea operei marelui povestitor; 

✓ îmbogăţirea vocabularului cu expresii populare, proverbe şi zicători; 

✓ stimularea interesului pentru lectură, a creativităţii, cultivarea gustului estetic şi formarea deprinderilor de 

lucru în echipă; 

✓ popularizarea experienţelor pozitive din activitatea claselor partenere, pentru diversificarea strategiilor 

managementului educaţional; 

✓ stimularea expresivităţii prin originalitatea interpretărilor. 

GRUPUL  ŢINTĂ:  

- 31 de elevi ai clasei pregătitoare de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Târgu-Neamț, prof.înv.primar 

Elena-Iulia Borș-Humulescu; 

- 19 elevi ai clasei a VII-a de la Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig, profesor Elisabeta Gabor; 

- 20 de elevi ai clasei a VIII-a A de la Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători-Neamț, 

profesor Mihaela Amariei. 

LOCUL  DE  DESFĂŞURARE:  

✓ sălile de clasă ale elevilor implicați în proiect; 

✓ biblioteca școlară; 

✓ Muzeul Memorial „Ion Creangă” Tîrgu-Neamț                                    

OBIECTIVE:    

✓ să caute şi să înregistreze date biografice referitoare la viaţa povestitorului; 

✓ să manifeste interes şi dragoste  pentru lectură;  

✓ să  recepteze mesajul educativ din poveştile lui Ion Creangă; 
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✓ să caute imagini de la casa memorială din Humuleşti, de la bojdeuca din Ţicău şi din parcul tematic Ion 

Creangă; 

✓ să citească fragmente din „Amintiri din copilărie”, poveşti şi povestiri; 

✓ să selecteze proverbele şi zicătorile din poveştile citite; 

✓ să colecteze materiale pentru colţul etnografic, ajutând la realizarea expoziţiei; 

✓ să participe la concursul desfăşurat în cadrul proiectului; 

✓ să lucreze în echipă pentru realizarea unei cărţi uriaşe, pe măsura povestitorului, care să cuprindă: date 

biografice, date bibliografice, imagini de prin locurile prin care a trecut, xerocopii după paginile 

abecedarului său, proverbe, zicători, cimilituri din scrierile sale, scrisori adresate povestitorului sau 

personajelor din poveşti, etc. 

RESURSE:   

a) umane:  cadrele didactice, elevii, doamnele bibliotecare, invitaţi                                               

b) materiale: cărţi cu poveştile lui ION CREANGĂ, portretul scriitorului, imagini, fişe de concurs, calculator, 

filmul video „Amintiri din copilărie”, poveşti video, CD player, dicţionar de arhaisme, DEX, obiecte 

ţărăneşti pentru organizarea  unei expoziţii 

METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU: 

✓ întâlniri de lucru; 

✓ dialoguri; 

✓ expuneri; 

✓ expoziţii; 

✓ ateliere de lucru; 

✓ vizionare film video/audio; 

✓ portofolii; 

✓ dramatizări; 

✓ vizite; 

BENEFICIARI: 

a) direcţi: elevi, cadre didactice; 

b) indirecţi: părinţi, bunici, vizitatori ai expoziţiei, cadrele didactice invitate la activitatea finală, alţi elevi ai 

şcolii; 

ACTIVITĂȚI:   

Nr. 

crt. 
Activitatea 

Locul de 

desfăşurare 

Data/ 

Perioada 

1. Să ne amintim de Creangă!  

- popularizarea proiectului în rândul elevilor; 

- stabilirea termenului şi a timpului derulării proiectului; 

- organizarea colectivelor de elevi, planificarea 

activităţilor; 

- prezentarea de date biografice;  

- audiţie: M . Sadoveanu citind din „Amintiri din 

copilărie”; 

- împărţirea responsabilităţilor şi a sarcinilor de lucru; 

(colectarea de date biografice, imagini); 

Sălile de 

clasă 
1 martie 

2. Stau câteodată şi-mi aduc aminte ... 

- prezentarea video a filmului „Amintiri din copilărie” 

urmată de discuţii; 

- selectarea de  proverbe şi zicători din opera audiată; 

- distribuirea rolurilor pentru programul artistic; 

- cerc de discuţii elevi – cadre didactice;  

Sălile de 

clasă 
4 martie 

3. Stau câteodată şi-mi aduc aminte ... 

- prezentare ppt „Cel mai mare povestitor român”; 

- scrisori adresate scriitorului sau personajelor din poveşti; 

Sălile de 

clasă 
11 martie 
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- pregătirea programului artistic; 

4. Drumul spre lumină 

- vizită la biblioteca școlară cu scopul de a împrumuta cărţi 

de şi despre  Ion Creangă; 

- colectarea unor obiecte de uz casnic de la bunici; 

- pregătirea programului artistic; 

Biblioteca 

școlară  
18 martie 

5. Lumea poveştilor lui Creangă 

- expoziţie de fotografii şi imagini reprezentative pentru 

opera marelui povestitor; 

- amenajarea expoziţiei şi a colţului etnografic; 

- pregătirea programului artistic; 

Sălile de 

clasă 

Holurile 

şcolilor 

implicate 

19 martie 

6. Creangă şi traista cu poveşti 

- realizarea cărţii uriașe cu materialele adunate de copii; 

- realizarea portofoliului; 

- pregătirea programului artistic; 

Sălile de 

clasă 
25 martie 

7. Nică peste timp – moment omagial 

- vizitarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” din 

Humulești; 

- discuții cu muzeograful; 

- prezentare de date biografice; 

- recitare de versuri despre marele povestitor; 

- dramatizări. 

Muzeul 

Memorial  

„Ion 

Creangă” 

Tîrgu-

Neamț 

28 martie 

REZULTATE AŞTEPTATE:  

✓ realizarea de către elevi a portofoliilor „Ion Creangă”; 

✓ realizarea unei cărţi uriaşe, pe măsura povestitorului, care să cuprindă: date bibliografice, xerocopii ale 

abecedarului lui Creangă, proverbe şi zicători din operă, imagini de prin locurile prin care a trecut, creaţii 

şi desene ale copiilor, scrisori adresate povestitorului sau personajelor din poveşti, etc. 

✓ aprecieri  din partea  invitaţilor; 

✓ organizarea unui colţ etnografic pe holul şcolii; 

✓ participarea directă la concursul tematic desfăşurat în cadrul proiectului; 

EVALUAREA  PROIECTULUI:   

✓ prezentarea unui program  artistic în cadrul întâlnirii elevilor implicați în proiect, la sediul Muzeului 

Memorial „Ion Creangă” din Tîrgu-Neamț 
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PROIECT DE VOLUNTARIAT 

“SUFLET PENTRU SUFLET” 

                                                                                                                                   Prof. Iacob Maura 

                                                                                                                        Școala Gimnazială Homocea 
 

 

“Voluntarii sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care reflectă compasiune, grijă nemasurată, 

răbdare şi dragostea adevărată pentru naţiune.” 

 (Erma Bombeck ) 

 

ARGUMENT 

 Dacă vom învăța să avem grijă de bătrâni, de persoanele în vârstă, singure, bolnave, aflate în dificultate, 

de multe ori ignorate de rude, de cei apropiați, atunci copiii noștri vor fi educați să fie buni, generoși, sensibili, 

omenoși, vor avea capacitatea să aprecieze faptele bune raportate la cele rele, să dezvolte atitudini și 

comportamente pozitive față de persoanele în vârstă, care de multe ori ajung în situații defavorabile, chiar de risc.  

Copiii noștri, inițiați în acordarea ajutorului celor care au nevoie de ei, vor avea cugetul curat și vor 

crește frumos, vor zburda prin iarba fragedă, vor ști să se bucure de păsările ce se înalță spre cerul senin, de peștii 

ce vor mai înota în apele limpezi și de boabele de rouă ale dimineților...... 

Prin acest proiect, ne-am propus să lărgim sfera de cunoaştere umană, copiii să trăiască în relaţie cu cei 

din jur, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau 

abandonate, stabilirea unei punţi de legătură între cele două medii diferite şi adaptarea comportamentului la 

cerinţele grupului cu care vine în contact.  

Vrem să aducem un zâmbet pe feţele acestor trecători prin viaţă, să fim nepoţii pe care şi i-ar fi dorit, să 

le deschidem uşa de Sfântul Nicolae, de Crăciun, de Paşte, de 8 Martie, etc. să le aducem un strop de bucurie prin 

cântecele, poeziile, dansurile şi inocenţa noastră.  

 Voluntariatul este O VIRTUTE , NU O OBLIGAŢIE.  

  

IMPORTANȚA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

Ajutorarea și protejarea bătrânilor lipsiți de condiții materiale care să le asigure o viață decentă, dar și 

prezentarea unor momente artistice care să le aducă un zâmbet, măcar pentru o clipă, celor aflați în dificultate, 

este o problemă care se adresează tuturor oamenilor și care trebuie să intereseze pe toata lumea : adulți și copii.  

Noi, dascălii, trebuie să punem un mare accent pe acest lucru în educarea copiilor, pentru a ne putea 

bucura împreună, de cei care sunt atat de .....trecători prin viață . 

 

SCOPUL PROIECTULUI: 

 Dezvoltarea sentimentelor de dragoste, preţuire şi respect pentru persoanele în vârstă; oferirea de sprijin 

umanitar persoanelor vârstnice aflate în dificultate . 

  

OBIECTIVELE PROIECTULUI  

 formarea şi educarea spiritului de întrajutorare la vârste foarte mici;  

  educarea dragostei şi admiraţiei faţă de cei neajutoraţi, a simţului civic, moral;  

  crearea unor momente de bucurie în viaţa celor care primesc, dar şi a celor care dăruiesc; 

 dezvoltarea unui comportament altruist, a dorinţei de îngrijire şi ocrotire a bătrânilor;  



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

 
2287 

 

 responsabilizarea copiilor şi părinţilor acestora prin implicarea în activităţi de voluntariat. 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ  

 să aprofundeze elementele de bază ale tradiţiilor românești 

 să manifeste interes pentru datinile şi obiceiurile sărbătorilor la români;  

 să-şi consolideze spiritul de întrajutorare pentru  cei nevoiaşi;  

 să confecţioneze felicitări pe care să le dăruiască;  

 oferirea unor pachete cu alimente, haine, fructe şi dulciuri celor nevoiaşi sau bolnavi;  

 să întâmpine sfintele sărbători ale Naşterii Domnului cu bucurie în suflet, cu dorința de a ajuta;  

 să-şi cultive comportamentul moral-civic.      

 

DURATA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI  

Septembrie-decembrie 

 

BENEFICIARI :  părinţii, cadrele didactice, bătrânii din Căminul de Persoane Vârstnice 

 

 

RESPONSABILI  

Cadrele didactice și elevii ale instituţiei cuprinse în proiectul de parteneriat.  

 

RESURSE UMANE:  

 preșcolari și elevi; 

 cadrele didactice;  

 părinţii copiilor;  

 locuitorii centrului vizat. 

 

RESURSE MATERIALE : 

 alimente ; 

 articole de îmbrăcăminte;  

 dulciuri ; 

 carton și materiale reciclabile pentru felicitări și obiecte decorative; 

 aparat foto; 

 radiocasetofon; 

 cameră video ; 

 CD-uri cu negative pentru cântece; 

 CD-uri cu muzică pentru dansuri , tradiții și obiceiuri populare ; 

 costume populare etc. 

 

RESURSE FINANCIARE:  

 donaţii ale părinţilor ;  

 contribuţii ale cadrelor didactice;  

 

MEDIATIZAREA s-a realizat atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi la sfârşitul acestuia astfel:  

  prezentarea proiectului în cadrul Comisiei Metodice ;  
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 prezentarea proiectului în cadrul Cercului Pedagogic ; 

 popularizarea activităților  prin articole în presa locală; 

 popularizarea activităților  pe pagina de facebook a școlii. 

 

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE A PROIECTULUI:  

 întâlniri ale echipelor de proiect; 

 fotografii din timpul activităţilor,  DVD cu filmarea activităţilor;  

 procese-verbale;  

 raportul final.  

 

REZULTATE AȘTEPTATE ca urmare a implementării proiectului:  

 dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipă (colaborare şi întrajutorare);  

 stabilirea unei relaţii de comunicare pentru a desfăşura împreună acţiuni civice;  

 creşterea coeziunii grupului prin participarea copiilor la activităţi, implicarea lor în rezolvarea sarcinilor 

comune, interacţiunea lor în situaţii diverse;  

 optimizarea adaptării la cerinţele şcolare prin exersarea abilităţilor sociale, creşterea stimei de sine prin 

asumarea responsabilităţilor avute în cadrul proiectului;  

 consolidarea parteneriatului grădiniță-şcoală-comunitate locală; 

 manifestarea unui comportament atent, tolerant, civilizat în tot ceea ce întreprind ;  

 atragerea şi implicarea preșcolarilor şi şcolarilor în acţiuni şi activităţi diversificate care să răspundă 

dorinţelor lor. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 
 

Nr.crt. Tema și conținutul activității Locul desfășurării Data  Responsabili 

1. Stabilirea unor întâlniri cu toți 

partenerii implicați în derularea 

proiectului 

Școală/ grădiniță septembrie Echipa de proiect 

2. Trasarea obiectivelor și activităților 

care se vor desfășura, identificarea 

resurselor materiale și umane, 

întocmirea programelor   

Școală/ grădiniță octombrie Echipa de proiect 

3. Derulara colectării  produselor 

alimentare și nealimentare 

Școală grădiniță  noiembrie Echipa de proiect 

4.  Colectarea produselor și depozitarea 

lor/confecționarea unor felicitări 

pentru bătrânii din centru 

Școală/ grădiniță noiembtie Echipa de proiect 

5. Pregătirea programului artistic  

,,CRĂCIUN, MAGIE, BUCURIE..” 

Școală/grădiniță decembrie Echipa de proiect 
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6. Distribuirea către beneficiari a 

bunurilor colectate 

Prezentatrea programului artistic și 

oferirea felicitărilor confectionate  

Centrul de bătrâni  decembrie Echipa de proiect 

7. Popularizarea proiectului prin 

intermediul mass-media  

 decembrie Echipa de proiect 

 

 

 

           OPORTUNITĂȚI: 

 

Pentru elevii participanţi la activităţi de tip voluntariat: 

 formarea unor deprinderi utile; 

 ameliorarea unor probleme ale comunităţii; 

 cultivarea sentimentului de a fi util şi a deprinderii de a da ceva din ceea ce ai primit; 

 

Pentru profesorii implicaţi: 

 conştientizarea şi valorificarea unor noi dimensiuni educaţionale; 

 implicarea în organizarea şi derularea unor activităţi cu caracter non-formal; 

 posibilitatea dezvoltării personale în spiritul valorilor europene ale educaţiei. 

 

Pentru partenerii implicaţi: 

 posibilitatea de a se implica activ în crearea unui cadru moral şi educaţional necesar dezvoltării 

şi formării elevilor;  

 conştientizarea rolului lor ca factori activi, ca formatori de opinie de calitate. 

 

          

  
      

 

 

 

“Este minunat să fii mereu prezent printre oameni cu inima și sufletul, să-i ajuți necondiționat acolo unde 

este nevoie. Este o onoare să fii voluntar, să-ți pese de cei din jur”, 
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SUNT MIC DAR MĂ IMPLIC- PROIECT EDUCAȚIONAL 

Vărcuș Mihaela 

Grădinița P.P. 1 Arad 

 

Motto: ,, Călătorind pe căi diverse, vom ajunge, 

gândind împreună, la o destinație comună! 

Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: 

Domeniul: CIVIC 

Tipul de proiect: local 

APLICANTUL – Grădinița P.P.1 Arad 

 ARGUMENT 

                Educaţia este o acţiune umană specifică, ea schimbându-si finalităţile,conţinuturile si funcţiile 

odată cu schimbările societăţii înseşi, pe care o influenţează la rândul ei. 

                Funcţiile principale ale educaţiei pot fi sintetizate în: 

– realizarea idealului educaţional întemeiat pe tradiţii umaniste, pe valorile democraţiei si pe aspiraţiile 

societăţii omeneşti si contribuie la păstrarea identităţii naţionale; 

– selecţionarea şi transmiterea unui sistem de valori materiale si spirituale, considerate fundamentale; 

– asigurarea pregătirii resurselor umane, corespunzător cerinţelor dezvoltării economico-sociale a 

ţării,ale pieţei muncii; 

– pregătirea copiilor, tinerilor, adulţilor pentru integrarea socioprofesională ca si pentru adaptarea la 

schimbările care au loc în ştiinţă si cultură, în lumea muncii, în societate, în general, si în modul de 

viaţă al oamenilor; 

– punerea la dispoziţia oamenilor a mijloacele necesare pentru dezvoltarea lor neîntreruptă, pe tot 

parcursul vieţii, potrivit principiului educaţiei permanente. 

              Pe parcursul vieţii, toate persoanele sunt supuse unor influenţe educative complexe, care 

acţionează în forme variate, concomitent, succesiv sau complementar. 

             Tot mai acut se recepţionează ideea că învăţământul trebuie privit în perspectiva educaţiei 

permanente, conturându-se astfel şi ideea unei educaţii pentru schimbare. 

Conform noilor date şi concluzii ale cercetătorilor specializaţi în pedagogie, psihologie,antropologie 

etc., vârstele timpurii şi educaţia la nivelul acestor vârste sunt decisive pentru formarea tânărului şi 

performanţele specialistului de mâine. 

               În contextul ideilor conturate anterior, se impune, aşadar, o stimulare corespunzătoare a 

posibilităţilor de manifestare ale copiilor, cât mai de timpuriu, de la vârsta preșcolară chiar. 

             De asemenea, rolul învăţământului preşcolar în pregătirea copilului pentru a face faţă 

provocărilor de orice tip trebuie privit cu încredere şi considerat un pas educaţional necesar, prin care 

pot fi ameliorate o serie de probleme înregistrate pe verticala sistemului (abandon, analfabetism, eşec 

şcolar, incultură, vandalism etc.) şi/sau pe parcursul vieţii (inadaptare socială, imposibilitatea găsirii şi 

păstrării unui loc de muncă etc.). 

               Modelarea naturii umane sub imperiul valorilor care formează esenţa spirituală a unei 

comunităţi este fenomenul cel mai adânc si mai constant din întreaga istorie a omenirii. 
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Se poate spune deci, că educaţia, prin definiţie, este orientată la schimbarea pozitivă a fiinţei umane, în 

conformitate cu propriile nevoi de formare şi dezvoltare ale acesteia (universul interior) şi cu 

demersurile lumii contemporane (universul exterior), în care fiinţa umană se produce ca atare. 

                În acest sens, formarea-dezvoltarea fiinţei umane în contextul valorilor lumii contemporane 

constituie un sistem de demersuri şi acţiuni care fac posibilă armonizarea fiinţei umane cu acţiunile şi 

provocările lumii exterioare. 

                 Mai mult chiar, problemele lumii contemporane constituie ele însele un sistem de valori, care 

determină pozitiv educaţia contemporană şi se constituie în direcţii prioritare ale educaţiei în societatea 

contemporană: 

– educaţia relativă la mediu sau educaţia ecologică; 

– educaţia pentru schimbare şi dezvoltare; 

– educaţia pentru mass-media; 

– educaţia pentru pace şi cooperare; 

– educaţia pentru democraţie; 

– educaţia sanitară modernă. 

        A trăi înseamnă astăzi a evolua, a deveni fără a-ţi abandona matca propriei personalităţi. 

De aici,imperativul corelării educaţiei pentru schimbare, ca pregătire anticipativă și ca asimilare a 

ritmurilor alerte, cu formarea încrederii în propriile resurse și în continuitate. 

        În acest context, educaţia pentru schimbare și dezvoltare îşi propune responsabilizarea individului, 

pregătirea acestuia pentru afirmare şi adaptare, pentru a deveni un bun cetăţean. 

  

DESCRIEREA PROIECTULUI 

GRUP ȚINTĂ: 

– Copii preşcolari cu vârste între 4 si 6 ani de la grădiniţa P.P.  1  Arad ,părinţii acestora şi cadrele 

didactice din unitate 

DURATA:  

un an școlar 

RESURSE UMANE: 

– cadrele didactice 

– părinţii copiilor; 

– copii preşcolari, cu vârste între 3-6 ani, 

– reprezentanţi ai autorităţilor locale sau alţi parteneri la nivel local care 

pot sprijini derularea programului. 

PARTENERI: 

– Cetatea Voluntarilor Arad 

– Direcția de dezvoltare și asistență comunitară Arad 

– Poliția Locală Arad 

– Grădinița P.P.15 Arad 

– Grădinița P.P. 22 Arad 
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SCOP: 

          Promovarea principiilor educaţiei pentru schimbare, în şi prin Grădinița P.P.1 Arad și grădinițele 

structuri, precum şi împărtăşirea, la nivel local și județean, a experienţelor pozitive din acest domeniu. 

OBIECTIVE: 

- privind copiii preşcolari: 

 – manifestarea toleranţei, a spiritului de echipă, a încrederii, a curajului în raport cu sine şi cu ceilalţi; 

– împărtăşirea din experienţele proprii prin valorizarea pozitivă a relaţiilor dintre ei; 

– manifestarea atitudinii de respect față de propria cultură și a celorlalte etnii și combaterea 

discriminării și a intoleranței; 

– conștientizarea importanței actelor de voluntariat prin realizarea unor acțiuni specifice; 

– exersarea exprimării independente a opiniilor, a propriilor stări sufletești precum și motivarea 

acestora. 

-privind cadrele didactice : 

– participarea la activități de perfecționare în domeniul educației pentru schimbare; 

– colaborarea activă cu partenerii implicați în proiect și respectarea calendarului activităților propuse; 

– formarea la preșcolari a unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător, cultură, acțiuni de 

voluntariat; 

– încurajarea preșcolarilor spre exprimarea liberă a opiniilor, a trăirilor personale și motivarea acestora 

-sensibilizarea părinţilor şi a comunităţii locale cu privire la rolul şi importanţa educaţiei pentru 

schimbare încă de la o vârstă fragedă; 

– soluţionarea cu toleranţă a oricărei probleme întâmpinate pe parcursul desfăşurării proiectului. 

ACȚIUNI PROPUSE PENTRU ANUL ŞCOLAR 

 – Septembrie : ”Pregătirea curții grădinițelor pentru simfonia culorilor” (Ziua Mondială a Curățeniei – 

25 septembrie) 

– Octombrie : ,,Carnavalul Recoltei ” (participarea tuturor preșcolarilor din stuctura grădinițti) 

– Noiembrie : ,,O tonă de monede” (Asociația Centrului de Excenență Arad și Poliția Locală Arad) 

– Decembrie : ,,Cutia cu suflet”- participarea la evenimentul caritabil organizat de Cetatea Voluntarilor 

Arad 

– Ianuarie : ,,Hai să-ntindem hora mare” Participarea interactivă la spectacole de teatru (Ziua Unirii – 

24 ianuarie) 

– Februarie : ,,Mult e dulce și frumoasă limba ce-o vorbim” Concurs de recitări ( Ziua Internațională a 

Limbii materne – 21 februarie) 

– Martie : ,, Maraton Artistic pentru Spital ”acțiuniune de voluntariat în parteneriat cu Cetatea 

Voluntarilor Arad și Țărâmul Poveștilor 

– Aprilie : . „ Orașul meu” –activitate de curățenie pe malul Mureșului 

– Mai : ,,Suntem o stea în Europa” Concurs de cunoștințe ale copiilor (Ziua Europei – 9 mai) 

– Iunie : ,,Dar din suflet de copil”-colectare de jucării și rechizite pentru copiii din comunitățile 

nevoiașe (Ziua Internațională a Copilului – 1 iunie) 

MONITORIZARE 

– respectarea etapelor proiectului; 
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–  feedback-urile pozitive/ negative din partea beneficiarilor şi a partenerilor de proiect; 

  

 

EVALUARE 

– Concursuri organizate pentru copii și pentru cadrele didactice. Pentru copii: Secțiunea I –lucrări 

artistico-plastice ale copiilor; Secțiunea II – spectacole. Pentru cadrele didactice –Lucrări științifice. 

– Realizarea unei prezentări power-point care va cuprinde aspecte din activitățile derulate. 

– Elaborarea și editarea unor materiale de sprijin pentru copii și cadre didactice. 

– Ședință de lucru finală cu participarea tuturor partenerilor implicați în proiect. 
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ANGAJAMENT PENTRU VIITOR 

Prof. CRĂCIUN Mirela Alina                                        

Colegiul Tehnic „Al. I .CUZA” Suceava 

Titlul proiectului: ANGAJAMENT PENTRU VIITOR 

Proiect educational ce are menirea să sprijine înțelegerea  importanței axei temporalității: trecut-prezent-

viitor. 

▪ Domeniul cultural–artistic, culturi şi civilizaţii 

Proiectul include activităţi menite a sensibiliza elevii prin analiza unor situații/contexte sociale în 

acord/dezacord cu valorile, drepturile și libertățile unei societăți interculturale (comportament 

prosocial/antisocial) şi de formare a unor abilităţi practice în domeniu (exersarea dialogului intercultural, acţiuni 

de investigare a unor evenimente și situații din trecut, participarea activă la viața comunității).  

   

• Argument justificare, context (analiză de nevoi) 

Considerăm că focalizarea pe caracterul multidimensional al înțelegerii realității prezente, modelate de 

comportamentul social, respectiv de poziția pe care cetățeanul o adoptă prin angajamentul moral și grija 

manifestată față de viitor, poate spori încrederea într-o societate mai bună. În prezent, ne revine sarcina  de a 

învăța lecția responsabilității, atât pentru propriul destin, cât și pentru evoluția realității sociale în ansamblu.  

Este necesară o atenție sporită, asupra societății prezente ce vizează înțelegerea  implicațiilor viitoare, 

astfel încât,  trebuie  să facem primul pas spre viitor, prin adoptarea unui comportament moral, caracterizat printr-

un înalt grad de responsabiliate, astfel încât prezentul devine un exercițiu de pregătire pentru un viitor posibil. 

• Scopul proiectului 

Are în vedere problematica construcției imaginare a viitorului, prin conexiunea determinațiilor 

prezentului cu viitorul, prin intermediul analizei conceptului de societate.    Proiectul 

vizează, în principal, dezvoltarea motivației elevilor de a participa activ la viața socială și de  a-și  exersa 

calitățile de buni cetățeni prin adoptarea unor comportamente prosociale. 

De asemenea, proiectul se adresează unui segment de vârstă care poate îmbrățișa schimbarea, și influența 

pozitiv evoluția societății prezente, prin dezvoltarea capacității de înțelegere a realității sociale actuale cât și prin 

exersarea unor comportamente prosociale.  

Obiectivele specifice ale proiectului 

 Descoperirea trecutului dintr-o  perspectivă nouă și diferită la întreg grupul ţintă; 

 Readucerea în prim plan a importanței comportamentelor moral-civice active, bazate pe datoria și respectul 

față de sine, față de ceilalți și față de comunitate; 

   Manifestarea unei atitudini pozitive și a unui comportament  prosocial prin însușirea unor norme de 

conduită etică. 

 Conștientizarea efectelor  directe sau indirecte cauzate de propriile acțiuni prin exercitarea drepturilor, 

libertăților și  responsabilităților  în luarea unor decizii individuale și colective. 

  Valorizarea comportamentelor prosociale prin participarea civică activă în viaţa comunităţii; 

  Diseminarea activităţilor din proiect. 
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REZUMATUL PROIECTULUI  

Beneficiari direcţi vor fi elevii implicaţi în derularea proiectului, elevi care vor învăţa să lucreze în 

echipă, convinşi de faptul că o atitudinea constructivă în prezent, poate influența în mod direct viitorul societății,  

prin exemplificarea și exersarea continuă a unor comportamente prosociale, care la rândul  lor vor fi preluate şi 

de alţii elevi, viitori cetățeni, şi că vor avea puterea de a  schimba percepția  celor mulţi în ceea ce priveşte 

încrederea în evoluția societății actuale. 

Beneficiarii indirecţi vor fi ceilalți elevi ai Colegiului Tehnic „Al. Cuza”, școlile partenere, membrii 

comunităţii care vor  descoperi și învăţa de la cei mai tineri, că puterea exemplului poate influența în mod 

covârșitor atât prezentul cât și viitorul  societății în ansamblu, în condițiile în care comportamentul, în  funcție de 

propriile acțiuni, poate influența în mod pozitiv evoluția realității sociale.  

Activităţi:  

• Mirajul  unui avatar… 

Prezentarea unor evenimente remarcabile care au influențat în mod pozitiv evoluția societății actuale. 

Elevii noştri vor  realiza scurte  prezentări ce vor surprinde evenimente social-politice,  cu ajutorul cărora, 

vor exemplifica și argumenta importanța poziției pe care cetățeanul, respectiv societatea, o adoptă la un moment 

dat,  prin angajamentul moral și grija manifestată față de viitor.  

• Amprenta trecutului asupra prezentului  

Un grup de elevi ai colegiului, în cadrul unei excursii organizate în Polonia, cu ocazia „Zilei 

Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului”, vor vizita „Muzeul de Stat Auschwtz-Birkenau”, 

moment cu prilejul căruia vor învăța lecția responsabilității atât pentru propriul destin cât și pentru întreaga 

umanitate, descoperind astfel, amprenta decisivă și iremediabilă a trecutului. Realizarea unui site al 

proiectului de către elevii participanți sub îndrumarea domnului profesor Nicodim Andrei. Site-ul va cuprinde 

informaţii despre toate activităţile incluse în proiect, imagini de la toate aceste evenimente.  

• Mulțumim, României!  

Cu prilejul, Centenarului Marii Uniri, propunem  „O zi dedicată, României!”. Elevii vor fi îndrumați să 

exerseze arta oratoriei, prin conceperea unor monologuri și eseuri ce vor evidenția sentimentul profund al 

patriotismului, de asemenea vor  prezenta și realiza un panou cu personalități marcante ale României, din diferite 

domenii, a căror activitate a contribuit în mod hotărâtor, la creionarea societății prezente.  

• Exersarea drepturilor și libertăților fundamentale  ale omului.  

Dezbatere de tip Karl Popper, privind problema libertății individuale și colective, prin intermediul căreia ne 

propunem înțelegerea condițiilor de exercitare a drepturilor și libertăților.  

•  Europa, mâine!  

Propunem pentru  „Ziua Europei”  un Workshop, ce va avea  ca temă „Europa peste 20 de ani: speranțe, 

posibilități, riscuri!”. Activitatea își propune un exercițiu de imaginație a evoluției Uniunii Europe în timp, al 

cărei rezultat va fi construcția imaginară a unei societăți viitoare. De asemenea, pe aceeași temă, propunem 

desfășurarea unui concurs de eseuri concepute în limba engleză și franceză și utilizarea platformei Kahoot.it.   

Specificitatea acestui proiect rezidă în faptul că o astfel de inițiativă, ce se dorește a fi un exercițiu civic, 
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vizează o redimensionare a criteriilor etice de apreciere, evaluare și reevaluare a prezentului și trecutului, a 

înțelegerii interdependenței dintre temporalitate și umanitate raportate la noțiunea de societate interculturală. 

Este necesară o analiză a modului de intervenție și evaluare a implicațiilor societății prezente în gestionarea 

rațională a construcției viitorului.  
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Proiect educaţional 

,, Ai în plus o carte, dă - o mai departe!' 

                                                                                            Prof. Prisăcariu Alin 

 

Motto:  ,,Vrei să faci lumină, când e pentru tine noapte, 

Educă-te singur, frate, citește o carte!“ 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ARGUMENT 

          Manevrearea cărţilor, folosirea corectă a acestora, îngrijirea lor, este semnificativă în procesul învățării. De 

aici porneşte de fapt contactul cu cartea, cu lectura în general. Cu cât cartea este mai bine păstrată, cu atât 

interesul copiilor pentru ea, creşte! 

 Contactul cu biblioteca, încă la vârsta preşcolară, este esenţială. Copiii iau contact cu cărţile care li se 

adresează în mod direct, învaţă să se poate într-un spaţiu destinat culturii, învaţă să împrumute o carte şi nu în 

ultimul rând învaţă să fie responsabil pentru lucrurile împrumutate. 

Cultivarea limbii reprezintă obiectivul esenţial în formarea copiilor cu o cultură comunicaţională şi 

literară de bază, capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine, să recepteze 

şi să transmită mesaje, exprimându-și gândurile şi sentimentele într-un limbaj, bogat, nuanţat şi corect din punct 

de vedere gramatical. 

Lectura face parte integrantă din copilăria celor mai mulţi copii. Ea are funcţie ludică şi formativă, 

personajele constituind fie modele de urmat în viaţă, fie modele de evitat pentru copii. De asemenea sunt 

necesare cărţi pentru dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului copiilor şi nu în ultimul rând, pentru ocuparea 

timpului liber al copiilor.  

Biblioteca școlară este o resursă de bază în procesul de instruire, formare și educare în cadrul 

învățământului preuniversitar, prin exercitarea funcțiilor sale de informare și documentare. Fondul de carte 

școlară redus din școlile din Ucraina, din cauze variate (uzură fizică și morală, gestionare improprie și 

defectuoasă, neimplicarea reală a fiecăruia dintre noi la îmbogățirea acestuia), a dus la necesitatea organizării și 

desfășurării acestui proiect, pentru a implica un număr cât mai mare de elevi, părinți și cadre didactice în această 

acțiune de voluntariat, de colectare de cărți și donarea acestora elevilor din Ucraina.  

„Nu trebuie să fie nouă, nu trebuie să aibă copertă cartonată. Donează cartea dragă copilăriei tale si 

ajută-ne să oferim copiilor din Ucraina posibilitatea de a se bucura de lectură.” 

DURATA PROIECTULUI: 

  2 zile: 8-9 decembrie 2019 

RESURSE  UMANE: 

• elevi 

• părinţi 

• profesori 

• sponsori 

RESURSE MATERIALE: 

• cărţi, reviste, CD-uri, softuri educaţionale,casete 
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• aparat foto, casetofon  

• computer, imprimantă 

• videoproiector 

    SCOPUL PROIECTULUI: 

- cunoaşterea bibliotecii şi a importanţei acesteia în procesul educaţional; 

- stimularea interesului pentru lectură în vederea atenuării unora din cauzele care pot genera eşecul 

şcolar; 

- cultivarea gustului pentru lectură, pentru frumos, exersarea limbajului şi a posibilităţilor de comunicare, 

prin activităţi în parteneriat cu şcoala;  

- stimularea responsabilităţii pentru c 

 

OBIECTIVE  SPECIFICE: 

• cunoşterea de către copii a rolului bibliotecii  

 

• stimularea gustului pentru lectură 

• stimularea comunicării orale 

• stimularea creativităţii 

• stimularea cooperării, colaborării 

• familiarizarea cu alte instituţii care fac posibilă procurarea de carte( librării, anticariate, tipografii) 

• formarea unei atitudini de grijă, responsabilitate şi respect faţă de carte 

• formarea spiritului competitiv 

• stimularea colaborării şi a muncii în echipă 

OBIECTIVE  OPERAŢIONALE: 

• să cunoască reguli de comportare în societate 

• să-şi însuşească textul unor povestiri 

• să cunoască modul de folosire a cărților 

• să cunoască importanţa cărților în viaţă noastră 

• să cunoască modul în care trebuie împrumutată o carte de la bibliotecă 

  LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

Liceul ,,Dimitrie Cantemir‘’ Darabani  

CLASA ORGANIZATOARE: 

             a XI-a C, Liceul ,,Dimitrie Cantemir‘’ Darabani 

            EXEMPLE DE COMPORTAMENTE: 

• sǎ indice scrisul în cǎrţi, reviste, ziare, etc 

• sǎ ştie cum sǎ manipuleze o carte 

• sǎ cunoascǎ elementele importante ale unei cǎrţi: copertǎ, foi , pagini, titlu, autor, text scris, imagine, 

numerotarea paginilor, preţ, etc. 

 TEHNICI DE MONITORIZARE: 

  - înregistrări video 
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  - consemnări foto 

              MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE: 

- realizarea de fotografii şi conceperea unor afişe  publicitare 

- mediatizare în mass-media (site-ul școlii:Liceul ,,Dimitrie Cantemir'' Darabani) 

- evidenţierea elevilor participanţi la proiect 

- popularizarea proiectului în cadrul cercurilor pedagogice. 

 

 

 
 

     IMPACTUL: 

• întărirea colaborării elevi – cadre didactice implicate, pentru  descoperirea şi stimularea talentelor şi a 

elevilor cu aptitudini artistice; 

• dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi umanitare; 

• implicarea responsabilă şi afectivă a elevilor în viaţa şcolii, a comunităţii; 

atragerea părinţilor, a altor membri ai comunităţii în strategiile educaţionale ale şcolii. 

 

          DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR: 

     Elevii clasei a XI-a C, cu sprijinul domnului director, profesor de geografie , Prisăcariu Alin, au avut 

inițiativa de a colecta cărți pentru a fi donate elevilor din Ucraina. Ei au sperat ca acești copii să aibă o carte 

numai a lor putând, în același timp să participe frecvent la un club de lectură organizat în școlile lor. A fost o 

activitate care pentru unii poate a părut banală, dar pentru comunitățile izolate, din mediul rural, din Ucraina 

a reprezentat, o speranță. Elevii au găsit mai multă deschidere și la partenerii locali, arătându-și interesul și 

sprijinul. 

       Elevii au sperat ca acțiunea lor să nu  rămână fără rezultate pe termen lung, cu atât mai mult cu cât și 

autoritățile locale și-au arătat interesul și sprijinul. Pentru ei a fost un eveniment deosebit, pentru că foarte 

mulți elevi ai Liceului ,,Dimitrie Cantemir” și-au exprimat dorința de a dona o carte, iar o parte din cadrele 

didactice au luat cuvântul încercând să sublinieze faptul că viitorul lor, viitorul comunității din care fac parte, 

viitorul țării, depinde de dorința elevilor de lectură. Totul este, într-un fel un barometru care măsoară cât de 

dezvoltate vor ajunge satele din Ucraina și nu numai, în viitor. Pentru că dacă nu consumăm carte, nu vom fi 

o țară dezvoltată. 

 

        EVALUAREA PROIECTULUI : 

 Evaluarea s-a realizat printr-o activitate integrată cu tema ,,La bibliotecă”. La derularea activităţii au 

participat toate clasele implicate în proiect, atât clasa organizatoare, cât și cele care au fost interesate și au donat 

cărți. 
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  La acest eveniment au fost invitați parteneri media, în scopul promovării evenimentului şi mediatizării 

eficienţei acestui proiect educaţional. 

 Elevii implicați au fost recompensaţi cu diplome și premii , constând în cărţi, achiziţionate cu ajutorul 

părinţilor şi a sponsorilor. 
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PROIECT - ÎMPREUNĂ ÎNVĂȚĂM SĂ DĂRUIM ! 

 

IORGOVAN CAMELIA 

Școala Gimnazială „Eftimie Murgu” Lugoj, jud. Timiș 

 

Argument 

A dărui înseamnă a iubi, a-ți presăra o picătură de suflet în sufletul celor din jur. Compasiunea față de 

semeni, bunătatea, mărinimia le înveți din primii ani de viață și te caracterizează apoi pentru totdeauna pentru că 

devin un mod de viață firesc.  

          Ştim că, la vârstele mici, desenul, pictura, modelajul, activităţile practice,  înseamnă comunicare. Copilul 

îşi exprimă mai bine sentimentele, emoţiile prin lucrări plastice şi practice. Astfel,  în cadrul acestui proiect, 

copiii au posibilitatea să creeze, să transmită tot ceea ce simt, prin realizarea unor  felicitări, picturi, desene, 

colaje, obiecte decorative, confecţionate de ei, la şcoală, sub îndrumarea cadrelor didactice cu ocazia sărbătorilor 

Pascale. Aceste lucrări vor fi vândute în cadrul unui târg organizat în şcoală, iar banii obţinuţi se vor dona unui 

caz social din şcoala noastră. Realizarea acestora implică costuri reduse, dar beneficiile sunt mari, deoarece 

permit  copilului independenţa în activitate,  îmbogăţesc  experienţa senzorială, abilităţile motorii fine, facilitând 

spiritul practic, simţul estetic şi creativitatea . 

  Noţiunile morale cum ar fi: empatia, generozitatea, respectul, responsabilitatea, nu pot fi înţelese de copii 

decât treptat, concomitent cu creşterea experienţei lor sociale si a dezvoltării lor intelectuale. Astfel, a apărut 

dorinţa cadrelor didactice, de a pune elevul  într-o situaţie de a face un gest nobil, o faptă morală şi de a le 

îmbogăţii experienţa socială.  

Urmărim pe perioada desfăşurării proiectului, formarea de deprinderi morale, care să fie în acord cu noţiunile şi 

normele morale transmise în timpul activităţilor educative. 

Scopul proiectului 

               Implicarea activă a cadrelor didactice și a altor factori educaționali în formarea şi dezvoltarea la 

preșcolari și școlari a unor comportamente educaţionale, morale şi de caracter (onestitate, generozitate, empatie, 

dragoste şi respect faţă de aproapele nostru, hărnicie, perseverenţă, bunătate, modestie); stimularea şi 

valorificarea potenţialului creativ al preşcolarilor,  elevilor şi al cadrelor didactice. 

Obiectivele specifice ale proiectului; 

• Formarea şi dezvoltarea la copii, a unor deprinderi şi comportamente morale (empatia, altruismul, 

responsabilitatea ) 

• Dezvoltarea personalităţii copiilor prin stimularea imaginaţiei şi a creativităţii; 

• Formarea  la copii a abilităţilor de comunicare prin intermediul artei plastice şi prin desfăşurarea unor 

activităţi educative, cu un pronunţat caracter civic; 

• Sensibilizarea copiilor faţă de persoanele defavorizate. 

Modalităţi de realizare: 

Prin activităţi care vizează în special munca pe grupe, cu aplicaţii care plac, atrag şi încântă copiii, dorim 

să formăm o dimensiune clară şi accesibilă sentimentului de prietenie, solidaritate şi conştiinţei că trebuie 

respectate normele morale. 

       Prin fiecare activitate desfăşurată aşteptăm un răspuns din partea elevilor concretizat prin plăcerea de a 

participa la activităţi comune şi prin dezvoltarea unor atitudini de altruism şi cooperare. 

  Spontaneitatea actului liber, originalitatea şi creativitatea elevilor vor avea un rol  esenţial, dascălul fiind 

cel care crează cadrul optim de desfăşurare şi de îndrumare a fiecărei activităţi. 
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     După derularea acestui proiect elevii noştri vor rămâne cu imaginea clară a frumuseţii muncii în grup şi a 

relaţiilor de prietenie, înţelegând, în acelaşi timp, că interesele fiecăruia trebuie  corelate cu ale semenilor lor. 
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,,AU FOST ȘI EI CÂNDVA TINERI…ȘI NOI VOM FI CA EI!” 

PROIECT SOCIAL UMANITAR DE VOLUNTARIAT 

 

                                                                                                                 prof. înv. primar Pamfiloiu Cornelia 

Liceul Tehnologic Stefan Hell Sântana, Arad 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARGUMENT  

Dacǎ vom avea grijǎ de bǎtrânii care sunt ai noştri ai tuturor, atunci copii noştrii vor fi buni, sensibili, 

umani si vor aprecia inţelepciunea poporului român; copii noştrii vor zburda prin iarba fragedǎ, pǎsǎrile se 

vor înǎlţa spre cerul senin, peştii vor mai înota în apele limpezi şi ……va  Fİ   İUBİRE ! 

      Prin acest proiect ne-am propus  sǎ lǎrgim sfera de cunoaştere umanǎ, copiii sǎ traiascǎ în relaţie 

cu cei din jur, sǎ-şi dezvolte stǎri afective pozitive, sǎ cunoascǎ aspecte ale vieţii unor persoane singure, 

bolnave sau abandonate, stabilirea unei punţi de legaturǎ între cele douǎ medii diferite şi adaptarea 

comportamentului la cerinţele grupului cu care vin în contact. 

     Ajutorarea și protejarea bǎtrânilor este o problemǎ care trebuie sǎ intereseze pe toatǎ lumea: adulţi 

şi copii. Vrem sǎ aducem un zâmbet pe feţele acestor «  trecǎtori prin viaţǎ »,sǎ fim nepoţii pe care şi i-ar fi 

dorit, sǎ le deschidem uşa de Crǎciun, de Paşte, sǎ le aducem un strop de bucurie prin cântecele,  poeziile şi 

dansurile noastre. 

 

GRUP ŢINTĂ :  , 

- elevii clasei a IV –a B și părinţii acestora  

- comunitatea locală  

- bătrânii de la Căminul Sântana 

 

SCOP:  

 - dezvoltarea sentimentelor de dragoste, preţuire şi respect pentru persoanele în vârstă; 
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-  promovarea unor idealuri umanitare de solidaritate umane, de întrajutorare, sprijinirea unor categorii sociale 

defavorizate, pentru ajutor social şi umanitar pentru bătrâni. 

OBIECTİVE SPECİFİCE 

• Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi; 

• Formarea deprinderii copiilor de a cunoaşte şi a respecta norme de comportare în societate; 

• Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu cei din jur; 

• Însuşirea regulilor de ingrijire si ocrotire a bǎtrânilor ; 

• Formarea unui comportament civic, onest faţǎ de oameni ; 

• Antrenarea în activitǎţi artistice şi practice pentru beneficiile celor din jur ; 

• Conştientizarea comunităţii cu privire la relaţiile copiilor/elevilor cu bătrânii. 

 

RESURSE UMANE 

❖ cadre didactice 

❖ parinţii copiilor 

❖ reprezentanţi ai comunitǎţii locale 

 

     RESURSE MATERIALE 

  -carton si material pt felicitǎri 

  -mărţişoare 

  -flori 

  -cadru pentru susţinerea spectacolului 

  -mici atenţii pentru bǎtrânii de la azil 

 

RESURSE FINACIARE: 

  - autofinanţare 

Planificarea activităţilor 

 

Nr. Acţiunea Responsabili Perioada 

 

1.  

 

 

Dăruiește bucurie în prag de sărbători 

 Concert de colinde 

Responsabil 

proiect 

Părinți  

 

decembrie 

 

 

 

 

2. 

  

Vestitorii primǎverii 

Confecţionare de mǎrţişoare împreunǎ cu bǎtrânii 

Donarea de materiale confecţionate  

 

Responsabil  

proiect 

 

 

 

 

 

 

 

februarie 
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EVALUARE  : 

 -albume  

 -fotografii  

 -portofoliu  

 -eseuri  

 -dezbateri  

 -expoziţii  

         

MODALITĂŢI DE DISEMINARE : 

- expunere în cadrul Comisiilor metodice, ale Cercurilor Pedagogice  

- organizarea unor mese rotunde pentru susţinerea proiectului  

- popularizarea proiectului în cadrul sesiunilor de comunicări şi simpozioane, atât la nivel 

local cât şi la nivel naţional - internaţional 

- mediatizarea in format electronic prin materiale informative pe sit-uri educaţionale  

 

 

Liceul Tehnologic „Stefan Hell” Sântana                                               Uniunea Adam Müller Gutembrunn 

                      Director,                                                                                   Căminul de Bătrâni Sântana  

            prof. Căruntu Mircea                                                                     Conducător cămin, Nicola Monica     

 

 

Coordonator proiect,  

prof. înv. primar Pamfiloiu Cornelia 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

„Soseşte iepuraşul” 

Activitate practică – încondeiem ouă, confecţionăm  

felicitări de Paşte cu batrânii în colaborare cu copiii şi 

părinţii acestora. 

 

 

 

   Responsabil 

proiect 

Părinți  

                  

 

 

  

aprilie 

 

4. 

 

“Împreunǎ pentru un mediu mai curat!” 

 

 Micii ecologişti flori in curtea cǎminului împreunǎ cu 

părinții și cu bǎtrânii. 

 

 

   Responsabil 

proiect 

Părinți  

 

 

 

mai 
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,, REUȘIM MEREU ÎMPREUNĂ’’ 
PROIECT EDUCAŢONAL 

NEGREA PAULA 

                                                                       ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ SAMUSCLUJ 

 

I.Titlul proiectului : ,,Reușim mereu împreună,, 

 

II. Scopul : Integrarea copiilor cu nevoi speciale în viaţa şcolară şi combaterea  abandonului şcolar prin 

reabilitarea socio-comportamentală a elevilor. 

 

III. Obiective :  

• Realizarea unui grup țință, identificând elevii cu nivel ridicat de agresivitate. 

• Desfășurarea unor activităţi de consiliere în scopul integrarii sociale  și dezvoltării socio -emoționale; 

• Identificarea cauzelor care duc la înregistrarea abandonului şi efectele imediate resimţite în înregistrarea 

succesului şcolar, analiza complexităţii problemelor puse de prevenirea, diminuarea şi înlăturarea lor; 

• Identificarea și accesarea  capacităţilor şi deprinderilor bine dezvoltate ; 

• Asigurarea unei bune colaborări a  școlii cu familia  

 

IV. Beneficiari :     

• Elevi care manifestă comportamente agresive faţă de colegi ; 

• Elevi proveniti din familii dezorganizate (părinți dezinteresați, alcoolici, cu boli psihice, familii 

monoparentale, etc) 

• Copiii care înregistrează absenţe nemotivate ; 

• Elevi  care au părinţii plecaţi în străinătate sau sunt crescuti de alt cineva din familie si nu numai. 

V. Resurse :  

• umane : elevi cadre didactice, părinţi , psihologi 

• materiale :  pliante, chestionare, programe de intervenţie personalizate 

• temporale : anual 

• procedurale : investigaţia,  observarea, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul practic, lucrul în echipă etc. 

 

 

VII. Activităţi propuse/ Implementare 

1. Etapa de documentare: ( februarie 2018 ) 

• Realizarea unei liste cu elevi cu comportamente indezirabile din școala noastră 

• Analiza situaţiei elevilor cu CES –( tendinte de abandon, lipsa motivației, lipsa unor modele pozitive de 

referință în familie, etc) 

• Întocmirea evidenţei elevilor care au înregistrat absenţe nemotivate; 

• Stabilirea unui parteneriat cu Poliţia locala, cu Centrul de Sanatate Publica, Institutia CJRAE în vederea 

monitorizării minorilor vizaţi, posibili beneficiari. 

 

2.Etapa practico-aplicativă( martie-mai 2018) 
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21. Eliminarea fenomenului de agresivitate şi violenţă în cadrul colectivelor de copii 

Obiectivele activităţii: 

• Derularea unor activități care să evidențieze formule de agresivitate între elevi (filmulețe tematice) 

• Lecturarea unor povești terapeutice,cu identificarea comportamentelor indezirabile la nivelul 

personajelor poveștilor 

 

2.2. Integrarea fizică, funcţională şi socială a elevilor cu nevoi speciale 

Obiectivele activităţii: 

• Realizarea de proiecte de integrare personalizate în funcţie de                                                                                

psihodiagnosticul stabilit în activitatea de terapie 

• Consilierea individuală; 

• Evaluarea periodică 

2.3. Înlăturarea absenteismului şi lichidarea abandonului şcolar 

Obiectivele activităţii :  

• Monitorizarea elevilor  care absentează şi identificarea cauzelor; 

• Asigurarea unui program de recuperare de către prof. Psihopedagogi la orele de terapii specifice grupei 

• Implicarea elevilor în activități remediale, într-un climat stimulativ, în care să-și valorizeze abilitățile 

 

2.4. Consiliere de grup în vederea corectării comportamentului- ,,Respectul de sine şi pentru ceilalţi” 

Obiectivele activităţii: 

• Optimizarea stării de bine, prin promovarea respectului de sine și față de ceilalți; 

• Dezvoltarea spiritului de ,,fair-play,, în activitățile de echipă 

 

2.5. ,, Școala părinţilor”- colaborarea școlii cu familia 

Obiectivele activităţii: 

• Consilierea părinţilor implicaţi  

• Semnalarea părinților în cazul înregistrării unui număr mare de absențe 

 

2.6. Activităţi extracurriculare : 

 

a. Implicarea în activităţi sportive ; 

b. activități de artă culinară- creativă 

c. participarea la activităţi cultural-artistice. 

d.implicarea în proiecte artistice, de relaxare, în festivaluri 

e. Activități de Art-terapie 

Obiectivele activităţilor: 

• Asigurarea unui climat afectiv; 

• Coperarea în grup restrâns 

• Formarea deprinderilor de a lucra în echipă; 

 

VIII. Evaluarea activităţilor proiectului :( iunie ) 

• Alcătuirea fişelor psihopedagogice ale elevilor implicați ; 
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XI. Impactul proiectului asupra : 

Elevi                      -      

• Integrarea comportamentelo noi învățate la nivelul clasei,școlii 

• Asistenţa psihopedagogică şi de specialitate ; 

• Formarea unei atitudini pozitive faţă de școală, comportamente dezirabile, de control a stărilor de furie, 

violență, limbaj civilizat,renunțarea la limbajul vulgar. 

Cadrelor didactice :  

• Asigurarea ședințelor de consiliere psihopedagogice 

• Elaborarea fişelor psiho-sociale şi PIP-urilor 

• Antrenarea părinţilor în activităţi de consiliere. 

 

La nivelul școlii Instituţiei 

• Înlăturarea absenteismului şi scăderea numarului de elevi cu abandonului şcolar 

 

X.Diseminare : 

• Participarea cu datele  proiectului la seminarii, simpozioane, la nivel județean, național, cu articole 

relevante, sau prezentarea exemplelor de practici la nivelul comisiei metodice local, interjudețean. 

                                                            

  Elevi participanți   

Nr. Nume și prenume Clasa 

1. B .C. A VIII-a B 

2. V.I. A VIII-a B 

3. G. M. A VIII-a B 

4. M.L A VIII-a A 

5. C.A A VIII-a A 

6. O.A. a XI-a G 

7. S. D A XI-a G 

8. A.R A VIII-a B 

9. P.R a XI-a G 

10. S.R. a XI-a G 

     

Comportamente observabile, inainte și în timpul activităților 

• Frecvența la activități 

• Limbajul agresiv/vulgar 

• Motivația pentru învățare 

• Nivelul de agresivitate, gestionarea emoțională în situații de criză 
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Se observă  

• scăderea  nivelului de agresivitate,  

• scăderea utilizarii  limbajului vulgar 

• creșterea motivației pentru școală și activitățile ei 

• creșterea frecvenței 
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PROIECT EDUCAŢIONAL „S.O.S. –NATURA! ” 

 
p.î.p. Nechiti Laura Maria 

Șc.Gimn. „Avram Iancu” Bistrița, jud.B-N 

 

Motto: 

„A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul,dar a face ceva pentru salvarea naturii ameninţată 

astăzi,înseamnă a contribui la fericirea omenirii” 

                                                                                     

A. INFORMAŢII  DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” 

Bistriţa 

Adresa completă Bl. 1 Decembrie, Nr. 27-29 

Nr. de telefon/fax 0263213728 

Site şi adresă poştă electronică sgimn3bn@bn.rdsnet.ro 

Coordonatori  prof.Nechiti Laura Maria, 0745510671 

 

Numărul cadrelor didactice participante la proiect 4 

Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect 56 de elevi  

 

 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1.Titlul proiectului :„S.O.S. –NATURA! ” 

B.2. Precizaţi tipul activităţii principale din cadrul proiectului :Activităţi extraşcolare lunare 

B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: ecologie şi protecţia mediului 

B4: Locul şi perioada de desfăşurare a activităţii : : 15.02.2018– 15.06.2018,în şcoală şi în împrejurimile 

oraşului 

B5: Număr participanţi la proiect:56 de elevi şi 4 profesori 

B6:Bugetul proiectului:fără buget 

B7:Proiectul este cu participare:directă 

B8:Parteneri:Asociaţia părinţilor din şcoală 

C. PREZENTAREA PROIECTULUI 

C.1. Argument       

      « Pământul nu aparţine omului,ci,dimpotrivă omul aparţine pământului »-acesta este un vechi adevăr 

care stă la baza multor progrese de dezvoltare durabilă ale statelor lumii,care au înţeles că problema mediului 

înconjurător este o problemă universală,dat fiind faptul că fenomenele de poluare nu cunosc distanţe şi nu ţin 

seama de nici un fel de frontiere. 

      Omul ete o componentă a naturii în care trebuie să se integreze fără a-i perturba echilibrul.Din cele mai 

vechi timpuri,din necesitatea de a-şi procura hrana şi adăpostul,omul a cultivat plante şi a domesticit animale,şi-a 

construit unelte,locuinţe.Cu trecerea timpului,defrişarea pădurilor din diverse motive a determinat transformarea 

zonelor respective şi dispariţia multr specii de animale.Una din nenumăratele realizări ale omului 
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modern,urbanizarea,a generat o suită de disfuncţii în mediul înconjurător cu implicaţii directe asupra 

vieţii(poluare chimcă,sonoră). 

       De aici o problemă de stringentă actualitate este formarea şi educarea elevilor în spiritul unor 

responsabilităţi umane ce vizează protecţia mediului înconjurător. 

       Prin diferite discipline incluse în programul de învăţământ trebuie să convingem pe fiecare elev 

de necesitatea apărării mediului înconjurător împotriva poluării.Acest lucru se realizează în cadrul orelor de 

ştiinţe,menite să înlesnească înţelegerea organismelor vegetale şi animale,a proceselor esenţiale de întreţinere a 

vieţii,a legăturilor indisolubile dintre plante,animale şi mediu,al celor de geografie,dar şi în cadrul unor lecţii de 

educaţie civică,limba română,educaţie muzicală,educaţie plastică,istorie. 

C.2.Scopul proiectului:  

Realizarea unor acţiuni de promovare a educaţiei ecologice în şcoală ( de îngrijire, de ocrotire, protejare 

a mediului înconjurător, de amenajare a spaţiului ambiental cu lucrări originale inspirate din natură). 

C.3. Obiectivele proiectului:        

   OS1- familiarizarea celor 56 de elevi din clasele a IV a C și a IV a D cu probleme de mediu şi cu normele de 

ecologizare; 

OS2-Stimularea  interesului şi curiozității pentru cunoştinţe din domeniul ecologiei a 

unui număr de 56 de elevi;   

OS3-- implicarea elevilor, a părinţilor, a comunităţii locale în respectarea normelor de protecţie a mediului 

natural; 

  OS4- colectarea materialelor din natură şi utilizarea lor în confecţionarea obiectelor ornamentale de 

către un număr de 56 de elevi.   

C.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: 

-56 de elevi ai claselor  clasele a IV a C și a IV a D din Şcoala  Gimnazială “AVRAM IANCU ,BISTRIȚA”, 

jud.Bistrița-Năsăud. 

C.5. Beneficiarii   - direcţi : 56 de elevi ai claselor  clasele a IV a C și a IV a D din Şcoala  Gimnazială  

“AVRAM IANCU ,BISTRIȚA”, jud.Bistrița-Năsăud. 

- indirecţi: - părinţii şcolarilor şi cadrele didactice 

C.6.Durata de desfăşurare a proiectului : 15.02.2018– 15.06.2018 

C.7.Descrierea activităţilor: 

Nr. 

crt. 

Activităţi Participanţi Resurse Termen 

calendaristic 

Locul de 

desfăşurare 

1 Lansarea proiectului  56 elevi  

Coordonatori proiect 

Colaboratori proiect 

pliant coli A4 ,A5 , 

fotografii 

februarie 2018 Şcoala 

Gimnazială 

“Avram Iancu” 

2. ,, Natura în 

splendoarea ei” -creații 

literare și artistice 

-vizionare de filmulețe 

56 elevi 

Coordonatori proiect 

Colaboratori 

proiect 

coli A4 ,A5 , 

fotografii, 

imagini,marker 

martie 2018 Şcoala 

Gimnazială 

“Avram Iancu” 

3. „Sănătatea 

Pământului” 

-plantare de copăcei și 

flori în parcul școlii 

 

56 elevi 

Coordonatori proiect 

Colaboratori 

proiect 

materiale din natură 

 

fotografii 

 

aprilie 2018 Şcoala 

Gimnazială 

“Avram Iancu” 

4. „Stau de vorbă”- 56 elevi coli A4 ,A5 , mai 2018 Şcoala 
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povești educative 

-imaginarea unor 

dialoguri între o parte a 

naturii poluată şi alta 

nepoluată; 

-lucrări din materiale 

reciclabile. 

Coordonatori proiect 

Colaboratori proiect 

fotografii, 

imagini,marker 

ppt 

Gimnazială 

“Avram Iancu” 

5. “Copilărie fericită 

într-un pământ curat” 

-activități de 

ecologizare 

-expoziţie de desene 

  pe tema ,,Salvaţi 

Pământul !” 

56 elevi  

Coordonatori proiect 

Colaboratori proiect 

puieți, găleți, 

îngrășământ, 

saci menajeri, 

mănuși,coli A4 ,A5 , 

fotografii, 

 

iunie 2018 Şcoala 

Gimnazială 

“Avram Iancu” 

6. „Să dăm o şansă 

planetei” 

- serbare școlară 

--realizarea unor afişe; 

-excursie  

56 elevi 

Coordonatori proiect 

Colaboratori proiect 

costumații, decor, 

aparat foto 

iunie 2018 Şcoala 

Gimnazială 

“Avram Iancu” 

C.8. Diagrama Gantt a activităţilor 

Nr

crt 

Obiectiv specific Activitatea Feb 

2017 

Mar 

2017 

Apr 

2017 

Mai 

2017 

Iun. 

2017 

1 Familiarizarea celor 56 de elevi din 

clasele a IV a C și a IV a D cu probleme 

de mediu şi cu normele de ecologizare; 

Lansarea 

proiectului 

X     

2 Stimularea  interesului şi curiozității 

pentru cunoştinţe din domeniul 

ecologiei a 

unui număr de 56 de elevi 

,, Natura în 

splendoarea 

ei” 

 X    

3 Implicarea elevilor, a părinţilor, a 

comunităţii locale în respectarea 

normelor de protecţie a mediului natural 

„Sănătatea 

Pământului” 

 

  X   

4 Colectarea materialelor din natură şi 

utilizarea lor în confecţionarea 

obiectelor ornamentale de către un 

număr de 56 de elevi 

„Stau de 

vorbă” 

   X  

5 Implicarea elevilor, a părinţilor, a 

comunităţii locale în respectarea 

normelor de protecţie a mediului natural 

“Copilărie 

fericită într-un 

pământ curat” 

 

    X 

6 Stimularea  interesului şi curiozității 

pentru cunoştinţe din domeniul 

ecologiei a 

unui număr de 56 de elevi 

„Să dăm o 

şansă planetei” 

 

    X 
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C.9. Rezultate calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului  

În fiecare lună vor fi desfăşurate activităţile planificate. 

C.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  

- desene; 

- fotografii ale activităţilor desfăşurate; 

- referate; 

- proiecte; 

- postere; 

- articolul în revista școlii. 

C.11. Modalități de asigurare a continuității proiectului  

C.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul 

implementării proiectului  

-publicarea unor articole în revista şcolii; 

-publicarea activităţilor pe pagina de facebook a şcolii; 

-realizarea unui portofoliu; 

C.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului : 

părinţii elevilor şi Asociaţia de părinţi 

C.14. Resurse procedurale, materiale, umane şi financiare 

-resurse procedurale : investigaţia,  demonstraţia, expunerea, lectura selectivă, argumentaţia, activităţi practice, 

proiectul, portofoliul ; 

-resurse materiale : reviste şi manuale , coli format A4 şi A3, acuarele, baloane, dosare, fotografii,  computerele 

din dotarea şcolii ,panouri pentru expozitie, diplome pentru copii,  

-resurse umane : elevii ciclului primar, coordonatorii  proiectului şi profesorii colaboratori din şcoală ; 

-resurse financiare : bani obţinuţi prin  contribuţii benevole. 
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Proiect educaţional- TALENT HUNT 

Prof. Hurmuzache Nicoleta 

Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Focşani 

A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 

Titlul proiectului: TALENT HUNT 

Categoria în care se încadrează proiectul: cultural-artistic. 

 

B. REZUMATUL PROIECTULUI 

Proiectul a luat naştere ca urmare a dorinţei noastre de a motiva elevii să-şi decopere talentul, să-l prelucreze 

şi sa-l perfecţioneze prin muncă şi exerciţiu constant, conştientizând potenţialul artistic de care dispun unii dintre 

copii. Prin încurajare şi prin stimularea interesului pentru un anumit domeniu artistic, elevul are şansa de a se 

cunoaşte mai bine pe sine, de a evolua pe plan personal şi de a-şi construi un posibil viitor într-o direcţie 

constructivă. Practicarea cu pasiune a unei activităţi presupune judecată deschisă către cunoaştere, libertatate de 

exprimare şi manifestare, spirit competitiv, creşterea încrederii de sine, stimularea ambiţiei de a-şi depăşi 

limitele, pe scurt, adoptarea unei atitudini pozitive faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi.    

 

C. PREZENTAREA PROIECTULUI 

ARGUMENT 

Digitalizarea excesivă şi distanţarea socială sunt factori perturbatori pentru evoluţia armonioasă şi 

echilibrată a elevului, îngrădind treptat orizontul cunoaşterii personale şi interpersonale. În consecinţă, ne-am 

gândit să lansăm un proiect educaţional prin care să readucem elevul în spaţiul preocupărilor de altădată, a 

activităţilor realizate cu plăcere, a pasiunilor exersate cu multă inspiraţie şi creativitate. Copilul trebuie să-şi 

gestioneze timpul în mod eficient, util, relaxant, conştientizând faptul că orice pasiune descoperită mai devreme 

sau mai tarziu constituie un pas spre desăvârşirea personalităţii.  

O primă etapă a proiectului implică înscrierea tuturor elevilor care vor să se afirme într-un mod artistic, 

doresc să împărtăşească bucuria propriei pasiuni cu ceilalţi colegi, să-şi confirme anumite abilităţi native, să fie 

apreciaţi în public, să fie încurajaţi să devină performeri.  

A doua etapă presupune crearea secţiunilor menite să lanseze vânătoarea de talente sub forma unui 

concurs, iar promovarea se va face în urma unei jurizări corecte, obiective, imparţiale. Se vor delimita domeniile 

artistice în care activează elevii şi, în funcţie de această clasificare, se face o selecţie a tinerelor talente. Se 

acceptă toate formele de manifestare a talentului, ţinându-se cont de câteva criterii calitative: creativitate, gust 

estetic, naturaleţe, spontaneitate, coerenţă, logică. Diversitatea talentelor mizează pe un complex de competenţe: 

lingvistice, digitale, muzicale, artistico-plastice, de actorie, de dicţie, de dans, de editare video, editare 

fotografică, de scriere creativă, de magie etc.  

Ultima etapă a proiectului vizează lansarea unor provocări, care vor lua naştere la momentul oportun, 

când se stabileşte echipa de lucru a elevilor talentaţi. Se pot organiza întâlniri tematice, fizic sau online, unde 

elevii vor exersa talentul la un nivel ridicat, fiind dirijaţi din umbră de profesorii coordonatori. Se poate înfiinţa o 

trupă de teatru în vederea participării la concursul STEV sau un grup omogen, compact, capabil să se înscrie la 

festivalul BOOVIE sau un club al talentelor din şcoală, unde produse artistice să fie promovate pe reţelele de 

socializare, în media, în revista liceului.       
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Sub deviza Divesitate în unitate, pasiunile elevilor se reunesc într-un singur cuvânt: TALENTUL. Prin 

intermediul acestui proiect, elevul învaţă să-şi pună în valoare calităţile,  să-şi asigure o continuitate şi o 

perfecţionare a talentului, să-şi creeze un nume în societate, să-şi clădească un destin.    

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

• Cultivarea gustului estetic şi a valorilor personale. 

• Stimularea gândirii autonome, creative, reflexive şi critice prin practicarea unor activităţi artistice 

• Dezvoltarea sensibilităţii prin promovarea talentului personal  

• Formarea unor reprezentări culturale, privind atingerea unor performanţe în variate domenii artistice. 

COMPETENŢE GENERALE 

• Formarea competenţelor lingvistice, digitale, muzicale, coregrafice, cineaste, fotografice etc. 

• Folosirea tehnicilor şi a instrumentelor de bază a diferitelor modalităţi de comunicare artistică. 

• Conşientizarea propriei identităţi, asumându-şi procesul de cunoaştere şi autocunoaştere. 

COMPETENŢE SPECIFICE 

• înţelegerea fenomenului cultural de diversificare tematică în exersarea talentului;  

• formarea competenţei de a aprecia o pasiune dusă la forma cea mai înaltă a talentului; 

• compararea valorilor estetice în evoluţia talentelor; 

•  formarea capacităţii de a se individualiza, prin recunoaşterea talentului, acceptarea lui şi dezvoltarea 

acestuia;  

• transpunerea gândurilor, sentimentelor, trăirilor lăuntrice în diferite forme de comunicare artistică;   

• interpretarea creativă, spontană, personală, constructivă a unor bucăţi de realitate, dând naştere unor 

produse artistice 

• realizarea unor produse artistice valoroase 

• cunoaşterea şi înţelegerea mesajului acestor produse artistice; 

• desprinderea valorilor morale, etice, sociale şi estetice care îşi găsesc expresia artistică în promovarea 

talentului; 

• dezvoltarea spiritului liber de a se exprima şi de a se manifesta necenzurat; 

•  stabilirea de  legături tematice şi de idei între produsele artistice obţinute. 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

Pentru formarea şi consolidarea competenţelor specifice pot fi folosite, individual şi în grupuri de lucru, 

activităţi de învăţare şi metode specifice: 

• analiza de text/ film/ muzică/ dans/ fotografie etc 

• comentariul de informaţii (ştiri, articole, cronici) 

• simulare 

• jocul de rol 

• studiul de caz 

• portofoliul 

• brainstorming 
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• redactarea de articole pentru revista şcolii 

• metoda lecturii explicative 

• improvizaţie 

• recitare 

•  interpretare 

• descriere 

• povestire 

• exemplul 

• dramatizare 

•dezbateri 

• masa rotundă 

•editare video, audio, foto 

•coregrafie 

 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  laptop, dvd, filme, piese de teatru, spectacole de divertisment, concursuri de 

talente, cd audio, postere, cărţi, planşe, fotografii, cărţi/literatura de specialitate.  

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii Descrierea 

activităţii 

Perioada 

desfăşurării 

1. Vânătoarea de talente Înscrierea în 

proiect şi 

identificarea 

talentelor 

promităţoare 

noiembrie 

2. Concursul de talente Crearea unor 

secţiuni ale 

concursului 

februarie 

3. Provocări şi surprize Înfiinţarea unui 

club de talente, a 

unei trupe de 

teatru, de dans, 

de muzică, a unui 

grup Boovie 

aprilie 

mai 
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EVALUARE 

Modalităţile de evaluare sunt concepute în strânsă legătură cu specificul proiectului educaţional propus: 

• elaborarea unor eseuri, poezii, piese de teatru; 

• realizarea unor portofolii pe teme date; 

• dezbaterea unor probleme comunicaţionale sesizate de elevi; 

• observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 

• autoevaluarea; 

• elaborarea de proiecte pe teme date; 

• transpunerea în scenă a unei dramatizări de către micii actori; 

• realizarea de spectacole, scenete, dramatizări, imitaţii; 

• conceperea unor trailere; 

• realizarea unor machete, pagini de jurnal. 

DURATA PROIECTULUI: an şcolar 2020-2021 

COORDONATORII PROIECTULUI: 

-prof. Doina Boboc, 

-prof. Nicoleta Hurmuzache, 

-bibliotecar, Stoica Zamfira. 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor a IX-a 
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PROIECT EDUCATIV DE VOLUNTARIAT 

PRIETEN AL NATURII 

Bradea Teodora 

Liceul Teoretic nr. 1 Bratca 

 
 

„Am primit lumea ca o moştenire 

          pe care nu-i îngăduit nimănui să o deterioreze, 

                  ci pe care fiecare generaţie este obligată 

                           să o lase mai bună posterităţii” 

A. DENUMIREA PROIECTULUI 

a) TITLUL:  ,, Prieten al naturii“ 

b) Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: 

voluntariat 

     c)Tipul de proiect: JUDEŢEAN 

     d) Durata: 1 an 

B. APLICANTUL 

Coordonate de contact:  

LICEUL TEORETIC NR.1 BRATCA 

STR. PRINCIPALĂ, NR. 134, LOC. BRTCA, JUD. BIHOR 

TEL./FAX 0259315651 

E-MAIL: litbratca@yahoo.com 

 

Responsabil: dir. prof. Vereş Cosmin 

 

Coordonator:  

➢ Prof.Bradea Teodora-Liceul Teoretic nr. 1 Bratca 

                

Echipa de proiect:  

• Prof. Noje Adina- Liceul Teoretic nr. 1 Bratca 

• Prof. Ianku Anemona-Şcoala Gimnazială nr. 2 Voivozi 

• Prof. Oşvat Simona-Şcoala Gimnazială nr. 1 Sîntandrei 

• Prof. Sturz Ioana- Liceul Teoretic nr. 1 Bratca 

• Bibliotecar Gordan Alina-CDI Bratca 

• Ing. Tătar Viorica-Primăria Bratca 

 

Experienţă în domeniul proiectului :  

Cadrele didactice implicate în iniţierea şi derularea acestui proiect au mai desfăşurat proiecte educative la 

nivel local, judeţean şi interjudeţean, naţional şi chiar internaţional în calitate de parteneri sau chiar membrii în 

echipa de proiecte. 

       CONTEXT 

mailto:litbratca@yahoo.com
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Întotdeauna oamenii au fost fascinaţi de frumuseţea naturii, de culorile de apus de soare sau de haosul 

unei furtuni şi au fost inspiraţi de a descrie minunile pe care le-au simţit în jurul lor. Privind natura, ne dăm 

seama că suntem parte integrantă a ei.  

  Curiozitatea pe care o manifestă copiii faţă de mediul înconjurător trebuie menţinută şi transformată într-

o puternică dorinţă de a cunoaşte, înţelege şi ocroti natura.  Sentimentele  şi atitudinile copiilor faţă de 

natură trebuie sa fie de respect şi grijă, având în permanenţă convingerea că oamenii sunt parte integrantă din 

natură şi nicidecum superiorii acesteia. Pentru ei, aceasta se descoperă în toată splendoarea, prospeţimea şi 

utilitatea ei, nu numai ca un spectacol , ci  şi ca un laborator continuu, trezindu-le în suflete emoţii puternice. 

Observând-o, îndrăgind-o şi înţelegându-i tainele, copilul se transformă într-un viitor apărător şi protector 

al naturii, învăţând de mic s-o privească cu ochii simţului şi raţiunii, s-o înţeleagă şi s-o preţuiască. Poate mai 

mult ca niciodată  avem nevoie astazi de o schimbare, nu doar de atitudine ci de mentalitate. Şi cu cine să 

începem dacă nu cu cea mai frageda vărstă? Copiii trebuie educaţi să iubească, să ocrotească natura şi să trăiască 

in armonie cu ea. Ei trebuie să ştie ca orice copac plantat înseamnă o gura de aer proaspăt si o încercare infima de 

a reechilibra ecosistemul. Trebuie să luptăm pentru o natură frumoasă, curată şi sănătoasă pentru că de sănătatea 

ei depinde sănătatea noastră, a copiilor noştri, a generaţiilor viitoare. Pornind de la aceste considerente am găsit 

oportun să iniţiem  proiectul ,,Prieten al naturii” şi să desfăşurăm activităţi care sa-l apropie pe copil de natura, 

să înveţe s-o iubească şi s-o ocrotească. 

 

C. DESCRIEREA PROIECTULUI 

SCOP: 

•             Scopul proiectului  este de  a educa şi forma preşcolarii şi şcolarii în vederea formarii unor 

comportamente şi atitudini ecologice de ocrotire, protejare şi conservare a naturii. 

 

• Realizarea unui parteneriat între instituţii diferite având ca scop educarea unei personalităţi armonioase, 

în concordanţă cu  cerinţele şi provocările mileniului. 

 
Obiective:  

Privind şcolarii: 

• O1-Sprijinirea copilului pentru a manifesta interes si curiozitate pentru mediul inconjurator, formarea 

unei conduite  ecologice in relatia cu mediul. 

• O2-Sprijinirea copilului de a interactiona cu mediul, de a – l cunoaste, de a –l stapanii prin explorare, 

incercari, exercitii; 
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• O3-Stimularea copilului pentru a desfaşura activităţi cu caracter experimental si demonstrativ prin care 

să contribuie la pastrarea sanatatii mediului în care traieşte  ( ingrijirea unor spatii verzi, cultivarea 

copacilor, arbustilor, plantelor ornamentale ); 

• O4-Dezvoltarea capacitatii de cunoastere, investigare si intelegere a mediului inconjurator, formarea si 

consolidarea unor abilitati practice specifice nivelului de dezvoltare  motrica ; 

• O5-Imbogatirea vocabularului activ cu termeni specifici mediului, activitatilor de ingrijire a plantelor, a 

copacilor ; 

• O6-Insusirea unor norme de comportament ecologic, specifice asigurarii echilibrului dintre sanatatea 

individului, a societatii si mediului si formarea unei atitudini dezaprobatoare fata de cel care incalca 

aceste norme ; 

• O7-Sprijinirea copilului în înţelegerea si receptarea frumosului din natură prin propria interpretare, 

stimularea imaginaţiei şi creativităţii ; 

 

 Privind cadrele didactice : 

• O8-Familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a copilului pentru desfasurarea unor 

activitati cu caracter ecologic in vederea insusirii unor cunostinte din domeniul respectiv ; 

• O9-Abilitarea cadrului didactic cu capacitatea de a construi un mediu educational care sa motiveze 

copilul in procesul de protejare a naturii ; 

Privind  părinţii si alţi factori educaţionali :  

• O10-Constientizarea parintilor si a altor factori educationali din cadrul comunitatii cu privire la rolul lor 

în formarea şi dezvoltarea propriilor copii ; 

• O11-Cresterea implicarii parintilor si a altor factori educationali din cadrul comunitatii in activitatea 

gradinitei si in crearea  unui mediu sigur si sanatos pentru copii ; 

• O12-Implicarea autoritatilor locale si a altor factori ai comunitatii in realizarea problemelor administrativ 

financiare care vor aparea pe parcursul derularii acestui proiect. 

GRUP ŢINTĂ: 

• Direct: 

   - elevi ai şcolilor implicate în proiect 

  - cadre didactice implicate în proiect 

  - 1 bibliotecar 

               -1 inginer de mediu 

•  Indirect:ceilalţi elevi, părinţii  elevilor,comunitatea locală. 

 

CONŢINUTUL PROIECTULUI 

Calendarul activităţilor: 

• Pregătirea implementării proiectului 

-Formarea echipei, organizarea echipei în conceperea proiectului; 

-Discuţii cu cadrele didactice partenere în legătură cu necesitatea derulării acestui proiect şi a modului de 

desfăşurare; 

-Întocmirea Acordurilor de parteneriat între Liceul Teoretic nr. 1 Bratca şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Sîntandrei, 

Ocolul Silvic Bratca, Primăria Bratca, Asociaţia părinţilor Liceului Teoretic nr. 1 Bratca, Şcoala Gimnazială nr. 

2 Voivozi 

-Întocmirea proiectului educativ şi înaintarea lui spre analiză; 
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E. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:  

 

Nr. 

crt 

Activitatea Grup 

ţintă 

Termen Responsabi

l 

Rezultate Parteneri  

1. Ziua Curăţeniei 

Naţionale 

-adunarea deşeurilor 

selectiv pe zone din 

cadrul comunei  

 

Elevii  Septembri

e  

 

 

 

Cadre 

didactice 

Fotografii 

Site-ul şcolii 

 

 

 

 

 

Primăria 

comunei 

Bratca 

 

 

2. SOS Pământul 

-vizionare CD-uri cu 

calamităţi naturale        

( cutremure, inundaţii, 

alunbecări de teren) în 

vederea conştientizării 

protejării mediului 

înconjurător 

 

Elevii  Decembri

e 

Ianuarie  

Cadre 

didactice 

Prezentări power-

point 

Fotografii 

Diplome copii 

CDI 

3. ,,Copăcelul meu” 

-activitate de plantare 

de puieţi 

 

Elevii  Martie  Cadre 

didactice 

Fotografii 

Revista comunei 

Bratca 

Diplome/ 

premii copii 

 

Ocolul 

Silvic 

4. 

 
Ziua Păsărilor 

-concurs de desene 

/colaje pe această 

tematică, vizionare CD-

uri, activitate practică-

căsuţe pentru păsări, 

concurs de ghicitori, 

Elevii  1aprilie  Cadre 

didactice 

Expoziţie lucrări 

Fotografii 

Diplome copii 

Prezentări power-

point 

CDI 
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recitări poezii, 

prezentare măşti 

 

 

 

5. Aşa pot ajuta natura! 

-acţiuni de curăţare a 

spaţiului din zonă, 

plantare  de flori 

 

 

Elevii  Aprilie  Cadre 

didactice 

Fotografii  

Diplome/ premii 

copii 

Site-ul şcolii 

Primăria 

comunei 

Bratca 

6. Sărbătoarea naturii 

 
-program artistic cu 

prezentare de măşti 

/costume de carnaval 

confecţionate din 

deşeuri, cântece şi 

poezii pe această 

tematică, dramatizări 

Elevi  Mai  Cadre 

didactice 

Fotografii 

Diplome pentru 

copii 

Părinţi  

7. Natura –prietena 

noastră 

-excursie tematică în 

împrejurimi, curăţarea 

spaţiului din zonă, 

jocuri în aer liber, 

picnic 

 

Elevi  

 

Iunie  Cadre 

didactice 

Fotografii 

picnic 

Primăria 

Bratca 

Părinţii 

Asociaţia 

părinţilor 

 

F. EVALUARE – CALITATE 
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         Evaluare internă:  

• Criterii de evaluare-numărul de participanţi 

                                  -modul de implicare al acestora 

                                     -soluţionarea problemelor, flexibilitatea, 

motivarea, interesul pentru proiect 

• Evaluare internă: 

-evaluări curente, intermediare şi finale 

              -întocmirea şi analiza rapoartelor de activitate, 

       - şezători, montaje literare, scenete, dramatizarea unor poveşti şi prezentarea lor în faţa părinţilor sau 

a colegilor de la şcoală. 

      - expoziţii, album foto, înregistrare video 

             -diplome pentru şcolari şi pentru cadre didactice . 

• Evaluare externă 

- prezentarea proiectului în cadrul comisiei metodice 

-evaluarea finală-iunie 2018 

-întocmirea raportului de evaluare-iunie 2018 

-aprecierile colegilor pe site-ul şcolii 

 

G. MONITORIZAREA PROIECTULUI 

➢ CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR VA FI PUS LA DISPOZIŢIA CONDUCERII ŞCOLII, A COMISIEI 

PENTRU PROIECTE ŞI PARTENERIATE, A RESPONSABILULUI CU MUNCA EDUCATIVĂ, 

PUTÂND ASTFEL FI MONITORIZATĂ ACTIVITATEA PROIECTULUI 

 

H. REZULTATE: 

➢ Calitative: 

- implicarea copiilor în activităţile  desfăşurate într-o instituţie publică dar şi în natură; 

- dezvoltarea dragostei şi a respectului pentru mediul înconjurător; 

-formarea unui comportament civilizat faţă de natură; 

-popularizarea exemplelor de bună practică în direcţia protejării mediului înconjurător. 

 

Cantitative: 

-îmbogăţirea spaţiului instructiv-educativ cu imagini, fotografii,planşe etc.; 

-realizarea unui material didactic la finalul proiectului ( cd, prezentări power point, revista proiectului). 

 

I. DISEMINAREA PROIECTULUI 

➢ diseminarea rezultatelor proiectului în rândul şcolarilor, părinţilor, comunităţii locale-iunie 2018 

 

J. IMPACTUL PROIECTULUI 

Prezentarea etapelor şi rezultatelor proiectului în comunitate pentru a atrage un număr cât mai mare de 

voluntari, atât mici cât şi mari. Dezvoltarea în rândul elevilor a capacităţilor de comunicare şi relaţionare , 

formarea dragostei şi a respectului pentru mediul înconjurător 

 

K. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
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Dialogul permanent care se naşte în acţiunile educative propuse, între cadrele didactice, elevi şi membri 

ai comunităţii locale nu este un simplu act de comunicare, ci de cunoaştere şi căutare de soluţii la problemele 

ridicate. Pentru a realiza  acest dialog vom coopera, în permanenţă, toţi cei implicaţi în acest proiect.      

Prin modul cum organizăm şi desfăşurăm întreaga paletă de activităţi, vom reuşi să dezvăluim copiilor 

frumuseţea şi importanţa mesajului transmis cu ajutorul cărţilor, a operelor literare destinate copilăriei. 

Vom realiza pe deplin obiectivele propuse folosind mijloacele educative şi de învăţare moderne, care să 

fie acceptate de către copii. Plăcerea şi bucuria de a rezolva o situaţie, o problemă, de a stabili relaţii de prietenie 

şi colaborare, vor face ca efortul depus pentru rezolvarea lor să  fie cât mai plăcut. 

Numai acţionând unitar vom asigura caracterul de continuitate al conţinutului, formelor şi mijloacelor de 

instruire şi educare a copiilor, facilitând în mod evident condiţiile de adaptare şi integrare a lor la noile cerinţe 

impuse de noul curriculum, la realitatea contemporană. 

 

 

Vom  continua proiectul şi în anul şcolar viitor urmărind colaborarea  şi cu alte unităţi de învăţământ din 

judeţ şi din alte judeţe. 

 

 

L. BUGETUL PROIECTULUI 

o Surse de finanţare: sponsorizări ( Asociaţia părinţilor Liceului Teoretic nr. 1 Bratca), Primăria 

Bratca, fonduri proprii 

o Costurile pe activităţi: donaţii din partea comitetului de părinţi (dacă este cazul) 

 

M. Parteneri 

✓ Asociaţia Părinţilor Liceului Teoretic nr.1 Bratca 

✓ Şcoala Gimnazială nr. 1 Sîntandrei 

✓ Şcoala Gimnazială nr. 2 Voivozi 

✓ Primăria Comunei Bratca  

✓ Ocolul Silvic Bratca 

 

N. ANEXE 

o Acorduri parteneriale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

 
2325 

 

 

Proiect educațional: Un leu – o bibliotecă 

Prof. Bîndiu Cristina 

Școala Gimnazială Vatra Moldoviței 

 

 

Motto: Gesturile mici pot crea lucruri mari. 

 

Argument 

Toată lumea spune: Copiii din ziua de azi nu mai citesc! Nu e chiar aşa…. Copiii citesc. Citesc şi azi cum 

citeau şi acum 20 de ani. Unii mai mult…, alţii mai puţin…  

 Doar că… nu mai citesc ceea ce citeam noi acum 20 de ani! Şi asta nu din spirit de contradicţie, ci pur şi 

simplu pentru că au senzaţia că nu se regăsesc în literatura pe care o devorau generaţiile trecute.  Mulţi nu gustă 

La Medeleni sau romanele lui Sadoveanu – e drept că, aflându-se în vâltoarea lumii de azi, nici nu mai au 

răbdarea de a gusta frumuseţea acestor cărţi. În spiritul epocii în care trăim, vor cărţi pe care să le poată citi 

repede, cărţi în care să se reflecte lumea de azi, cărţi în care să se regăsească, mai mult sau mai puţin… Astfel 

că... vor câştiga teren serii ca Jurnalul unui puşti sau Însemnările unei puştoaice, locul basmelor va fi luat de 

Casa Nopţii, iar Harry Potter devine noul Făt-Frumos. 

Poate că nu e suficient – nu putem nega importanţa literaturii clasice în formarea tinerilor! – dar pot pune 

baza pasiunii pentru lectură. 

Problema e că biblioteca şcolii nu deţine volume aparţinând literaturii contemporane şi mulţi dintre copii 

nu-şi permit să-şi cumpere volumele dorite. Şi astfel… s-a născut proiectul nostru. 

 

Scopul proiectului: 

➢ Achiziţionarea unui număr considerabil de volume aparţinând literaturii contemporane române şi universale 

pentru copii şi tineret prin activități de voluntariat 

Obiective: 

➢ Stimularea interesului pentru lectura în rândul elevilor; 

➢ Formarea la elevi a unei atitudini pozitive fata de actul lecturii si valoarea educativa a acestuia; 

➢ Formarea unor criterii  proprii prin care să distingă singuri ce şi când să citească; 

➢ Achiziţionarea unui fond de carte aparţinând literaturii contemporane pentru copii şi tineret prin implicarea 

elevilor; 

➢ Conştientizarea, de către elevi, a  importanţei cărţii în viaţa de zi cu zi şi a importanţei implicării personale  

pentru a schimba ceva, a faptului că gesturile mici pot crea lucruri mari   

 

Rezultate aşteptate:  

➢ Achiziţionarea a cel puţin 30 de volume/an pentru biblioteca şcolii 

 

Coordonatorul proiectului: 

Prof: Bîndiu Cristina – prof.  limba şi literatura română 

Membri în echipa de proiect:  

       -  Bîndiu Cristina - prof. limba şi literatura română 

- Cviatcovschi Tita – bibliotecar 

        - alte cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial care vor dori să se implice; 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

 
2326 

 

      - membrii Cercului de lectură 

         

    Grupul ţintă: elevii claselor VA, VB, VII A, VIII A, VIII B 

 

   Durata: doi ani școlari 

 

   Parteneri în desfăşurarea proiectului:  

➢ Biblioteca şcolii 

➢ Clubul de lectură ART 

➢ ANPRO 

➢ Fundaţia Proiecte Limburg România 

 

Calendarul activităţilor 

 

1. Promovarea proiectului în şcoală; promovarea Clubului de Lectură ART şi a oportunităţilor oferite de 

acesta în achiziţionarea de cărţi aparţinând literaturii clasice şi contemporane (noiembrie-decembrie)  

 

2. Stabilirea preferinţelor de lectură a elevilor printr-un chestionar (decembrie) ; 

 

 

3. Realizarea unei liste de cărţi care lipsesc în bibliotecă şi care se regăsesc printre preferinţelor elevilor 

(decembrie în fiecare an) ; 

 

4. Acţiuni de donare a unui leu în fiecare lună de către fiecare elev (Se pot găsi şi sponsori)/ Pușculița 

pentru cărți (restul rămas de la cumpărături se pune, benevol, nu obligatoriu, în pușculița clasei)  La 

sfârşitul fiecărei luni se va achiziţiona un număr de cărţi, în funcţie de banii adunaţi (noiembrie-iunie), 

cărţi care vor fi donate la bibliotecă. 

 

5. „ O carte de Crăciun” - Târg de Crăciun cu obiecte confecționate de copii; cu banii adunați se vor 

cumpăra cărți pentru bibliotecă 

 

6. „Voluntar la bibliotecă ”– o oră pe zi de voluntariat la bibliotecă în care ajută la recondiționarea cărților 

și la aranjarea cărților noi 

 

 

7. Ziua internaţională a cărţii – 23 aprilie – premierea participanţilor la proiect 

 

Monitorizare şi evaluare: 

 observarea elevilor pe parcursul derulării activităţilor de proiect; 

 realizarea unor recenzii la cărţile achiziţionate; 

 recompensarea participanţilor la proiect cu diplome; 

 realizarea unui portofoliu cu principalele activităţi; 

realizarea unor chestionare cu privire la impactul proiectului asupra participanţilor. 
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Diseminarea proiectului 

- Articole în presa locală şi cea de specialitate; 

- Prezentarea concluziilor şi rezultatelor proiectului în cadrul şedinţelor de comisie metodică şi şedinţelor 

cu părinţii 
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PROIECTUL EDUCAȚIONAL „COPILĂRIA  ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE”, 

MODALITATE EFICIENTĂ DE VALORIZARE A TRADIȚIILOR 

 

Prof. înv. Primar Bănulescu Marian-Lucian  

Școala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat, județul Buzău 

 

 

Aşa cum orice copil, prin fenomenul naşterii, capătă o identitate şi dobândeşte o informație genetică de 

care nu se poate detaşa niciodată, nici această cultură tradițională nu-şi poate pierde identitatea şi nici valoarea de 

document a informațiilor transmise de la o generație la alta. 

Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului 

elevilor pentru valorile trecutului. Activităţile orientative propuse, care s-au dori a fi stimulative, au avut ca 

obiectiv cunoașterea trdițiilor populare românești dar și dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor.    În cadrul 

proiectului, elevii au fost puşi în contact cu elemente de cultură şi au fost stimulaţi să participe la activități 

tradiționale, specifice mai ales lumii satului românesc, fapt cu atat mai interesant cu cât elevii participanți 

locuiesc atât în mediul rural, cât și în mediul urban. Activităţile au presupus organizarea, la Şcoala Gimnazială 

„Vasile Cristoforeanu”, din Rm. Sărat, în fiecare lună, a unei activități în cadrul căreia elevilor la-au fost 

prezentate diverse sărbători ce se marchează în luna respectivă, iar ei au putut desfășura diverse acțiuni (șezători, 

mini-serbări, expoziții de desene, excursii etc.) prin care să valorifice informațiile primite. 

Impactul educativ estimat asupra grupului țintă: 

 -creșterea interesului copiilor pentru tradiții, pentru evenimentele laice și religioase specifice zonei în 

care trăiesc; 

 -dezvoltarea unei atitudini de respect și apreciere a valorilor tradiționale prin crearea sentimentului de 

apartenență; 

 -formarea unor trăsături pozitive de voință și de caracter la copii, în concordanță cu valorile tradiționale, 

 -îmbunătățirea performanței școlare prin abordarea unor teme noi, legate de tradiții și obiceiuri; 

 -creșterea implicării părinților în activitățile clasei; 

 -creșterea gradului de coeziune a colectivului clasei. 

ARGUMENT PENTRU NECESITATEA DERULĂRII ACESTUI PROIECT EDUCAȚIONAL 

MOTTO: 

„CÂND TRADIȚIA VORBEŞTE,VOCILE TUTUROR ZEILOR PAR A FI ADORMITE ÎN 

ARMONIA RAIULUI.” 

(W. SHAKESPEARE) 

           Timpul și evoluția lumii moderne nu trebuie să determine uitarea tradițiilor românești, care constituie 

valori inegalabile și incontestabile ale poporului român. Acestea trebuie cultivate în mințile și inimile copiilor 

încă de la cea mai fragedă vârstă. Cunoașterea obiceiurilor, a tradițiilor populare locale și naționale are o 

importanță deosebită în cadrul procesului complex și îndelungat de formare a personalității copilului și are ca 

finalitate sădirea în sufletele lor a mândriei că sunt români.  

În contextul social actual, în care există o tendință accentuată de a importa așa-zise sărbători ale altor 

popoare, cu manifestări ce nu au nimic în comun cu tradiția, istoria și credința poporului român, cum ar fi 

Halloween sau Valentine s Day, este nu doar utilă, ci și necesară o deschidere a ferestrei timpului spre a 

descoperi frumusețea și semnificația tradițiilor românești. 
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Prin acest proiect ne-am propus să valorizăm tradiţiile şi obiceiurile poporului nostru în contextul actual 

socio-cultural. Tradiţiile noastre, moştenite din moşi-strămoşi, dorim să fie preluate şi transmise următoarelor 

generaţii, pentru a  sădi în inimile copiilor dragostea pentru frumos şi autentic, armonie, graţie, ritm.  

Am dorit să învăţăm elevii să aprecieze frumuseţea portului popular, a dansului şi cântecului românesc, a 

meşteşugurilor tradiţionale atât de mult apreciate în ţară cât şi în afara ei. De aceea am considerat oportun acest 

proiect educaţional în vederea evidenţierii valorilor, tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, prin care cultivăm de la 

cea mai fragedă vârstă sentimentul de apartenenţă, de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi valorile poporului 

român. 

De asemenea, ne-am dorit ca, prin activitățile derulate în cadrul proiectului, să se închege legăturile 

dintre elevii din mediul urban și colegii lor de clasă proveniți din mediul rural. 

SCOPUL PROIECTULUI 

Cunoaşterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti prin respectarea, practicarea şi transmiterea lor 

generaţiilor actuale şi viitoare. 

OBIECTIVELE SPECIFICE PROIECTULUI: 

 O1. Promovarea prin artă (cântec, dans, pictură) a frumuseții tradițiilor populare românești; 

 O2. Consolidarea colaborării între elevi, dar și între școală și familie în scopul aprecierii valorilor 

tradiționale; 

 O3. Diseminarea rezultatelor proiectului în școală și în mediul on-line într-un interval de 8 luni; 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR: 

Activitatea nr.1             Promovarea proiectului ,,Copilăria între tradiție și modernitate” 

Data/perioada de desfăşurare: noiembrie  

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat 

Participanţii la activitate: echipa de proiect 

Descrierea activităţii:  

Activitatea îşi propune mediatizarea proiectului în cadrul unităţii şcolare și în rândul părinților. 

 

Activitatea nr.2          Crăciunul la români 

Data/perioada de desfăşurare: decembrie  

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat 

Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți 

Descrierea activităţii: Vor fi făcute cunoscute obiceiurile și tradițiile de Crăciun prin realizarea unor desene, 

felicitări și prin organizarea unei serbări școlare . 

 

Activitatea nr.3               Costumul popular românesc 

Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat 

Participanţi: elevi, cadre didactice 

Descrierea activităţii: -se va realiza o expoziție de desene reprezentând costume populare din toate zonele țării 

 

Activitatea nr. 4               Ce este Dragobetele? 

Data/perioada de desfăşurare: februarie  

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat 

Participanţi: elevi, cadre didactice 
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Descrierea activităţii: prezentarea tradițiilor populare legate de Dragobete și de venirea primăverii; realizarea 

unor desene sugestive 

 

Activitatea nr. 5    Prietenii lui Mărțișor 

Data/perioada de desfăşurare: martie 

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat 

Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi 

Descrierea activităţii: Prezentări power-point, recitarea unor poezii, intonarea de cântece, confecționarea de 

mărțișoare și felicitări 

 

Activitatea nr.6         Lumină lină 

Data/perioada de desfăşurare: aprilie 

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat 

Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală 

Descrierea activităţii: realizarea de desene și de felicitări, decorarea ouălor de Paști, intonarea de pricesne 

 

Activitatea nr.7        Pe urmele trecutului 

Data/perioada de desfăşurare: mai  

Locul desfăşurării:  Municipiul București, Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat 

Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi 

Descrierea activităţii: excursie școlară la Muzeul satului din București, realizarea jurnalului excursiei 

 

Activitatea nr.8  Evaluarea finală a proiectului ,, Copilăria între tradiție și modernitate” 

Data/perioada de desfăşurare: iunie  

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat 

Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanți ai unității școlare 

Descrierea activităţii: activitate de diseminare a rezultatelor proiectului, realizarea de CD-uri și prezentări 

POWER-POINT cu secvențe ilustrative din activitățile desfășurate 

REZULTATE CALITATIVE ȘI CANTITATIVE AȘTEPTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

 -cunoașterea semnificației unor tradiții și obiceiuri locale și naționale; 

 -cunoașterea costumului popular din diferite zone ale țării; 

 -manifestarea unei atitudini pozitive față de manifestările din dfera tradiționalului; 

 -creșterea gradului de coeziune a colectivului clasei; 

 -amenajarea în clasă și în școala a unor expoziții cu lucrările realizare; 

 -dezvoltarea bagajului propriu de poezii și cântece. 

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI DE EVALUARE A PROIECTULUI: 

 -rapoarte de activitate; 

 -centralizarea și selectarea lucrărilor elevilor; 

 -analiza produselor elevilor; 

 -realizarea de expoziții tematice; 

 -observarea sistematică a comportamentului elevilor; 

 -portofoliul proiectului. 

MODALITĂȚI DE ASIGURARE A CONTINUITĂȚII/SUSTENABILITĂȚII PROIECTULUI: 
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Asigurarea continuităţii proiectului se va realiza printr-o implementare riguroasă și o evaluare obiectivă şi prin 

atragerea de noi parteneri si colaboratori în proiect, în speranța înscrierii sale în sfera proiectelor județene și, 

poate chiar ca proiect educativ național. Vom încerca sa aducem alături de noi familiile elevilor, reprezentanți ai 

comunității locale și ai altor instituții (Biserică, Biblioteca Municipală, Muzeul Municipal, alte școli partenere 

etc.). 
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PROIECTUL EDUCAȚIONAL „DE CE IUBIM ROMÂNIA?”, 

MODALITATE CONCRETĂ DE FORMARE A SPIRITULUI CIVIC 

 LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR 

 

Prof. înv. Primar BĂNULESCU GEANINA 

Școala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat, județul Buzău 

 

MOTTO: 

„Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credinţă şi fără memorie. 

România a mers mai departe prin idealurile marilor oameni ai istoriei noastre, servite 

responsabil şi generos. Cele mai importante lucruri de dobândit, după libertate şi 

democraţie, sunt identitatea şi demnitatea. Nu văd România de astăzi ca pe o moştenire 

de la părinţii noştri, ci ca pe o ţară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noştri.” 

(M.S. REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI) 

Argument 

 

 

Cel mai mare și mai fericit moment din istoria poporului român s-a desfăşurat la 1 Decembrie 1918. 

Unirea tuturor românilor într-un singur stat a fost rezultatul firesc al luptei de secole, dusă de poporul român. 

Pregătită de fapta lui Mihai Viteazul de la 1600, de ,,Unirea cea mică” din 1859 şi de lupta eroică din anii 

1916-1918 ,,Unirea cea mare” s-a înfăptuit la 1 Decembrie 1918.  

Ziua Națională a României, aniversată an de an în data de 1 Decembrie, este mai ales în Anul Centenar al 

Unirii, dar nu numai, un moment de readucere în memoria colectivă a luptei de veacuri a  românilor pentru 

unitatea si integritatea națională. Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma Primului 

Război Mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului 

libertății naţionalităţilor în Europa. 1 Decembrie este Ziua Naţională a României, dar și a noastră, a tuturor 

românilor. Ființa noastră este încărcată de sacrificiul depus de strămoșii noștri pentru a-și apăra țara. Noi suntem 

datori țării în care ne-am născut și este timpul să învățăm să o prețuim la adevărata ei valoare. România, ţara 

noastră, s-a făurit cu mari jertfe, cu viaţa a zeci si sute de mii de viteji, să nu-i uităm şi să-i slăvim din toata inima 

noastră! 

Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri a reprezentat pretextul perfect pentru demararea unui astfel de 

demers menit să îi ajute pe elevi să cunoască momente istorice importante, personalități române care au schimbat 

fața țării și lumea și a fost un bun prilej de a le insufla copiilor sentimente de dragoste şi de respect pentru 

România, limba română, poporul român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria 

şi eroii noştri,  de mândrie că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţară. 

Cunoașterea istoriei poporului român, a valorilor sale fundamentale, ca premisă pentru rezistența în fața 

dezrădăcinării tot mai vizibile în contextul actual al globalizării, al liberalizării pieței forței de muncă și al liberei 

circulații, trebuie să reprezinte un obiectiv important al societății noastre, actuale și, implicit al școlii. 

Studiind cu atenție situația actuală, am constat, un interes scăzut, din partea elevilor, dar și din partea 

părinților acestora, față de cunoașterea istoriei locale și naționale și a valorilor naționale, chiar blazare, în unele 

momente, atunci când ar fi trebuit să motiveze mândria de a fi român. 

De asemenea, am constatat prezența, în manualele școlare, dar și în lecturile specifice elevilor din ciclul 

primar, a unui număr scăzut de texte cu conținut istoric și moralizator, menite să contribuie la formarea și 
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dezvoltarea la elevi a sentimentului patriotic, a mândriei de a fi român, mai ales acum, în preajma sărbătoririi 

Centenarului Marii Uniri; 

Asemeni altor popoare, și noi suntem datori țării în care ne-am născut și vine un timp când trebuie să 

învățăm să o prețuim la adevărata ei valoare. România, ţara noastră, s-a făurit cu mari jertfe, cu viaţa a zeci si 

sute de mii de viteji. Avem datoria să nu-i uităm şi să-i slăvim din toata inima noastră. 

Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului nostru,  pentru realizările 

istorice şi culturale, pentru frumusețile și bogățiile țării, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest 

popor de la începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva dintre temele abordate  cu ocazia derulării acestui 

proiect educațional.  

Elevii noștri au ocazia, în ciclul primar, să ia contact cu aceste valori și pe parcursul orelor de Limba și 

literatura română, Educație civică, Istorie sau Geografie. 

Am dorit ca, în plus,  prin modul în care abordăm tematica proiectului educațional „De ce iubim 

România?” și prin activitățile propuse, să le trezim elevilor noștri sentimente de mândrie şi preţuire a istoriei 

neamului românesc, să-i ajutăm să descopere valorile morale ale poporului: dragostea de ţară, eroismul, vitejia și 

bunătatea, credința. 

 Scopul proiectului: 

Cunoaşterea şi valorificarea reperelor istorice, geografice, culturale și științifice ale poporului român 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

 O1. Cunoașterea valorilor naționale ale poporului român și a unor personalități marcante din diverse 

domenii 

 O2. Promovarea prin artă (cântec, dans, pictură) și literatură a reperelor istorice, geografice, culturale și 

spirituale ale țării noastre 

 O3. Consolidarea colaborării între elevi, dar și între școală și familie în scopul aprecierii valorilor 

naționale 

 O4. Diseminarea rezultatelor proiectului în școală și în mediul on-line într-un interval de 8 luni 

Impactul educativ estimat asupra grupului țintă: 

 creșterea interesului copiilor pentru cunoașterea țării noastre din punct de vedere istoric, geografic, 

cultural și spiritual; 

 -dezvoltarea unei atitudini de respect și apreciere a istoriei neamului și a valorilor naționale prin crearea 

sentimentului de apartenență; 

 -formarea, la copii, a unor atitudini pozitive față de semeni, față de țară și popor, în concordanță cu 

valorile naționale; 

 -îmbunătățirea performanței școlare prin abordarea unor teme noi, legate de istoria, geografia și cultura 

țării; 

 -creșterea gradului de implicare părinților în desfășurarea activităților clasei; 

 -creșterea gradului de coeziune a colectivului clasei. 

Descrierea activităţilor:  

 

Activitatea nr.1             Promovarea proiectului ,,De ce iubim România?” 

Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2018 

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat 

Participanţii la activitate: echipa de proiect 

Descrierea activităţii: Activitatea și-a propus mediatizarea proiectului în cadrul unităţii şcolare și în rândul 

părinților. 
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Activitatea nr.2          Sunt român și mă mândresc! 

Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2018 

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat 

Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți 

Descrierea activităţii: Activitatea s-a desfășurat sub forma unui moment artistic cu scopul promovării valorilor 

identitare ale poporului. 

 

Activitatea nr.3          Crăciunul la români 

Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2018 

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat 

Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți 

Descrierea activităţii: Au fost prezentate obiceiurile și tradițiile de Crăciun prin realizarea unor desene, felicitări 

și prin organizarea unei miniserbări școlare. S-a desfășurat o acțiune de strângere și donare de hăinuțe, dulciuri, 

fructe și jucării. 

 

Activitatea nr.4               Mari scriitori români 

Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2019 

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat 

Participanţi: elevi, cadre didactice 

Descrierea activităţii: S-a realizat o prezentare a operelor unor scriitori reprezentativi ai literaturii române și o 

expoziție de desene, reprezentând aspecte din operele scriitorilor prezentați. 

 

Activitatea nr. 5             Mari conducători, făuritori de neam și  țară 

Data/perioada de desfăşurare: februarie 2019 

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat 

Participanţi: elevi, cadre didactice 

Descrierea activităţii: Prezentarea unor conducători de seamă ai poporului român și a rolului lor în realizarea și 

păstrarea unității neamului 

 

Activitatea nr. 6     Români care au schimbat lumea 

Data/perioada de desfăşurare: martie 2019 

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat 

Participanţi: elevi, cadre didactice 

Descrierea activităţii: Prezentări power-point cu români celebri prin realizările lor în diverse domenii   

 

Activitatea nr.7         Pe drumuri de istorie 

Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2019 

Locul desfăşurării: județul Neamț, Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat 

Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală 

Descrierea activităţii: Excursie școlară, vizitarea unor obiective istorice, culturale și spirituale din județul 

Neamț, realizarea jurnalului excursiei  
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Activitatea nr.8        De ce iubim România?-concurs 

Data/perioada de desfăşurare: mai 2019 

Locul desfăşurării:  Municipiul București, Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat 

Participanţi: elevi ai școlii, cadre didactice 

Descrierea activităţii: Concurs de arte plastice și literatură la care sunt invitați să participe elevi din clasele 

Pregătitoare-IV ai Școlii Gimnaziale „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat 

 

Activitatea nr.9  Evaluarea finală a proiectului ,,De ce iubim România?” 

Data/perioada de desfăşurare: iunie  2019 

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat 

Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanți ai unității școlare 

Descrierea activităţii: Activitate de diseminare a rezultatelor proiectului, realizarea de CD-uri și prezentări 

POWER-POINT cu secvențe ilustrative din activitățile desfășurate 

Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului: 

 -cunoașterea semnificației zilei de 1 Decembrie 

 -cunoașterea semnificației unor tradiții și obiceiuri populare românești; 

 -dezvoltarea la elevi a bagajului propriu de informații referitoare la personalități române din diverse 

domenii; 

 - implicarea elevilor, creșterea motivaţiei pentru informare, documentare, comunicare, selecţie şi analiză; 

 -implicarea activă și responsabilă a elevilor în derularea activităților propuse; 

 -manifestarea unei atitudini pozitive față de valorile naționale; 

 -dezvoltarea gândirii critice şi a  capacităţii de analiză a informațiilor; 

 - formarea unor gusturi și atitudini  intelectuale, morale şi estetice; 

 -creșterea gradului de coeziune a colectivului clasei; 

 -amenajarea în clasă și în școală a unor expoziții cu lucrările realizare; 

 -atragerea părinților, a altor membri ai comunității în derularea activităților școlare și extrașcolare. 

 

Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului: 

Asigurarea continuităţii proiectului s-a realizat printr-o implementare riguroasă și o evaluare obiectivă şi 

prin atragerea de noi parteneri și colaboratori în proiect, în speranța înscrierii acestuia în sfera proiectelor 

județene și, poate, chiar ca proiect educativ național. Am încercat să aducem alături de noi familiile elevilor, 

reprezentanți ai comunității locale și ai altor instituții (Biserică, Biblioteca Municipală, Muzeul Municipal, alte 

școli partenere etc.). 

Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul 

implementării proiectului: 

 -prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a învățătorilor; 

 -prezentări în cadrul întâlnirilor cu părinții; 

 -mediatizarea activităților derulate în diverse medii online; 

 -prezentarea rezultatelor proiectului pe site-ul școlii; 

 -articole în revista școlii, „Mozaic”; 

 -realizarea de CD-uri cu prezentarea activităților desfășurate. 

 Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului: 

Pe perioada derulării activității „Crăciunul la români”, din cadrul proiectului educațional „De ce iubim 

România?”, s-a solicitat colaborarea cu Biserica Parohiei „Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil”, Rîmnicelu, județul 
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Buzău, respectiv cu preoții parohi. Parteneriatul a vizat desfășurarea unei activități de voluntariat constând în 

strângerea și donarea de către elevii clasei a IV-a E, Step by Step, de hăinuțe, dulciuri, fructe și jucării, unor 

familii nevoiașe și cu mulți copii din localitatea Rîmnicelu, județul Buzău. 
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PROIECT EDUCATIV  

ZIUA VOLUNTARIATULUI- 5 decembrie 

ORODEL LILIANA 

Liceul Tehnologic ,,Virgil Madgearu”Roșiorii de Vede,Teleorman 

 

 

TITLUL PROIECTULUI EDUCATIV: 

➢ „Ziua voluntariatului- 5 decembrie” 

 

TEMA PROIECTULUI EDUCATIV:  

➢ cetăţenie democratică şi responsabilitate socială 

 

➢ ARGUMENTUL PROIECTULUI EDUCATIV:  

➢  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.  

 

SCOPUL PROIECTULUI EDUCATIV:  

❖ 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; 

❖ Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de asumare a responsabilităților; 

❖ Implicarea elevilor în viaţa comunităţii locale. 

GRUP ȚINTĂ: 

• Beneficiari direcți:  

o Elevi de la Centrul Special de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede; 

• Beneficiari indirecți:  

• elevii de la Liceul Tehnologic ,,Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede; 

 

PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI  EDUCATIV:  

• 05 decembrie 2020 

 

ANUL ȘCOLAR: 

• 2020-2021 

 

REZULTATE AȘTEPTATE : 

• Creșterea stimei de sine; 
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• Responsabilizarea elevilor și cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni comunitare; 

 

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE : 

• Produse ale activității; 

• Chestionare aplicate beneficiarilor, voluntarilor, cadrelor didactice; 

• Proces- verbal încheiate în urma desfășurării activităților; 

• Raport de evaluare finală. 

 

MODALITĂȚI DE REALIZARE: 

 Elevii voluntari și cadrele didactice voluntare  se vor întâlni pentru desfășurarea unor ateliere de creație cu elevii 

de la CSEI Roșiorii de Vede în vederea realizării unor lucrări comune. 

 

PRODUSE ALE PROIECTULUI: Fotografii, afișe, lucrări realizate de către elevi. 

BUGETUL PROIECTULUI: 

✓ Consumabilele  utilizate pentru obținerea diferitelor produse/ lucrări vor fi donate de către elevii și 

profesorii Liceului Tehnologic,,Virgil Madgearu” . 

✓ Costurile pentru materialele vor fi suportate de către cadrele didactice și elevii voluntari. 

 

Art.1.Partenerii proiectului: 

Inițiator și organizator proiect: 

LICEUL TEHNOLOGIC,, VIRGIL MADGEARU”, cu sediul în Roșiorii de Vede,str.Republicii, nr.11, cod 

postal 145100, reprezentat prin prof. Orodel Liliana, coordonator proiect. 

Instituție/școală parteneră în proiect: 

CENTRUL DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ,ROȘIORII DE VEDE 

Art.2.Obiectul proiectului: 

Prezentul proiect se elaborează în vederea derulării activităților pentru Ziua voluntariatului 

 

Art.3.Durata si valabilitatea parteneriatului: 

➢ Prezentul proiect se încheie pe perioada derularii activității „Ziua voluntariatului- 5 decembrie”și anume 

05 decembrie 2020. 

 

Art.4.Obligațiile părților: 

4.1. Inițiator și organizator proiect: 

- să elaboreze proiectul și calendarul proiectului; 

-  să coordoneze activitățile propuse; 

- să popularizeze proiectul în mass-media și pe rețelele de socializare; 

-să realizeze procedurile specifice proiectului:de încheiere acorduri de parteneriate, de înscriere, de desfășurare a 

activităților, alte proceduri; 

- să elaboreze portofoliul proiectului; 
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- să emită diplome și adeverințe pentru factorii implicați în proiect; 

- să gestioneze realizarea și distribuirea produselor finale obținute în urma derulării proiectului; 

 

4.2. Instituție/școală parteneră în proiect (opțional): 

- să popularizeze proiectul în comunitatea de unde provine instituția/scoala parteneră; 

- să respecte procedurile din proiect; 

- să încheie acordul de parteneriat conform calendarului; 

- să răspundă la timp la solicitarile inițiatorului și organizatorului proiectului; 

 

Art.5.Alte clauze 

-Orice modificare la prezentul proiect se anunță din timp; 

-Orice comunicare între membrii echipei și parteneri se poate realiza prin e-mail la adresele de contact dintre 

parteneri; 

-Prezentul 

proiect se 

elaborează 

într-un 

exemplar 

pentru fiecare 

semnata 

 

 

Anexa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt 

Titlul 

activității 

Descriere 

activitate 

Obiective/comp

etențe 

Resurse Evaluare 

 

1 De ce 

voluntar ?  

-Prezentare  acţiuni 

de voluntariat în care 

ne putem implica; 

-exemple de bună 

practică; 

Colectare și donare 

de rechizite școlare ; 

Cunoaștrea 

specificului 

calității de 

voluntar 

film educativ chestionar 

2 Atelier ,,În 

așteptarea 

lui Moș 

Nicolae” 

Confecționarea de 

șosete pentru 

primirea cadourilor 

de Moș Nicolae; 

Conştientizarea 

importanţei 

voluntariatului 

și a problemelor 

comunității 

locale  

carton, 

hîrtie,material 

textil, 

decorațiuni; 

Planșe 

-fotografii. 
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DĂ O MÂNĂ DE AJUTOR , FII UN VOLUNTAR RESPONSABIL! 

 

STĂNICĂ CARMEN 

Școala Gimnazială Nr. 1  „I . L. Caragiale”, Dâmbovița 

 

❖  ARGUMENT: 

      Copilul învață să aprecieze conduita celor din jurul său, începe să cunoască valoarea socială a acțiunilor sale, 

pentru ca, mai târziu, să înceapă să se comporte după anumite reguli și norme morale, sociale și civice, prin 

raportarea faptelor proprii la faptele adulților. 

      Educația pentru voluntariat reprezintă o latură esențială privind integrarea în civilizația modernă a elevilor, 

iar cunoașterea și aplicarea regulilor referitoare la acțiunea de voluntariat îi ajută pe copii să socializeze mai mult, 

să-i ajute pe semenii săi , dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste.  De aceea prin acțiunile de 

voluntariat se pot obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale, voluntariatul rămânând o activitate 

demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

      Proiectul educațional are la bază realizarea unei educaţii pentru voluntariat - un instrument eficient în 

promovarea responsabilizării copiilor efectiv numai prin munca de voluntariat realizată la nivelul școlii, în 

colaborare cu Primăria comunei și care promovează cunoașterea, respectarea și aplicarea regulilor de voluntariat 

în viața de zi cu zi. 

❖  SCOP: 

      Educarea elevilor din ciclul primar CP-IV pentru formarea şi promovarea unei conduite corecte prin 

cultivarea responsabilității pe care aceștia o au față de semenii lor . 

❖  ȚINTE  STRATEGICE: 

      Elevii ciclului primar CP - IV 

❖  OBIECTIV GENERAL:  

      Dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale la nivelul școlii pentru educația pentru voluntariat în 

condiții sigure. 

 

❖  OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Formarea şi implicarea elevilor în activităţi de educaţie pentru voluntariat ; 

2. Creşterea cu 10% a abilităţilor şi deprinderilor elevilor din grupul ţintă pentru cunoașterea, aplicarea și 

respectarea acțiunilor de voluntariat ; 

3. Realizarea unui jurnal de activități de educaţie pentru voluntariat. 

❖  ACTIVITĂȚI: 

   •  Pregătirea echipei, selecţia participanţilor şi a metodelor de lucru, programarea şi mediatizarea activităţilor 

printr-un afiș, pliant ;  

  •  Inițierea unor activități de colectare de bunuri (rechizite, jucării, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse 
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alimentare și de igienă) necesare acțiunii de voluntariat ce urmează a fi desfășurate în cadrul proiectului 

educațional; 

  •  Discutarea unor reguli și etape de desfășurare a  acțiunilor de voluntariat. 

❖  RESPONSABILITĂȚI: 

• Cadrele didactice              •    Reprezentanți Primăria I.L.Caragiale    • Părinții elevilor 

❖  RESURSE UMANE: 

   •Elevii ciclului primar CP-IV            • Cadrele didactice             • Părinții elevilor. 

❖  BENEFICIARI: 

• 115 de elevi din ciclul primar   • 30 de părinţi    • 7 cadre didactice    • 2 reprezentanți Primăria I.L.Caragiale 

❖  PARTENERI: 

• Părinții elevilor       • Reprezentanți Primăria I.L.Caragiale 

❖  RESURSE MATERIALE: 

• rechizite, jucării, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse alimentare și de igienă 

❖  SPAȚIUL  DE DESFĂȘURARE: 

• Școala      • Curtea școlii       Grădinița I.L.Caragiale       Comuna I.L.Caragiale 

❖  DURATA ACTIVITĂȚILOR: 

14 septembrie 2020 – 27 noiembrie 2020 

 

 

❖  PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR: 

Nr. 

crt. 

Activitatea Grup ţinta Termen Responsabil Rezultate Obs. 

1 Sunt un 

voluntar 

responsabil! 

 

Elevi 

Cadre didactice 

Părinți 

Reprezentanți 

Primăria 

I.L.Caragiale 

Septem-

brie 

2020 

Toţi membrii 

implicaţi in proiect 

Poze- 

masa rotunda 

pentru 

prezentarea 

proiectului 

Școală 

2 Regulile 

voluntaria-

tului 

Elevi 

 

Septem-

brie 

2020 

Cadre didactice 

Reprezentanți 

Primăria I.L.Caragiale 

Conştientizarea 

importanței 

cunoașterii 

noțiunii de 

Școală 
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 voluntariat, ce 

este, cui se 

adresează, care 

sunt regulile de 

respectat, etapele 

de parcurs în 

desfășurarea 

activității. 

Prezentare PPT 

3 Să fim buni 

voluntari! 

Elevi 

 

 

Octombrie  

2020 

Cadre didactice 

Reprezentanți 

Primăria I.L.Caragiale 

Activități de 

voluntariat 

desfășurate în 

cadrul școlii 

I.L.Caragiale 

adresate elevilor 

cu situație 

financiară 

precară. 

 

Poze 

Curtea 

școlii  

I.L. 

Caragiale 

4 Avem grijă 

de cei mai 

mici! 

Elevi 

 

Octombrie 

2020 

Cadre didactice 

Reprezentanți 

Primăria I.L.Caragiale 

Activități de 

voluntariat 

desfășurate în 

cadrul Grădiniței 

de copii I. L. 

Caragiale . 

 

Poze 

Grădinița 

I. L. 

Caragiale  

5 Suntem 

voluntarii 

comunei! 

Elevi 

 

Noiembrie  

2020 

 

Cadre didactice 

Reprezentanți 

Primăria I.L.Caragiale 

Activități de 

voluntariat 

desfășurate în 

comuna I. L . 

Caragiale 

adresate 

bătrânilor din 

comună , care au 

o situație 

financiară 

precară. 

Comuna 

I. L . 

Caragiale 
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Poze 

6 Să ne ajutăm 

unii pe alții! 

Masa rotunda – 

finalizarea 

proiectului 

Noiembrie  

2020 

Toţi membrii 

implicaţi in proiect 

Diseminarea 

proiectului - 

prezentarea 

lucrărilor 

elaborate pe 

parcursul 

desfăşurării 

proiectului. 

Școală  

 

 

❖  DIAGRAMA ACTIVITĂȚILOR: 

Nr. 

crt. 

Activitatea Responsabil Luna 1 

Septem-

brie 

 Luna 2 

Octombrie 

 Luna 3 

Noiembrie 

 

s 

1  

s 

2 

s 

3  

s 

4  

s 

1  

s 

2  

s 

3  

s 

4  

s 

1  

s 

2  

s 

3  

s 

4  

1  Sunt un 

voluntar 

responsabil! 

 

Toţi membrii 

implicaţi in 

proiect 

 

                        

2   Să fim buni 

voluntari! 

 

Cadre didactice 

Reprezentanți 

Primăria 

I.L.Caragiale 

                        

3  Regulile 

voluntariatului 

 Cadre didactice 

Reprezentanți 

Primăria 

I.L.Caragiale 

                        

4  Avem grijă de 

cei mai mici! 

 

Cadre didactice 

Reprezentanți 

Primăria 

I.L.Caragiale 
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5  Suntem 

voluntarii 

comunei! 

 

Cadre didactice 

Reprezentanți 

Primăria 

I.L.Caragiale 

                        

6  Să ne ajutăm 

unii pe alții! 

 

Toţi membrii 

implicaţi in 

proiect 

              

  

          

 

 

 

❖  REZULTATE AȘTEPTATE: 

• 115 de elevi au participat la activităţile desfăşurate, majoritatea elevilor fiind formați şi antrenați în activităţi de 

educaţie pentru voluntariat; 

• realizarea unui  jurnal cu activități de educaţie pentru voluntariat , a unui film de prezentare a acestor activităţi 

și a unui panou cu imagini din activităţile desfăşurate.  

❖  IMPACT AȘTEPTAT: 

a) Creşterea interesului pentru o mai bună implicare în ajutorarea semenilor din comună; 

b) O mai bună colaborare între școală și Primăria I.L.Caragiale. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

Precup Ioana Monica 

Liceul Tehnologic ,,Vasile Netea", Deda 

 

Centru medico-social, Deda                                                                              Liceul Teh. ,,Vasile Netea", Deda 

Dir. Scridon Mircea                                                                                           Dir. Şteţco Maria 

Coordonatori  proiect: 

Prof. Înv. Primar Precup Monica 

   Motto:                                

                                           „  A-ţi  învăţa  copiii  să  facă binele 

                                             înseamnă a le lăsa moştenirea cea                                                                                                                                          

                                               mai preţioasă „                 

                                                              Montegazza                       

 

ARGUMENT 

           Daca vom avea grijă de bătrâni,care sunt ai noştrii ai tuturor,atunci copiii noştrii vor fi buni, sensibili 

,umani şi vor aprecia înţelepciunea poporului român ;copiii noştrii vor zburda prin iarba fragedă,păsările se vor 

înălţa spre cerul senin ,peştii vor mai înota în apele limpezi şi ……va  FI   IUBIRE. 

       Prin acest proiect ne-am propus  să lărgim sfera de cunoaşere umană, copiii să trăiască în relaţie cu cei din 

jur, să-şi dezvolte stări afective pozitive,să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau 

abandonate,stabilirea unei punţi de legatură între cele doua medii diferite şi adaptarea comportamentului la 

cerinţele grupului cu care vin în contact. 

      Ajutorarea şi protejarea bătrânilor este o problema care trebuie să intereseze pe toata 

lumea :adulţi şi copii. Vrem să aducem un zâmbet pe feţele acestor «  trecatori prin viaţă »,să fim nepoţii pe care 

şi i-ar fi dorit, să le deschidem uşa de Crăciun, de Paşte,  să le aducem un strop de bucurie prin cântecele, poeziile 

şi dansurile noastre. 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

❖ SCOPUL PROIECTULUI 

➢  dezvoltarea sentimentelor de dragoste,preţuire şi respect pentru   

            persoanele în vârstă. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi 
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 Formarea deprinderii copiilor de a cunoaşte şi a respecta norme de  

           comportare în societate, 

  educarea abilităţii de a intra în relaţie cu cei din jur. 

 insusirea regulilor de ingrijire si ocrotire a batranilor ; 

 formarea unui comportament civic, onest fata de oameni ; 

 antrenarea in activitati artistice si practice pentru beneficiile celor din jur ; 

 

  GRUPUL ŢINTÃ: 

    Copiii din ciclul primar al Liceului Tehnologic ,,Vasile Netea". 

    Persoanele vârstnice , internate în centrul medico-social din Deda. 

 DURTA PROIECTULUI: 

    Prezentrul proiect se desfăşoară pe durata anului şcolar 2020-2021. 

 

 BENEFICIARI INDIRECŢI: 

❖ şcoala 

❖ comunitatea 

 RESURSE UMANE 

❖ copiii, cadre didactice 

 BUGETUL PROIECTULUI 

 

❖ sponsorizări din partea părinţilor; 

❖ donaţii 

   EVALUAREA va fi realizată prin : 

 -albume ; 

 -fotografii ; 

        -vizite la centrul medico-social. 

   

PROGRAMUL EDUCAŢIONAL 

“ OAMENII DE LÂNGÃ NOI” 
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   PROGRAM DE ACTIVITÃŢI 

 

Nr. 

crt 

Perioada  Denumirea 

activităţii 

Conţinutul activităţii Locul de desfăşurare 

1. Septembrie 

2020 

Ne informă! 

 

 

Vizionarea unor filme scurte în 

care se prezintă grija pentru 

persoanele vârstnice. Discuţii. 

Sălile de clasă 

2. Octombrie 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Ne implicăm! Copiii , părinţii şi cadrele 

didactice implicate vor dona 

mici sume de bani care se vor 

preda  centrului medico-social 

din Deda pentru a achiziţiona 

cele necesare pentru hrana 

persoanelor internate la centru. 

Vizitarea centrului pentru a 

preda banii donaţi. 

 

 

Copiii vor confecţiona felicitări 

de Crăciun pentru persoanele 

din centru , le vor scrie scurte 

urări iar apoi vor merge ,,La 

colindat", la centru, pentru a le 

înmâna felicitările şi a-i bucura 

cu câteva colinde. 

 Sălile de clasă 

 

 

 

 

Centru medico-

social din Deda 

  

 

Sălile de clasă 

 

 

Centru medico-

social din Deda 

3.  

Decembrie 

2020 

  

„Iată ce pot face 

două mâini 

dibace...” 
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Proiect  educaţional 

“DE LA INIMĂ….PENTRU  INIMĂ” 

 

Prof. ptr. înv. primar Claudia PÎRVULESCU 

Școala Gimnazială Crușeț, Județul Gorj 

 

                                                                             MOTTO: 

„Nu începe niciodată cu nu se poate, ci începe cu să vedem” 

ARGUMENTAREA  PROIECTULUI: 

Prin acest proiect vrem să trezim interesul elevilor, dar și al părinților, pentru ceea ce este frumos, natural 

și normal, astfel încât să ne putem dovedi mai întâi nouă și apoi celor din jur, că putem demonstra umanitate și 

bunătate. chiar și în vremuri mai puțin favorabile precum cele prin care trecem acum. 

Copilul experimentează o gamă variată de emoții și sentimente pe care suntem obligați să le cultivăm și să 

le amplificăm. Astfel, unul dintre obiectivele prioritare ale școlii și familiei este educarea lor în spiritul umanității 

și generozității. Atât bucuriile, cât și durerile celor din jur trebuie să le facă să vibreze și să reacționeze în 

consecință. În acest sens, am conceput și dezvoltat un proiect pentru implicarea copiilor din clasele CP - IV într-o 

acțiune socială comunitară, pe care am intitulat-o „Din inimă pentru inimă” ocazie cu care am încercat să aducem 

o rază de soare și bucurie în sufletele copiilor cu o situație financiară mai puțin bună. Proiectul a fost acceptat cu 

plăcere de către copii și părinți, precum și de către cadrele dicatice implicate. 

Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să-i învățăm pe copiii noștri valorile democrației autentice și faptul că 

putem trăi doar în comuniune cu cei din jur, mulți care au nevoie de sprijin și înțelegere. 

 

SCOP:  

Contribuirea la ajutorul reciproc în zonele rurale; schimbarea mentalității și atitudinii față de comunitățile 

rurale; cunoașterea valorilor morale creștine. 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Prin acest proiect, încercăm să implicăm sufletele copiilor în activități caritabile și să atragem sponsorii 

cât mai mult posibil pentru a-i ajuta pe acei copii mai puțin fericiți. Acest proiect începe în noiembrie și am pornit 

cu mințile și inimile la cei care sunt mai puțin fericiți decât noi. Numai iubirea ne poate spori încrederea în cei din 

jurul nostru, dar implică și sacrificiu. În acest parteneriat, se realizează tot ceea ce intenționăm să facem, ceea ce 

implică mai mulți factori. 

 

OBIECTIVE:  

• promovarea ideii de „a face daruri” printre copii; 

• sensibilizarea adulţilor; 

• ajutorarea unor copii din mediul rural; 

• participarea lor la o actţune comună în cadrul Școlii Gimnaziale Crușeț. 

GRUP ŢINTĂ:  părinţi, cadre didacticei si elevii claselor CP-IV de la Școala Gimnazială Crușeț și structuri. 

METODE  ŞI PROCEDEE:  

• comunicarea; 

• lucru in echipă; 

• schimbul de idei; 
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FORME  DE  REALIZARE:  activitate in sala de clasă, joc de rol 

RESURSELE  PROIECTULUI:  

• Materiale: aparat foto, camera de filmat; 

• Umane: cadrele didactice, elevi, părinţi, 

• Financiare:  sustinere financiară din partea părinţilor noştri și a sponsorilor din comunitate. 

DURATA  PROIECTULUI:  două luni-noiembrie-decembrie. 

CALENDARUL  ACŢIUNILOR:   

• lansarea proiectului;                                                   

• stabilirea responsabilităţilor; 

• solicitarea implicării in proiect; 

• sensibilizarea părinţilor in susţinerea unor astfel de activităţi; 

• cumpararea de jucării şi dulciuri de către părinţi; 

• obţinerea unor pachete cu hăinuţe şi încălţăminte pentru copii de la  

anumite asociații și donare de lucruri material și nu numai. 

 

 EVALUAREA  PROIECTULUI:  

• discuţii cu părinţii privind impactul proiectului asupra lor; 

•  realizarea unui DVD cu filmări din timpul derularii proiectului; 

• decernarea de diplome  copiilor  participanţi de la şcoala noastră; 

• popularizarea proiectului. 

 

 

 

Noiembrie 

Decembrie 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

TÂRGUL DE CRĂCIUN 

 

Mirela Alina Popa, Cristina Nelica Mucea, Alina Sălăgean-Mihețiu 

Colegiul Național „Avram Iancu”, loc. Câmpeni, jud. Alba 

 Director,                                                                                    

Prof. Narița Natalia 

Director adjunct,  

Consilier educativ, 

Prof. Mucea Cristina 

Coordonatori proiect 

Selyem Alexandru 

 Popa Mirela 

Sălăgean-Mihețiu Alina 

Diriginții claselor V-XII 

Consiliul elevilor 

 

 

ARGUMENT 

 

          Proiectul educativ propus vizează activităţi de natură artistică, creativă şi atitudinală. 

            Şcoala noastră îşi propune, prin programul derulat, să materializeze capacităţile creative ale copiilor prin 

acţiuni şi activităţi concrete centrate pe analiza nevoilor reale ale copilului, precum şi pe valorificarea resurselor 

de care acesta dispune şi, nu în ultimul rând,pe valorificarea resurselor şcolii şi a celor existente în comunitate, 

toate acestea îmbinându-se armonios în obiectivele urmărite. 

Într-o societate în care valorile reale sunt puse sub semnul întrebării şi unde scopul vieţii este denaturat, se 

impune o creionare a tradiţiei neamului românesc,prin implicarea directă a copiilor în realizarea “portretului” 

sărbătorilor de iarnă, a obiceiurilor din cele mai vechi timpuri. 

 

SCOPUL PROIECTULUI:  

 Atragerea elevilor in activitati practice si creative; 

 Stimularea  imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la tradiţiile şi 

obiceiurile altor culturi/ţări 

 Dezvoltarea  capacităţii de a aplica cunoştinţele dobândite pentru a se realiza cu ajutorul lor ceva 

practic - util. 

 Pregătirea  elevilor pentru o viaţă activă.  
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 Sensibilizarea copiilor în faţa problemelor actuale și familiarizarea lor cu situațiile mai puțin 

delicate astfel încât să devină persoane capabile să aprecieze frumosul şi viaţa. 

 

 

OBIECTIVE: 

 Dezvoltarea spiritului de muncă în echipă; 

 Stimularea creativității, sensibilității și a gustului estetic; 

 Încurajarea și stimularea competiției; 

 Să realizeze produse prin efort propriu; 

 Să cunoască, să înțeleagă, să prețuiască natura; 

 Folosirea imaginaţiei copiilor în crearea de decoruri specifice sărbătorii 

 Valorificarea si dezvoltarea intereselor si aptitudinilor copiilor; 

 Largirea si adancirea influentelor exercitate in procesul de invatamant; 

 Contribuirea la dezvoltarea armonioasă a copiilor; 

 Dezvoltarea abilitatilor de comunicare; 

 Constientizarea si responsabilizarea elevului la nivelul comunitatii locale prin implicare directa; 

 Ocuparea timpului liber cu activitati de tip recreativ, informativ, competitional, menite sa valorifice 

disponibilitatile si abilitatile elevilor in diverse domenii. 

 Valorificarea produselor realizate de către elevi 

 Realizarea unei atmosfere specifice Crăciunului 

 

Echipa de proiect: 

Diriginții claselor implicate în desfășurarea proiectului 

GRUP ŢINTĂ: elevii Colegiului National „Avram Iancu” Cimpeni, comunitatea locală, părinții elevilor, 

cadrele didactice 

 

         BENEFICIARI: elevi cu o situatie materială mai puțin fericită, elevi care necesită intervenție chirurgicală 

fiind diagnosticați cu boli grave. 

Parteneri: 

Sc Electrica SA 

Consiliul local 

RESURSE: 
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Umane: elevi, cadre didactice,  

Data de desfasurare: în fiecare an, în luna Decembrie 

 

           MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

         Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice; 

         Realizarea de fotografii şi CD-uri cu imagini din derularea proiectului. 

 

 

DISEMINARE: 

panouri informative; 

C.D. cu imagini din timpul desfăşurării activităţilor; 

Radio local 

Ziarul Unirea 

 

Concluzii 

       Activitatile de tip extracurricular pot deveni o modalitate eficienta de initiere in cunoastere, de formare 

culturala a elevilor, de punere in valoare a acelor abilitati de care ei dau dovada. Centrate pe elevi, proiectele 

derulate devin mijloace eficiente de atingere a obiectivelor educationale, de modelare a caracterelor si a spiritului 

civic.  
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PROGRAM OPŢIONAL 

“EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE” 

Trimestrul 2( an scolar 2020-2021) 

 

                                                                                                                  Prof. pt. inv.prescolar Ilea Tecla  

                           GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “AȘCHIUȚĂ”CLUJ-NAPOCA 

 

 

                          Având în vedere situația atât de tristă conform pandemiei SARSCov2, am inițiat încă din mai-

iunie 2020, opționalul ”Educație pentru sănătate”. Deși, tot timpul respectăm tot ceea ce ni se cere, bariere, 

reguli igienico-sanitare, totuși, pentru a ne proteja în aceste vremuri, nu este prea mult niciodată să mai învățăm 

ceva, să ne formăm o nouă deprindere (care să ne ajute în această luptă). 

Mi-am permis să vă trimit acest proiect de opțional, intenționez dessfășurarea acestuia. 

Deși l-am propus să îl desfășor doar din ianuarie, spicuiesc din acesta tot timpul, chiar și în cadrul lecțiilor on-

line. 

PROGRAM OPŢIONAL  

EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE 

“Piticii veseli sănătoși” 

“Egészséges és boldog Törpikék” 

Grupa combinata maghiara “Piticilor”(“Törpikék”) 

AN SCOLAR 2020-2021 

Trimestrul 2(ianuarie-iunie 2021) 

 “EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE” 

DURATA – UN SEMESTRU- SEMSTRUL 2(ianuarie-iunie 2021) 

1 ACTIVITATE PE SĂPTĂMÂNĂ 

NIVEL –     GRUPA COMBINATĂ maghiară (3-6 ani) 

ACTIVITATE – INTERDISCIPLINARĂ 

“EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE” 

Piticii veseli sănătoși 

ARGUMENT: 

Oportunitatea opționalului și  realismul în raport cu resursele disponibile, am decis desfășurarea 

acestui opțional, din următoarele motive bine întemeiate: 

- Având în vedere  schimbările și problemele actuale, epidemie de gripă, epidemia Covid19; 

- Modul în care copiii și familiile lor sunt sau nu pregătiți pentru a întâmpina o gripă, un coronavirus, 

etc.; 

- Factorii care influențează în mod pozitiv menținerea sănătății, creșterea imunității organismului, o 

creștere adecvată, potrivită, din toate punctele de vedere; 

- Evitarea unor comportamente neadecvate în cazul bolilor, îmbolnăvirilor, contaminărilor; 

- Modul de viață sănătos, alimentație adecvată, mișcare , sport în aer liber, echilibru în respectarea 

regimurilor zilei; 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII : 

I. Formarea intereseului pentru cunoaşterea organismului uman; 

II. Însuşirea unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea 

individuală şi cea colectivă; 
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III. Formarea deprinderilor de a practica exerciţii fizice ca mijloc de fortificare a organismului 

şi menţinere a sănătăţii; 

IV. Formarea şi consolidarea deprinderilor de alimentaţie raţională, bogată în vitamine şi 

minerale. 

 

I. Dimensiuni ale dezvoltarii: Formarea interesului pentru cunoaşterea organismului uman 

 

Dimensiuni ale dezvoltarii Activităţi concrete de învăţare 

I.1 Să cunoască propriul corp - denumirea corectă a părţilor corpului (cap, gât, 

trunchi, member); 

- denumirea corectă şi rolul unor organe din corp. 

I.2 Să cunoască rolul simţurilor în dezvoltarea 

normală a organismului 

- desenăm parţile componete ale corpului uman; 

- pipăim diferite materiale; 

- gustăm diferite mâncăruri. 

II.Dimensiune a dezvoltarii: Însuşirea unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre 

sănătatea individuală şi cea colectivă 

 

Dimensiune a dezvoltarii Activităţi concrete de învăţare 

II.1 Să aplice reguli de igienă în toate situaţiile - observarea modului de spălare corectă a mâinilor; 

- pieptănarea corectă a părului; 

- spălarea corectă a m- pieptănarea corectă a 

părului; 

- spălarea corectă a dinţilor. 

II.2 Să înţeleagă consecinţele nerespectării regulilor 

de igienă personală. 

- observarea la microscop a microbilor de pe mâini, 

fructe, legume nespălate; 

- menţinerea hainelor şi a corpului tot timpul curat. 

 

 

III. Dimensiune a dezvoltarii:  

Formarea deprindelor de a practica exerciţii fizice ca mijloc de fortificare a organismului şi menţinerea 

sănătăţii 

 

Dimensiuni ale dezvoltarii Activităţi concrete de învăţare 

III.1 Să cunoască factorii naturali de călire a 

organismului. 

- cunoaşterea rolului apei şi a soarelui în călirea 

organismului; 

- menţinerea aerului nepoluat prin spaţiile verzi şi 

plantele din casă. 

III.2 Să cunoască rolul mişcării în menţinerea 

sănătăţii. 

- practicarea mişcării în menţinerea unui corp 

sănătos; 

- învăţarea unor exerciţii de menţinere a sănătăţii. 
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IV. Dimensiuni ale dezvoltarii: Formarea şi consolidarea alimentaţiei rationale, bogată în vitamine şi 

minerale 

 

Dimensiuni ale dezvoltarii Comportamente 

IV.1 Să cunoască alimentele de bază necesare 

menţinerii echilibrate a organismului din punct de 

vedere medical. 

- observarea laptelui şi a produselor derivate din 

lapte; 

- colorarea unor fructe şi legume importante 

menţinerii sănătăţii. 

IV.2 Să cunoască normele sanitare de folosire a 

alimentelor, fructelor şi legumelor. 

- respectarea normelor igienice de folosire a 

fructelor şi legumelor; 

- înţelegerea de către copii a rolului vitaminelor din 

fructe şi legume. 

 

Tematica orientativa 

NR. 

CRT. 

Teme şi mijloace de realizare Numărul de activităţi 

I. Observare “Băieţelul” şi “Fetiţa” 

Desen “Autoportret” 

Joc didactic “Spune ce am gustat” 

3 

II. Cântec “Copiii frumoşi şi sănătoşi” 

Povestire “Supărarea Danielei” 

Activitate practică “La microscop” 

Poveste creată de educatoare “Frăţior şi 

surioară” 

Memorizare “Sunt curat şi sănătos” 

Desen “Obiectele de uz personal” 

5 

III. Lectură imagine “La mare” 

Joc “Cine câştigă întrecerea” 

Activitate practică “Îngrijim plantele” 

Desen-pictură “Parcul” 

Cântec “Azi în parcul plin de soare” 

5 

IV. Convorbire “Laptele un aliment complet 

necesar copiilor” 

Activitate practică “Salată de fructe şi legume” 

Desen “Fructe şi legume” 

Scenetă “Vitaminele” 

4 

Total 17 
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VALORI ȘI ATITUDINI VIZATE, PRIN DIMENSIUNILE DE DEZVOLTARE ALE OPȚIONALULUI:  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestii metodologice( evaluare) 

 

Voi pregăti concurs de cunoștințe, după care se voi 

acorda premii, pentru cei care au obținut rezultate deosebite. 

Toți copiii vor primi Diplome de participare. 

În mare parte am încercat adecvarea modalităților de 

evaluare la demersul didactic propus. 

Dimensiuni ale dezvoltarii 

Evaluare 

Conținut 

Sugestii metodologice 

I. Formarea interesului pentru cunoaşterea 

organismului uman. 

- să enumeraţi importanţa a cel puţin două organe 

din patru; 

- specificaţi două deosebiri dintre băieţei şi fetiţe. 

II. Însuşirea unor norme de comportament pentru 

asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală 

şi cea colectivă. 

- enumeraţi cel puţin trei cazuri de îmbolnăvire 

datorită mizeriei; 

- încercuiţi din imagine cel puţin trei copii din cinci 

care execută corect regulile de îngrijire a 

organismului. 

III. Formarea şi consolidarea deprinderilor de 

alimentaţie raţională bogată în vitamine şi minerale. 

- să denumiţi trei produse lactate din cinci produse; 

- să specifice cel puţin trei vitamine din cinci 

necesare dezvoltării organismului. 

 

 

I.1 Să cunoască propriul corp 

I.2 Să cunoască rolul simţurilor, dezvoltarea 

normală a organismului ,  

II.1 Să aplice reguli de igienă în toate situaţiile 

II.2 Să înţeleagă consecinţele nerespectării regulilor 

de igienă personală. 

III.1 Să cunoască factorii naturali de călire a 

organismului. 

III.2 Să cunoască rolul mişcării în menţinerea 

sănătăţii. 

IV.1 Să cunoască alimentele de bază necesare 

menţinerii echilibrate a organismului din punct de 

vedere medical. 

IV.2 Să cunoască normele sanitare de folosire a 

alimentelor, fructelor şi legumelor. 
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SCHIMBĂM  LUMEA  ÎN  BINE  ÎMPREUNĂ! 

Proiect educativ pentru implementarea  SNAC 

 

Prof. înv. primar Bucuci Duța, 

Școala Gimnazială „C. Parfene” Vaslui  

 

 

A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

a) Titlul: Schimbăm lumea în bine împreună! 

b) Domeniul: civic 

    Tipul de educaţie în care se încadrează: educaţie pentru dezvoltare comunitară - voluntariat 

c) Tipul de proiect: local 

                    

B. REZUMATUL PROIECTULUI (DESCRIERE) 

          1. Număr de elevi implicați:80 elevi   

2. Activităţi: 

1. Să vorbim despre schimbare...!- prezentarea proiectului 

2. Lumea e în schimbare, dar noi ? 

3. Săptămâna legumelor și fructelor donate; 

4. De Crăciun să fim mai buni! 

5. Mărţişoare dăruim! 

6. Concursul Naţional ,,Dincolo de cuvintele rostite! 

7. Vara e sărbătoarea copilăriei! – parada costumelor 

8. La final vedem rezultatele! - evaluarea proiectului 

        Activităţi: 

❖ activităţi de socializare a persoanelor defavorizate / cu cerinţe educative speciale; 

❖ activităţi de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale  în societate; 

❖ realizarea în comun a unor produse utile; 

❖ organizarea de târguri pentru valorificarea produselor obţinute în atelierele de lucru;  

❖ colectarea de fonduri şi sponzorizări pentru completarea nevoilor materiale a acestor persoane; 

❖ jocuri, work-shopuri, expoziţii, concursuri, vizionări, spectacole. 

  3. Număr de parteneri: 2 

C. PREZENTAREA PROIECTULUI 

a) Argument, justificare, context  

Lumea de azi evoluează într-o direcţie nouă. Învăţăm să nu trăim intr-un univers al “excluderii”, ci într-o 

lume a “incluziunii”, vorbim tot mai mult de incluziune socială. Societatea incluzivă nu mai face diferenţe între 

oameni, promovează principiile egalităţii în drepturi şi al egalităţii de şanse şi de acces pentru toţi 

copiii/elevii/cetăţenii acesteia. 

Misiunea  noastra este să oferim tuturor copiilor posibilitatea de a-şi forma competenţe, de a le crea condiţii să 

şi le exprime, de a simţi bucuria copilariei si de a descoperi lumea care-i înconjoară. Noi avem şansa să le oferim 

celor din jur şanse egale pentru fiecare, prin educaţie, grijă, dragoste. 

În cadrul acestui proiect ne propunem să antrenăm un număr mare de elevi, să descoperim micile talente și să 

le promovăm, să le trezim interesul pentru exprimarea prin intermediul culorii cu ajutorul pensulei, dar si a 
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materialelor (natural, sintetice) ce pot fi folosite sau refolosite în scopul dezvoltării imaginației, în spiritual 

cooperării în cadrul unei echipe, care promovează incluziunea.  

Motivăm ideea proiectului de față prin nevoia elevilor şi a persoanelor cu nevoi sociale de a participa practic 

la diferite activități care presupun mișcare, socializare și creativitate în mediul social apropiat. În cadrul acestui 

proiect se mai urmărește atât stimularea creativității copiilor cunoscută sub diverse forme de manifestare, cât și 

implicarea elevilor și a cadrelor didactice în valorificarea produselor muncii.   

 

b)  Scop: Creşterea interacţiunii şi a incluziunii sociale prin realizarea în comun a unor programe, acţiuni, 

activităţi şi proiecte cu caracter informaţional, asistenţial şi aplicativ  

 

c) Obiective generale: 

- încurajarea implicării tinerilor ca voluntari în activităţi desfăşurate cu persoane aflate în dificultate; 

- realizarea incluziunii si implicarii persoanelor aflate in dificultate in acţiuni educationale care promoveaza 

incluziunea; 

- dezvoltarea educaţională a voluntarilor 

 Obiective specifice:  

1. iniţierea de programe de acţiune comunitară între voluntari si beneficiari; 

2. organizarea unor acţiuni incitante pentru persoanele aflate in dificultate; 

3. stimularea şi dezvoltarea abilităţilor persoanelor cu nevoi speciale prin activități creative, plastice, arta 

dramatică, dans, sport, muzică si o ”altfel”de petrecere a timpului liber; 

4. încurajarea elevilor/profesorilor/părinţilor de a participa la acţiuni comunitare. 

d) Calendarul activităţilor      

Nr. 

crt 

 

Activităţi 

 

Modalităţi de  

realizare 

 

Perioada 

 

Participanţi 

 

Responsabili 

 

Locaţia  

1. ,,Să vorbim 

despre 

schimbare” 

Voluntari/ 

beneficiari 

Înscrierea partenerilor 

Încheierea acordului de 

parteneriat 

Precizǎri cu privire la 

desfǎşurarea 

activitǎţilor 

Constituirea echipelor 

de lucru şi elaborarea 

planului de desfǎşurare 

a activitǎţilor  

noiembrie  10 elevi de la 

Centrul 

Şcolar pentru 

Educaţie 

Incluzivă 

,,Constantin 

Pufan” Vaslui 

10 elevi de la 

Şcoala 

Gimnazială „C-

tin Parfene ” 

Vaslui 

 

 

 

Coordonatorii 

 

 

Centrul 

Şcolar pentru 

educaţie 

incluzivă ”C. 

Pufan” 

Vaslui 

2. „Lumea e în 

schimbare, dar 

noi ? –  

Ateliere de 

lucru 

 

Elevii împărţiţi pe 

echipe vor lucra 

postere cu  materialele  

pregătite. Voluntarii 

vor susţine realizarea 

acestora. 

noiembrie  10 elevi de la 

Centrul 

Şcolar pentru 

Educaţie 

Incluzivă 

Coordonatorii 

 

 

 

 

 

Şcoala 

Gimnazială „C-

tin Parfene ” 

Vaslui 
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Lucrările  vor fi expuse 

pe holurile instituţiilor 

partenere. 

,,Constantin 

Pufan” Vaslui 

10 elevi de la 

Şcoala 

Gimnazială „C-

tin Parfene ” 

Vaslui 

 

3. Săptămâna 

legumelor și 

fructelor donate 

Voluntarii vor dona 

legume și fructe 

copiilor de la CSEI,,C. 

Pufan” Vaslui 

noiembrie  

 

elevi de la 

Centrul 

Şcolar pentru 

Educaţie 

Incluzivă 

,,Constantin 

Pufan” Vaslui 

elevi de la 

Şcoala 

Gimnazială „C-

tin Parfene ” 

Vaslui 

Coordonatorii 

 

 

CSEI ,,C. 

Pufan” Vaslui 

 

4. ,,De Crăciun 

să fim mai 

buni!” 

 

 

Donare de jucării și 

dulciuri copiilor CSEI 

,,C. Pufan” Vaslui 

decembrie 

 

6 elevi + 2 

profesori 

reprezentanţi de 

la 

Centrul Şcolar 

pentru Educaţie 

Incluzivă 

„Constantin 

Pufan” Vaslui 

Elevi ai Şcolii 

Gimnaziale 

,,Constantin 

Parfene” Vaslui 

Voluntari 

Coordonatorii 

 

 

 

 

CSEI ,,C. 

Pufan” Vaslui 

 

5. ,,Mărţişoare.. 

dăruim” 

 Mărţişoarele, pregătite 

în atelierele de 

lucru,vor fi dăruite  

bolnavilor din Spitalul 

județean Vaslui 

martie  

 

Elevi de la 

Şcoala 

Gimnazială 

,,Constantin 

Parfene”  

10 elevi + 2 

profesori 

reprezentanţi de 

la 

Centrul Şcolar 

pentru Educaţie 

Coordonatorii 
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Incluzivă 

„Constantin 

Pufan” Vaslui 

6. Concursul 

naţional 

„Dincolo de 

cuvintele 

rostite” –  

 

Realizarea unor desene, 

postere, colaje cu tema 

copilăriei 

 

martie 

 

10 copii de la 

CSEI ”C. 

Pufan” Vaslui 

Elevi de la Şcoala 

Gimnazială 

,,Constantin 

Parfene” 

Coordonatorii 

 

Episodic  

 CSEI 

Şcoala 

Gimnazială „C-

tin Parfene ” 

Vaslui 

 

7. Iunie- luna 

copilăriei 

Parada costumelor 

Carnavalul copilariei 

sustinută de copii din 

cele 2 instituții școlare 

Copiii de la Şcoala 

Gimnazială „C-tin 

Parfene ” Vaslui  

vor dona acestora 

dulciuri si rechizite 

scolare 

 iunie 

 

 

10 copii de la 

CSEI ”C. 

Pufan” Vaslui 

Vaslui 

20 elevi de la 

Şcoala 

Gimnazială 

Vaslui 

 

 

 

Coordonatorii 

 

Amfiteatrul 

Școlii 

Gimnaziale „C-

tin Parfene ” 

Vaslui  

8. La   final.... Finalizarea proiectului iunie  

 

Reprezentanti din 

toate instituţiile 

implicate 

 

Coordonatorii Școala 

Gimnazială ,,C. 

Parfene” Vaslui 

e) Grupul ţintă: 

Beneficiari direcţi: elevi de la CSEI, elevi ai Şcolii Gimnaziale ,,Constantin Parfene” Vaslui 

Beneficiari indirecţi: elevi, părinţi, profesori, membri ai comunităţii locale. 

f) Durata: 1 an 

g) Rezultate aşteptate: socializare, incluziune sociala, educaţie civică 

h) Monitorizarea: urmărirea desfăşurării activităţilor conform calendarului 

 i) Evaluarea: produse finale, fotografii, procese verbale; 

k) Activităţi de promovare/mediatizare, diseminare 

- popularizarea activitatilor in mass-media, la ședinte și întâlniri cu părinţii și membri ai comunităţii locale, 

expoziţii. 

l) BUGETUL PROIECTULUI 

Surse de finanţare: autofinanţare 

m) ANEXE 

Acordurile de parteneriat 

Procese verbale 

Descrierea şi ilustrarea activităţilor 

Lista elevilor beneficiari si voluntari 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

,, BIBLIOTECA – O LUME A CĂRȚILOR” 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR BUTNARIU ELENA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 SUCEAVA, JUD. SUCEAVA 

 

ARGUMENT: 

Literatura pentru copii trebuie să investigheze universul propriu de cunoaştere al copilului, năzuinţele, 

aspiraţiile lui cele mai înalte, printr-o ingenioasă transfigurare artistică. 

“Copilul, scria George Călinescu, se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura 

care îi satisface această pornire îl încântă.” 

Ritmul tot mai accelerat de evoluţie a lumii contemporane şi al acumulării progresive de informaţii a pus 

amprenta asupra preocupărilor şi modului de viaţă al familiei de azi. „Oamenii ocupaţi” s-au îndepărtat de lumea 

cărţilor, iar televizorul, calculatorul, internetul au devenit pentru ei cele mai importante surse de informaţie, 

făcând tot mai rar sau deloc „gestul” de a citi o carte, de a intra într-o bibliotecă, într-o librărie, de a-şi construi o 

bibliotecă proprie. Părinţii copiilor  sunt tot mai puţin „modele” de urmat, în relaţia cu cartea! De aceea, şcoala, 

ca instituţie de învăţământ şi biblioteca, ca instituţie de cultură cu rol important în viaţa comunităţii, încearcă să 

corecteze această stare de lucruri , trezind în sufletele dornice de cunoaştere ale copiilor, interesul pentru lumea 

fascinantă a cărţii! 

SCOPUL PROIECTULUI:  Educarea elevilor în sensul receptării valorilor culturale, stimularea interesului 

pentru lectură, formarea competențelor de lectură în vederea asigurării succesului școlar. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 privind elevii: 

- să facă cunoștință cu lumea fascinantă a cărților; 

- să-și dezvolte interesul, dragostea și grija față de cărți; 

- să pătrundă în tainele artei și literaturii; 

- să-și formeze abilitatea de a realiza și ei scurte creații literare; 

- să-și exerseze aptitudinile artistice în cadrul unor concursuri cultural – artistice. 

 

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

a) Aplicantul se obligă: 

- să informeze instituția parteneră despre activitățile organizate; 

- să desfășoare activitățile incluse în calendarul proiectului; 

- să respecte termenul de desfășurare al activităților; 

- să asigure transportul elevilor până la  Biblioteca Bucovinei I. G. Sbierea; 

- să asigure diseminarea rezultatelor. 

a) Partenerul se obligă: 

- să asigure spațiul necesar desfășurării acțiunilor propuse; 

    - să explice elevilor, prin intermediul bibliotecarilor, cum este organizată biblioteca; 
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- să anunțe școala parteneră atunci când au loc evenimente care au legătură cu tema     proiectului: lansare de 

carte, organizare expoziții etc. 

- să realizeze o agendă comună de lucru cu școala parteneră. 

GRUP ŢINTĂ: elevii din ciclul primar (clasele Pregătitoare – IV) 

RESURSE: 

Umane:  

PERSONALUL BIBLIOTECII – asigură necesarul de carte şi amenajează spaţiul bibliotecii corespunzător 

desfăşurării diverselor activităţi. 

CADRELE DIDACTICE – organizează şi desfăşoară activităţi diverse; 

ELEVII – optează pentru anumite activităţi şi participă activ la acestea, dar şi la altele prevăzute în program; 

Materiale: baza materială existentă (minibibliotecile amenajate în clase, biblioteca scolii, biblioteca 

comunală, biblioteca județeană, volume cu noile apariţii literare, xerox, costumaţii pentru scenete) 

   DISEMINARE:    

- prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor; 

- afişarea graficului de activităţi  şi a unor produse realizate pe parcursul derulării proiectului; 

- postare pe site-ul școlii și al cadrelor didactice „didactic.ro”. 

MONITORIZARE: 

- afișarea programelor în locuri accesibile copiilor și părinților; 

- implicarea  părinților în activitățile desfășurate; 

- realizarea unor expoziții cu lucrările copiilor. 

METODE DE EVALUARE:  

- observarea sistematică a comportamentului elevilor;  

- proiectul; 

- analiza produselor activităţii;  

- interviul. 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: 

- Realizarea de expoziții cu lucrări ale copiilor rezultate din activitățile la biblioteca județeană 

- Prezentarea unor momente/serbări cu recitări, scenete/dramatizări 

- Organizarea de concursuri pe diferite teme literare. 

      REZULTATE AȘTEPTATE: 

- dezvoltarea sentimentelor de respect pentru carte; 

- dezvoltarea deprinderilor de citire, recitare şi analiză a unor texte literare; 

- îmbogăţirea experienţelor de învăţare; 

- rezultate mai bune la concursurile de cultură generală; 

- dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă. 

PRODUSE FINITE: 

- desfăşurarea unor concursuri pe teme literare; 

- realizarea unor programe artistice, album foto, casetă video cu activităţi ale elevilor; 

- realizarea unor expoziţii de desene sau colaje cu scene din poveşti; 

- realizarea unor portofolii cu fişe de lectură, compuneri, eseuri şi curiozităţi despre scriitorii cu care au luat 

contact; 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: 

-  „Biblioteca – Lăcaş de cultură”- lansarea proiectului (vizită) 
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- „Cartea, izvor  de cunoaştere şi frumuseţe”- prezentare de apariţii noi de cărţi pentru copii 

- „Elena Farago - prietena copiilor”-140 de ani de la nașterea autoarei Elena Farago -  Program literar – 

artistic  

-  „Poveşti pentru copii” – oră de lectură  

- „Cartea în imaginaţia copiilor”  - Desen, picturi, colaje  

- „În lumea fantastică a basmelor”- Audierea unor basme, dramatizări 

-  „Tainele lecturii” – evaluare. Prezentarea unui album cu aspecte din derularea proiectului, masă rotundă 

cu participarea copiilor, cadrele didactice participante la proiect şi reprezentanţi ai bibliotecii.  

      DISPOZIȚII FINALE : 

            Contractul a fost încheiat în două exemplare – ambele având calitatea de original, câte unul pentru fiecare 

parte contractantă și intră în vigoare la data semnării  acestuia.  

 

 

 

    Trăind într-o lume în care pe zi ce trece modernismul tehnologiei pare să acapareze cât mai mult din 

preocupările zilnice ale noilor generații, părinți și copii deopotrivă, modernism în seama căruia se atribuie de cele 

mai multe ori însuși actul educativ, se reiterează necesitatea  adevăratului educator care să călăuzească pașii 

învățăceilor către minunata lume a cărții, supusă parcă unui proces de îmbătrinire și ignoranță totală. Copilul din 

fire se naște curios de lume și nerăbdător de a se orienta în ea, iar, după cum preciza criticul literar George 
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Călinescu(1899-1965) literatura îl încântă tocmai pentru că îi satisface această pornire.  Urmând acest principiu, 

doamnele învățătoare de la Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava, cu măiestrie și tact pedagogic și-au stabilit ca 

obiectiv prioritar educarea elevilor în sensul receptării adevăratelor  valori culturale, stimularea interesului 

învățăceilor pentru lectură și formarea competențelor de lectură în vederea asigurării succesului școlar. 

Activitatea s-a dorit a fi un impuls nu numai pentru școlari, dar și pentru părinții acestora, în vederea 

redescoperirii dragostei față de tot ceea ce înseamnă cultură și patrimoniu național. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

,,DATINI ȘI OBICEIURI DE IARNĂ “ 

                                                                    Prof.înv.primar Parasca Lăcrimioara Măriuca  

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Vicovu de Sus , Suceava 

 

ARGUMENT 

Sărbătorile de iarnă reprezintă momentul cel mai aşteptat, nu numai de copii, ci şi de adulţi. Ele sunt 

întâmpinate cu sufletele deschise, curate şi pline de bucurie. La români, sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de 

Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet. Crăciunul este sărbătoarea sfântă a Naşterii Domnului, timp al 

bucuriilor, al păcii şi a liniştii sufleteşti. Este o perioadă în care primim şi dăruim multă iubire şi căldură 

sufletească.  

Frumuseţea obiceiurilor şi colindelor de Crăciun trebuie simţită şi preţuită de copii. Cu glasurile lor 

cristaline, calde şi tremurând de emoţii, copiii sunt cei meniţi să exprime cel mai bine gândurile curate şi să facă 

urări celor dragi în aceste zile de mare sărbătoare. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

• stimularea  potenţialului artistic al şcolarilor prin deschiderea  căilor de comunicare emoţională; 

• promovarea comunicării între elevi şi dezvoltarea colaborării între cadrele  didactice, în cadrul unor 

activităţi extracurriculare; 

• dobândirea cunoștințelor  despre   tradițiie și obiceiurile  creștinești de Crăciun  și Anul Nou. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

• Cunoaşterea tradiţiilor locale prilejuite de sărbătorile de iarnă; 

• Păstrarea şi promovarea valorilor tradiţionale în contextul naţional; 

• Cultivarea sensibilităţii artistice a  şcolarilor; 

• Achiziționarea valorilor educative și  morale creștine; 

• Descoperirea copiilor cu aptitudini artistice şi literare. 

ORGANIZATOR: 

• prof. înv. primar Parasca Lăcrimioara Măriuca 

DATA: 16.12.2019 – 23.12.2019 

RESURSE UMANE: 

• elevii claselor: pregătitoare – VIII 
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• cadre didactice 

• inspectori școlari 

• reprezentanţi ai comunităţii locale              

• părinţi 

RESURSE MATERIALE: 

• foi, acuarele 

• costume naționale 

PARTENERI: 

• Inspectoratul Școlar Județean Suceava 

CONŢINUT: 

• Realizarea unor desene cu Nașterea Domnului; 

• Participare la Festivalul datinilor și obiceiurilor de iarnă “Tradiții Bucovinene” etapa județeană; 

• Cu colinda la Inspectoratul Școlar Județean Suceava; 

• Colindăm și urăm la gazde primitoare; 

 

-    colinde: Descide ușa creștine, I sara Crăciunului, Dalbe flori de ziuă, Am pornit cu vestea bună, Ia 

sculați voi ce dormiți, etc.; 

-    dansul crăciunițelor;     

- urături; 

- sorcova; 

- La mulți ani! 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

• realizarea  programului artistic în cele mai bune condiţii; 

• sonorizare bună, interpretarea expresivă a colindelor, urăturilor; 

• diplome; 

• cadouri; 

• album foto cu momentele importante ale spectacolului. 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

• atitudini pozitive ale copiilor pentru păstrarea datinilor creștine, pentru respectarea a tot ce este etic, moral 

si frumos pentru om; 

• dezvoltarea unor sentimente de afecțiune, atașament față de celelalte persoane din comunitatea locală; 

• lucrări realizate de copii, prin diferite tehnici picturale. 
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Programul de activități 

NR. 

CRT. 

        ACTIVITATEA PERIOADA DE 

 DESFĂŞURARE 

COORDONATORI DE 

ACTIVITATE 

1. ,,Datini și obiceiuri de Crăciun”   

 Informare despre iniţierea şi desfăşurarea 

proiectului 

 

 

      16 dec. 2019 

Prof. înv. primar  

Parasca Lăcrimioara 

Măriuca      

2. ,,Am plecat la colindat” 

Participarea elevilor de la clasele V- VIII  la 

Concertul de colinde organizat de Palatul 

Copiilor Suceava 

 

      17 dec. 2019 

  

Prof. înv. primar  

Parasca Lăcrimioara 

Măriuca      

3.  ,,Mugurașii ne colindă” 

Participarea elevilor din clasele a III-a și a 

IV-a A la Festivalul datinilor și obiceiurilor 

de iarnă “Tradiții Bucovinene” etapa 

județeană 

 

18 dec. 2019 

Prof. înv. primar  

Parasca Lăcrimioara 

Măriuca      

4. 

 

 

,,Am pornit cu vestea bună” 

Elevii claselor a III-a și a IV-a A cu colinda 

la ISJ Suceava 

 

18 dec. 2019 

Prof. înv. primar  

Parasca Lăcrimioara 

Măriuca      

5. 

 

 “Să întâmpinăm Crăciunul!” 

Expoziție cu desene destinate sarbătorii” 

21. dec. 2019 

 

Prof. înv. primar  

Parasca Lăcrimioara 

Măriuca      

6. 

 

 

,,Colindăm și urăm la gazde primitoare” 

Elevii claselor Pregătitoare – VIII au 

colindat și urat pe reprezentanții comunității 

locale 

22. dec. 2019 

 

Prof. înv. primar  

Parasca Lăcrimioara 

Măriuca      

7. “Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou”-

serbarea pe școală 

23. dec. 2019 Prof. înv. primar Parasca 

Lăcrimioara Măriuca      
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 “FORUMUL JUDEȚEAN ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI” 

 

Prof. Ion Felicia 

Școala Gimnazială ,,Prof. Ion Vișoiu”, Chitila 

 

 

MOTTO: ,, Nu există un om atât de rău încât să nu-l poți face bun la ceva” 

 

                                                                                            ( J.J.Rousseau”) 

 

 ARGUMENT 

           Procesul de umanizare și socializare a ființei umane nu este un fenomen simplu. În acest proces intervin un 

complex de factori care favorizează dezvoltarea conduitelor fie în sens pozitiv, fie în sens negativ. 

           Infracționalitatea în randul minorilor este un fenomen, care a căpătat o amploare deosebită la nivelul 

întregii societăți contemporane. Infracțiunile comise de minori au crescut ca incidență și au cunoscut o 

diversificare din punct de vedere al formei, apărând astfel noi tipuri de infracțiuni. O spune presa, o spune poliția, 

o simțim noi. 

           Interesul pentru combaterea delincvenței juvenile se manifestă, în prezent, prin realizarea de programe-

pilot, redactarea de proiecte legislative, organizarea de  seminarii de combatere a faptelor antisociale de către 

diferite instituții abilitate. 

           Școlii îi revine un rol primordial în formarea unui cetățean responsabil, capabil să constientizeze că 

siguranța noastră depinde de comportamentul nostru. 

         Prin derularea proiectului educativ în parteneriat „ FORUMUL JUDEȚEAN ÎMPOTRIVA VIOLENTEI ” 

ne propunem să îi învățăm pe elevi cum să prevină sau măcar să reducă la minimum, faptele antisociale săvârșite 

de tineri. 

          Proiectul este o dovadă a dorinţei de stimulare, dezvoltare și perfectare a acelor deprinderi la elevi necesare 

autoprotejării sș creșterii grijii față de propria persoană și față de cei din jur. 

           Prin caracterul dinamic și atractiv al temelor, cât și prin caracterul educativ, se asigură în permanență 

cultivarea la elevi a calităților morale, educarea voinței, a stăpânirii de sine, a spiritului de observație. 

 

     SCOP: 

-  prevenirea, diminuarea și combaterea violenței 

 

     OBIECTIVE : 

Informarea și conștientizarea tinerilor în privința efectelor distructive ale comportamentelor agresive și 

prevenirea acestora; 

Oferirea de alternative în interacțiune non-violenta între copii; 

Îmbunătățirea gradului de implicare voluntară a elevilor în activități de prevenire a violenței; 

Întărirea statutului copiilor și participarea activă a acestora în procesul respectării drepturilor lor și în 

schimbarea de atitudini și mentalități referitoare la creștera și educarea lor. 
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TIPUL DE PROIECT: județean 

GRUP ȚINTĂ:  

     - direct: elevii de ciclul gimnazial de la școlile participante  (Școala Gimnazială ,, Prof. Ion Vișoiu”, 

Chitila; Școala Gimnazială Nr1 Mogoșoaia; Școala Gimnazială Nr. 1 Nuci; Școala Gimnazială Nr.1 Buftea). 

     - indirect: - părinții acestora; 

                       - profesorii; 

                       - membrii ai comunității locale. 

 

       DURATA PROIECTULUI: ȘCOALA ALTFEl 28-30 Mai 2019 

 

       METODE ȘI TEHNICI DE LUCRU : observarea spontană; observarea dirijată; povestirea; explicaţia; 

conversatța ; demonstraţia; exerciţiul; jocul de rol ; dramatizarea ; problematizarea ; munca în echipa ; munca prin 

cooperare și colaborare ; întalniri cu specialiști ; dezbaterea ; brainstorming ; etc . 

 

     RESURSELE PROIECTULUI: 

 

➢ Resurse umane: - elevii din ciclul gimnazial; 

                                      - cadre didactice;  

                                - parinții;  

                                - specialiști. 

b) Resurse materiale: 

     - informaționale: albume, enciclopedii, reviste, cărti, pliante, CD- uri, jetoane, planșe, jucării. 

     - auxiliare: instrumente de lucru. 

c) Resurse temporale:  

d) Resurse de spațiu pentru derularea proiectului:  Școala Gimnazială Prof. Ion Vișoiu și Bistro- Casa cuTei 

 

    ACTIUNI: 

• Protecția copiilor împotriva violenței / O școala sigură și de calitate – Av. Mihaela Olaru președinta 

Asociației ,,Viață fără violență,, 

Ieri, 28 mai 2019, am interacționat cu 80 de #elevi frumoși și isteți din 4 unități de învățământ din județul #Ilfov 

în cadrul proiectului "Forumul judetean #antiviolentă" coordonat de prof. Ion Felicia. Felicitări, #copii frumoși și 

deștepți! M-ați cucerit pe deplin!  

Multă admirație și apreciere pentru #profesorii implicați în #proiect! Bravo! Felicitări! 

#Chitila, #Nuci, #Mogoșoaia, #Buftea 

Cu  

Felicia Feliciana Feliciana 

 

#MihaelaOlaru, #educațiejuridică, #prevenție, #avocat, #justiție, #educație, #România, 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/elevi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaH3ovR1D-lLzmmHechEPXqGAwioCIhvw_oSWEwS2fJk0cJf2uNALoR1cLlcuCHULKUz2sYPk5zwLdjAKfQ4BjsAl5ifkI8lqbzzOPd1s-nGiY3jwTwGz_P69R1yIiyiquRZ0FYTmMBfWOy7_Qa5rRoDc1tj5HvOCYd0wJa2dXEw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ilfov?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaH3ovR1D-lLzmmHechEPXqGAwioCIhvw_oSWEwS2fJk0cJf2uNALoR1cLlcuCHULKUz2sYPk5zwLdjAKfQ4BjsAl5ifkI8lqbzzOPd1s-nGiY3jwTwGz_P69R1yIiyiquRZ0FYTmMBfWOy7_Qa5rRoDc1tj5HvOCYd0wJa2dXEw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/antiviolent%C4%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaH3ovR1D-lLzmmHechEPXqGAwioCIhvw_oSWEwS2fJk0cJf2uNALoR1cLlcuCHULKUz2sYPk5zwLdjAKfQ4BjsAl5ifkI8lqbzzOPd1s-nGiY3jwTwGz_P69R1yIiyiquRZ0FYTmMBfWOy7_Qa5rRoDc1tj5HvOCYd0wJa2dXEw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/copii?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaH3ovR1D-lLzmmHechEPXqGAwioCIhvw_oSWEwS2fJk0cJf2uNALoR1cLlcuCHULKUz2sYPk5zwLdjAKfQ4BjsAl5ifkI8lqbzzOPd1s-nGiY3jwTwGz_P69R1yIiyiquRZ0FYTmMBfWOy7_Qa5rRoDc1tj5HvOCYd0wJa2dXEw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/profesorii?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaH3ovR1D-lLzmmHechEPXqGAwioCIhvw_oSWEwS2fJk0cJf2uNALoR1cLlcuCHULKUz2sYPk5zwLdjAKfQ4BjsAl5ifkI8lqbzzOPd1s-nGiY3jwTwGz_P69R1yIiyiquRZ0FYTmMBfWOy7_Qa5rRoDc1tj5HvOCYd0wJa2dXEw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/proiect?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaH3ovR1D-lLzmmHechEPXqGAwioCIhvw_oSWEwS2fJk0cJf2uNALoR1cLlcuCHULKUz2sYPk5zwLdjAKfQ4BjsAl5ifkI8lqbzzOPd1s-nGiY3jwTwGz_P69R1yIiyiquRZ0FYTmMBfWOy7_Qa5rRoDc1tj5HvOCYd0wJa2dXEw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/chitila?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaH3ovR1D-lLzmmHechEPXqGAwioCIhvw_oSWEwS2fJk0cJf2uNALoR1cLlcuCHULKUz2sYPk5zwLdjAKfQ4BjsAl5ifkI8lqbzzOPd1s-nGiY3jwTwGz_P69R1yIiyiquRZ0FYTmMBfWOy7_Qa5rRoDc1tj5HvOCYd0wJa2dXEw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nuci?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaH3ovR1D-lLzmmHechEPXqGAwioCIhvw_oSWEwS2fJk0cJf2uNALoR1cLlcuCHULKUz2sYPk5zwLdjAKfQ4BjsAl5ifkI8lqbzzOPd1s-nGiY3jwTwGz_P69R1yIiyiquRZ0FYTmMBfWOy7_Qa5rRoDc1tj5HvOCYd0wJa2dXEw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mogo%C8%99oaia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaH3ovR1D-lLzmmHechEPXqGAwioCIhvw_oSWEwS2fJk0cJf2uNALoR1cLlcuCHULKUz2sYPk5zwLdjAKfQ4BjsAl5ifkI8lqbzzOPd1s-nGiY3jwTwGz_P69R1yIiyiquRZ0FYTmMBfWOy7_Qa5rRoDc1tj5HvOCYd0wJa2dXEw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/buftea?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaH3ovR1D-lLzmmHechEPXqGAwioCIhvw_oSWEwS2fJk0cJf2uNALoR1cLlcuCHULKUz2sYPk5zwLdjAKfQ4BjsAl5ifkI8lqbzzOPd1s-nGiY3jwTwGz_P69R1yIiyiquRZ0FYTmMBfWOy7_Qa5rRoDc1tj5HvOCYd0wJa2dXEw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/felicia.feliciana?__cft__%5b0%5d=AZXaH3ovR1D-lLzmmHechEPXqGAwioCIhvw_oSWEwS2fJk0cJf2uNALoR1cLlcuCHULKUz2sYPk5zwLdjAKfQ4BjsAl5ifkI8lqbzzOPd1s-nGiY3jwTwGz_P69R1yIiyiquRZ0FYTmMBfWOy7_Qa5rRoDc1tj5HvOCYd0wJa2dXEw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mihaelaolaru?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaH3ovR1D-lLzmmHechEPXqGAwioCIhvw_oSWEwS2fJk0cJf2uNALoR1cLlcuCHULKUz2sYPk5zwLdjAKfQ4BjsAl5ifkI8lqbzzOPd1s-nGiY3jwTwGz_P69R1yIiyiquRZ0FYTmMBfWOy7_Qa5rRoDc1tj5HvOCYd0wJa2dXEw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/educa%C8%9Biejuridic%C4%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaH3ovR1D-lLzmmHechEPXqGAwioCIhvw_oSWEwS2fJk0cJf2uNALoR1cLlcuCHULKUz2sYPk5zwLdjAKfQ4BjsAl5ifkI8lqbzzOPd1s-nGiY3jwTwGz_P69R1yIiyiquRZ0FYTmMBfWOy7_Qa5rRoDc1tj5HvOCYd0wJa2dXEw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/preven%C8%9Bie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaH3ovR1D-lLzmmHechEPXqGAwioCIhvw_oSWEwS2fJk0cJf2uNALoR1cLlcuCHULKUz2sYPk5zwLdjAKfQ4BjsAl5ifkI8lqbzzOPd1s-nGiY3jwTwGz_P69R1yIiyiquRZ0FYTmMBfWOy7_Qa5rRoDc1tj5HvOCYd0wJa2dXEw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/avocat?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaH3ovR1D-lLzmmHechEPXqGAwioCIhvw_oSWEwS2fJk0cJf2uNALoR1cLlcuCHULKUz2sYPk5zwLdjAKfQ4BjsAl5ifkI8lqbzzOPd1s-nGiY3jwTwGz_P69R1yIiyiquRZ0FYTmMBfWOy7_Qa5rRoDc1tj5HvOCYd0wJa2dXEw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/justi%C8%9Bie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaH3ovR1D-lLzmmHechEPXqGAwioCIhvw_oSWEwS2fJk0cJf2uNALoR1cLlcuCHULKUz2sYPk5zwLdjAKfQ4BjsAl5ifkI8lqbzzOPd1s-nGiY3jwTwGz_P69R1yIiyiquRZ0FYTmMBfWOy7_Qa5rRoDc1tj5HvOCYd0wJa2dXEw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/educa%C8%9Bie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaH3ovR1D-lLzmmHechEPXqGAwioCIhvw_oSWEwS2fJk0cJf2uNALoR1cLlcuCHULKUz2sYPk5zwLdjAKfQ4BjsAl5ifkI8lqbzzOPd1s-nGiY3jwTwGz_P69R1yIiyiquRZ0FYTmMBfWOy7_Qa5rRoDc1tj5HvOCYd0wJa2dXEw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rom%C3%A2nia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaH3ovR1D-lLzmmHechEPXqGAwioCIhvw_oSWEwS2fJk0cJf2uNALoR1cLlcuCHULKUz2sYPk5zwLdjAKfQ4BjsAl5ifkI8lqbzzOPd1s-nGiY3jwTwGz_P69R1yIiyiquRZ0FYTmMBfWOy7_Qa5rRoDc1tj5HvOCYd0wJa2dXEw&__tn__=*NK-R
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•  Ateliere de lucru pe tema: violența fizică și verbală, violența on-line, fenomenul Bullying, Participare 

activă și voluntariat, dreptul la protecție împotriva violenței în imagini, gestionarea emoțiilor în 

vederea evitării conflictelor. 

 

 
 

 

• Întâlnire cu reprezentanții autorităților locale, județene și naționale pentru a prezenta și dezbate 

concluziile și recomandările elevilor. 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT”  
 

 
2372 

 

 
 

Rezultate așteptate:  

- Formarea tinerilor în domeniul prevenirii și combaterii violenței; 

- Inițierea elevilor în elaborarea și derularea de activități de informare, sensibilizare și prevenire a violentei; 

- Participarea elevilor la acțiuni de voluntariat. 

                                 

Monitorizare: fotografii, consemnări, portofolii. 

            

      EVALUAREA PROIECTULUI: 

-    Consilii ale elevilor; 

➢ Expozitie de fotografii realizate în timpul desfășurării proiectului, 

➢ Lectorate cu părinții, 

➢ Portofoliul proiectului cu practice realizate de copii. 

➢ Interviuri realizate cu părțile implicate în proiect , dar și cu membrii ai comunității în ziarul local și cel 

județean 

 

MEDIATIZARE: 

 

➢ afișierul școlii; 

➢ popularizarea proiectului în comisii metodice; 

➢ interviuri în ziarul local 

➢ realizarea unor pliante despre proiect 

 

PARTENERII PROIECTULUI: 

➢ ȘCOALA  Nr. 1 NUCI 

➢ ȘCOALA  Nr. 1 MOGOȘOAIA 

➢ ȘCOALA Nr. 1  BUFTEA 
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PROIECT DE ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT 

Și eu pot să ajut! 

                        Prof.Chiriac Erika Karina 

 Școala Gimnazială C. Parfene Vaslui 

 
Argument 

          În această perioadă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică  şi mai 

egoistă. Voluntariatul reprezintă însă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de 

comunitate, de binele făcut aproapelui. 

         Voluntariatul transformă în acţiune declaraţia Naţiunilor Unite potrivit căreia „noi, oamenii, avem puterea 

de a schimba lumea”..    

         Avantajele celor care desfăşoară activităţi de voluntariat variază de la satisfacţia personală, la dobândirea de 

experienţă în viitorul domeniu de activitate. Avantajele sunt variabile, în funcţie de categoria de voluntari despre 

care vorbim. Cele de mai sus se referă în general la tineri, care sunt cea mai largă categorie de voluntari din 

România.  

       Scopul proiectului este de a forma copiii în spiritul implicării voluntare şi soluţionării unor probleme sociale, 

culturale şi educaţionale identificate în comunitatea în care trăiesc.  

      Abordarea nouă, bazată pe drepturile copiilor, şi în care copiii şi tinerii, cu sprijinul educatorilor joacă rolul 

principal, pune bazele unor activităţi de continuitate în plan local şi a unor proiecte de lungă durată, care se adresează 

cauzelor unor probleme sociale sau ale unor riscuri, nu doar simptomelor; îşi propune să crească impactul şi să 

întărească pe cât posibil comunitatea şi chiar să influenţeze politicile şi practicile sociale în plan loc 

 O astfel de abordare schimbă şi echilibrează relaţiile de putere pentru beneficiul copiilor şi drepturilor lor, 

mai ales pentru copiii aflaţi în situaţii de risc (marginalizare socialã – unii copii de etnie rromã; risc de eşec 

(abandon) şcolar şi/sau familial; risc de instituţionalizare. Considerãm cã este un pas considerabil în cunoaşterea 

eficientă de către copii şi tineri a drepturilor de care beneficiază şi punerea lor în aplicare; vorbim în primul rând de 

dreptul la informare şi la participare activă în viaţa comunităţii locale. Această abordare care se centrează pregnant 

pe rolul jucat de copii şi tineri în propria  viaţă se înscrie în principiile noii sociologii, copiii şi tinerii deţinând 

valoare ca şi categorie socială, fiind capabili să emită idei, păreri, strategii construite de ei în propria lor manieră, o 

dată ce au procesat informaţiile necesare din lumea înconjurătoare.  

 Se va urmări sprijinirea participării active a elevilor ca agenţi sociali cu valoare şi importante 

abilităţi în familie, şcoală, comunitate şi societate. 

 Obiectivele strategice ale proiectului sunt:  

O1) Responsabilizarea şi implicarea activă a elevilor în identificarea unor nevoi sociale, culturale sau 

educaţionale din comunitate, în găsirea de modalităţi de intervenţie. 

O2) Formarea unor deprinderi şi abilităţi de proiectare a activităţilor de voluntariat. 

O3) Cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală 

Grupul ţintă este format din: 

• 25 de elevi din clasa a VIII-a  

• 3 profesori 

• Etapele proiectului: 
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1. Identificarea unor probleme ale comunităţii / şcolii şi a strategiilor de rezolvare a acestora ( întocmirea 

de proiecte, atragerea de parteneri, identificarea tipurilor de activităţi aducătoare de venit, strangerea de 

fonduri). 

2. Derularea de activităţi de voluntariat în şcoală şi comunitatea locală. 

 

 Beneficiari finali: 

a) beneficiari direcţi:  

- 25 de elevi formaţi în spiritul cultivării competenţelor de leadership;  

b) beneficiari indirecţi: 

- persoanele identificate în urma unor analize de nevoi şi care se vor bucura de posibilitatea de a-şi rezolva / 

ameliora problemele; 

- 3 de profesori cooptaţi în proiectarea şi derularea de activităţi de tip voluntariat, care îşi vor îmbunătăţi abilităţile 

de comunicare interpersonală; 

- comunitatea locală, prin activităţile desfăşurate în cadrul ei; 

Oportunităţi 

Pentru elevii participanţi la activităţi de tip voluntariat: 

 - formarea unor deprinderi utile; 

 - ameliorarea unor probleme ale comunităţii; 

 - cultivarea sentimentului de a fi util şi a deprinderii de a da ceva din ceea ce ai primit; 

Pentru profesorii implicaţi: 

  - conştientizarea şi valorificarea unor noi dimensiuni educaţionale; 

- implicarea în organizarea şi derularea unor activităţi cu caracter non-formal; 

  - posibilitatea dezvoltării personale în spiritul valorilor europene ale educaţiei. 

Pentru partenerii implicaţi: 

- posibilitatea de a se implica activ în crearea unui cadru moral şi educaţional necesar dezvoltării şi 

formării elevilor.  

-conştientizarea rolului lor ca factori activi, ca formatori de opinie de calitate. 
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CAP. IV - PARTENERIATE 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

OLARU FLORENTINA 

 

 

 

 

 

         

       

ARGUMENT 

 

              Prietenia este un lucru minunat! Prietenia nu are nicio limită, nu ţine cont de mediul din care provenim, nu 

ţine cont de distanţă, nu ţine cont de vârstă… 

A oferi prietenie şi a beneficia de ea, este ceva deosebit, ceva fără de care nu am putea trăi, iar prietenii sunt cel mai 

de preţ lucru pe care îi putem avea. Lumea in care trăim este o lume în care toți suntem asemănători, dar în același 

timp și foarte diferiți. Nevoia de a împărtăși experiențele, de a avea mereu alături pe cineva, ne determină să ne 

organizăm în grupuri și să ne acceptăm unii pe alții indiferent de dezvoltarea noastră fizică sau cognitivă,de situația 

materială  sau poziția socială. Voluntariatul poate fi considerat o punte de legătura între copiii ce provin din diferite 

medii sociale si școlare. 

Promovarea voluntariatului în unităţile de învăţământ primar, în rândul familiilor copiilor, în comunitate, 

solicită din partea actorilor implicaţi – cadre didactice, părinţi, preşcolari, dobândirea unor calităţi legate de 

comunicare, spirit de echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie iniţiativă 

cu scopul cultivării normalităţii acestor acţiuni în comunitate, şi contribuie la creşterea gradului de senzibilizare, 

conştientizare şi responsabilizare a societăţii. Pornind de la această premisă, considerăm că această iniţiativă de a 

organiza şi derula acţiuni de voluntariat la nivelul vârstei școlare, este un aspect esenţial al evoluţiei unei societăţi 

sănătoase fiind benefic a fi implementat încă din perioada educaţiei timpurii. 

Prin proiectul “Suflet pentru suflet!” se doreşte dezvoltarea unor relaţii de colaborare şi susţinere sub aspect 

educativ a copiilor proveniţi din medii dezavantajate de către școală care pot să realizeze acest lucru din punct de 

vedere logistic, dezvoltându-se, în acelaşi timp, la copii calităţi precum empatia, răbdarea de a asculta, interesul 

pentru celălalt, grija faţă de alţi semeni. 

 

SCOPUL PROIECTULUI 

            Reducerea abandonului şcolar şi atragerea copiilor în școală prin implicarea activă a elevilor, cu suportul 

părinţilor şi al cadrelor didactice, în activităţi specifice de voluntariat care să vizeze copii din medii defavorizat sau 

de la centre de copii, dar și a bătrânilor. Stimularea interesului pentru actele de cultură specifice nivelului școlar şi 

pentru extinderea orizontului de cunoaştere.  
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OBIECTIVE 

• Dezvoltarea abilităţilor de a utiliza cartea ca sursă de informaţie şi de dezvoltare a 

• vocabularului; 

• Stimularea interesului pentru actele de cultură specifice nivelului de vârstă; 

• Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor şi a părinţilor în acţiuni de voluntariat 

• venite în sprijinul copiilor din medii dezavantajate; 

• Formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, muncă în echipă; 

• Sensibilizarea copiilor cu privire la problemele semenilor lor – dezvoltarea empatiei; 

• Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare – cultivarea altruismului; 

• Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, solidaritate, armonie și bună dispoziție în 

• relațiile cu copii din grupuri dezavantajate.. 

 

ECHIPA DE PROIECT 

- inspectori şcolari 

- directori 

- învățători 

- parteneri 

 

 

DURATA PROIECTULUI 

14 Octombrie 2020- 12 Iunie 2021 cu posibilitatea de prelungire 

 

ORGANIZATOR: 

- Școala Gimnazială Nr.6, Rm. Sărat”  

PARTENER: 

- Centru de copii Căsuța ,,Magnolia” 

-Azilul de bătrâni din Rm. Sărat 

 

GRUP ŢINTĂ 

- copiii/elevii de la Căsuța ,,Magnolia” (copii cu probleme sociale); 

- azilul de bătrâni; 

- elevi (cl P-IV ) din școala noastră; 

 

BENEFICIARII DIRECȚI ȘI INDIRECȚI AI PROIECTULUI: 

            

➢ Elevii claselor pregătitoare, I- II-III-IV, Şcoala Gimnazială Nr. 6, Rm. Sărat; 

➢ Elevii din Căsuța ,,Magnolia”  (copiii cu probleme sociale), azilul de bătrâni; 

➢ Cadrele didactice coordonatoare implicate în proiect; 

➢ Părinţii elevilor participanţi; 

 

LOCUL  DERULĂRII  PROIECTULUI: 

➢ Şcoala Gimnazială Nr. 6, Rm.Sărat 

➢ Căsutele ,,Magnolia” 

➢ Azilul de bătrâni 
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RESURSE: 

A.Umane - participanţii la proiect 

B.Materiale–portofolii, aparate foto, calculator, imprimantă, hârtie foto, Cd-uri, diverse alte material folosite pe 

perioada derulării proiectului 

C.Financiare – comitetul de părinţi- sponsorizare cu produse alimentare, de imbracaminte si incaltaminte 

                       - agenti economici locali pentru sustinerea   actiunii de voluntariat cu produse alimentare, rechizite 

etc 

D.Temporale – octombrie2020 - iunie 2021 

 

CALENDARUL ACTIVITATILOR 

             1.  Contactarea partenerilor.   Elaborarea proiectului. 

             2.  Prezentarea proiectului. Informarea copiilor și a părinților despre activitățile incluse în proiect 

             3.Colectarea produselor alimentare/îmbrăcăminte, rechizite atât din donația copiilor/cadrelor, cât și din 

sponsorizări; 

             4. ,, Să ne cunoaştem!”-vizita elevilor de la Școala Gimn.Nr.6  la Căsuța ,,Magnolia” și la azilul de bătrâni; 

             5.,,Dăruind, câștigi un prieten!,,-acțiune de voluntariat (donație de alimente, imbrăcăminte, 

incălțăminte,rechizite); 

            6. ,,Împreună ne simțim bine!,,- participare la acțiuni comune;  

            7. ,,Zâmbet pentru batranii nostri!”- donație de produse; 

 

EVALUARE: 

➢ CD-uri care să cuprindă întreaga activitate deșfasurată în cadrul proiectului; 

➢ Prezentări POWER-POINT cu activitățile desfășurate în activitățile cu părinții/activități metodice; 

 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

✓ producerea de îmbunătăţiri în comportamentul copiilor, aceştia devenind altruiști; 

✓ noua viziune a cadrelor didactice în ceea ce priveşte lucrul în echipă şi implicarea cu responsabilitate în 

derularea unor proiecte. 

 

MEDIATIZARE ȘI DISEMINARE: 

✓ întocmirea unui album cu aspecte din proiect; 

✓ diseminarea proiectului se va realize în cadrul ședințelor cu părinţii elevilor din școli, în cadrul comisiei 

metodice. 

 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

        Continuitatea va fi asigurată prin modificarea și completarea grupului ţintă, prin atragerea de alţi parteneri, 

prin diversificarea activităţilor şi desfaşurarea lor şi în alte locaţii, prin valorificarea rezultatelor obţinute.
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EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT  
 

Paisa Codruța 

Colegiul Tehnic “ Dimitrie Ghika” – Comănești-Bacău 

  

 

 

             Scopul proiectului este de a forma copiii în spiritul implicării voluntare şi soluţionării unor probleme 

sociale, culturale şi educaţionale identificate în comunitatea în care trăiesc. 

        

TITLUL PROIECTULUI: „De la suflet pentru suflet  de copil!”  

EDIŢIA  I 

An şcolar 2018-2019 

 

COORDONATORI: Prof.înv.primar Ciubotaru  Angela  

                                    Prof. Paisa Codruța 

 

PARTENERI : 

• Asociaţia ,,Robert Cole” – Comănești- Bacău 

• Asociaţia Părinţilor din Școala Gimnazială “ Dimitrie Ghica”- Comănești 

• Cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială “ Dimitrie Ghica” – Comănești. 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Asociaţia ,,Rober Cole ”   Comănești                          

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: decembrie 2018 – iunie 2019 

 

 

GRUPUL ŢINTĂ  

Beneficiari direcţi: 

• 25 de copii care sunt instuționalizați în cadul - Asociaţia ,,Robet Cole ”  ; 

• elevii claselor din învăţământul primar și gimnazial  ai şcolii organizatoare; 

• cadrele didactice din şcoala organizatoare; 

 

Beneficiari indirecţi: 

• părinţii elevilor; 

• Asociaţia ,,Robet Cole”- Comănești 

 

RESURSE MATERIALE: 

• Contribuţii personale ale părinţilor copiilor Școlii Gimnaziale – “ Dimitrie Ghica”- Comănești 

• Sponsori – firme din orașul Comănești 

• Materiale didactice, îmbracăminte, dulciuri, jucării. 

ACTIVITATI   PLANIFICATE: 

• Decembrie 2018 – „De la suflet  către suflet  de copil!”-campanie de colectare  produse care pot fi 

oferite cu ocazia Craciunului. Se vor  colectat  divesre produse : dulciuri, hăinuțe, jucării, se vor ambalat 

în cutii și se vor împărțit pe data de 20 decembrie cu ajutorul copiilor beneficiarilor din cadrul asociației. 
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Cu ocazia acestei activități copii Școlii Gimnaziale oferă copiilor din cadrul asociației și un program de 

Colinde. 

• Aprilie 2019- “  Hristos a înviat!”- colectare de dulciuri și îmbrăcăminte care vor fi împachetate și 

daruite cu ocazia Sărbătorilor Pascale . 

• Mai  2019- colectare de bunuri materiale care vor constitui o bază materiale pentru lucrul cu copii din 

cadrul asociației. Se vor colectat materiale didactice de la agenții comerciali de pe raza orașului 

Comănești ( librării, kaufland, peny, etc). Se vor oferi de catre elevii Școlii Gimnaziale cadrelor didactice 

care lucrează cu elevii din asociație. 

• 1 Iunie 2019 –„La mulți ani, copile!”-actiune cultural artistică . Elevii școlii vor susține în cadrul 

Asociației un program artistic ce va conține cantece, poezii, șcenetă. Toată acțiunea se va încheia cu o 

petrecere în care toți beneficiarii ,atât elevii Școlii Gimnaziale cât și copii din cadrul asociației vor 

socializa și vor petrece. 

 

„Nu contează cât dăruiești, ci cât de multă dragoste pui în ceea ce dăruiești.” — Maica Tereza
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Program Naţional 

SĂ CITIM  PENTRU MILENIUL III 

,,Tărâmul poveștilor’’ 
                                                                                                    Lazăr Marinela 

                                                                                                  Şcoala Gimnazială Nr. 6 Suceava             

 

Anul şcolar: 2020-2021 

A.   Denumirea proiectului 

        ,,Tărâmul poveștilor’’ 

a.  Mesaj - slogan 

,,Poate că povestea este partea cea mai frumoasă a vieţii omeneşti... cu poveşti ne  

leagănă lumea, cu poveşti ne adoarme... Ne trezim şi murim cu ele.’’  (Mihai Eminescu) 

b.  Domeniul  şi tipul de educaţie în care se încadrează 

 Proiect educaţional din cadrul programului naţional de stimulare a interesului  

pentru lectură „Să citim pentru mileniul III”. 

c. Tipul de proiect 

Proiect naţional 

B. Aplicantul 

      Şcoala Gimnazială Nr. 6 Suceava 

 Acest tip de proiect naţional l-am realizat de la început, fiind benefic atât  pentru copii, pentru mine, cât şi 

pentru părinţii preşcolarilor. Am organizat și desfășurat vizite la tipografii, librării, expoziţii, scenete, programe 

artistice, concerte de colinde, jocuri de rol, dramatizări, activităţi care au avut un impact deosebit asupra 

beneficiarilor direcţi şi indirecţi. La nivelul unităţii şcolare, am adus un plus de valoare, deoarece am avut 

apariţii în mass-media locală. Doresc să desfăşor activităţile acestui proiect ani mulţi de acum încolo, deoarece, 

cu durere în suflet spun că, părinţii rar îşi mai fac timp să le citească copiilor poveşti, rar stau cu aceştia de 

vorbă… 

C. Parteneri 

Echipa de proiect: 

- Prof. Simioniuc Ionela-Otilia, Şcoala Gimnazială Nr.6 Suceava 

Coordonator de proiect: 

- Prof. Lazăr Marinela, Şcoala Gimnazială Nr.6 Suceava 

Parteneri educaţionali: 

- părinţi;                                                                                               

- educatoare; 

- specialişti: profesor de limbă română, logoped, bibliotecar.             

    D.   Context                ‘‘Hai mai bine despre copilărie să povestim,   

                                                    căci ea singura este veselă şi nevinovată.’’      

                                                                                                           (Ion Creangă)              

      

             Prin cadrul activităţilor de educare a  limbajului şi prin activităţile acestui proiect, doresc să le formez 

copiilor un vocabular bogat în conţinuturi pentru vârsta acestora, să le îndrum paşii spre tainele cărţilor, doresc 

să se poată exprima liber, să îşi exprime propriile idei, sentimente, trăiri, să poată interrelaţiona mai uşor-

dramatizând, intrând uşor în pielea personajelor, de a coopera cu ai săi colegi,  să reuşească să scoată mesajele 

educative din anumite poveşti, poezii, texte literare etc. Lectura rămâne una dintre cele mai intense, mai 

educative şi mai răspândite activităţi. Cu cât apropierea copilului de carte se face mai devreme, cu atât mai 

importante şi mai durabile sunt efectele ei în domeniul limbajului, al comunicării, precum şi în cel al 

comportamentului şi al socializării. 

  Cartea  trebuie să devină prietena copilului de la cea mai fragedă vârstă. Cu ajutorul acesteia, copiii 

intră în lumea cunoaşterii, a curiozităţilor, descoperă realitatea înconjurătoare, descoperă lumea şi facerea ei. 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

2382 
 

Copiii sunt atraşi de cărţi! Îşi aleg singuri cărţile preferate din biblioteca grupei sau cea familială. Deprinderile 

de citit-scris sunt acumulate prin activităţile de lectură, prin acestea, dobândind cunoştinţe noi.  

Grădiniţa  are menirea de a forma un lector competent, dar şi un cititor care să-şi formeze gustul propriu 

pentru lectură, astfel încât să fie un cititor activ pe tot parcursul vieţii. ,,Micul lector este atras de cărţi’’. 

„ … că pe copil, să-l judeci prin copilăria ta, dacă ţi-o mai aduci aminte …”   

                                                                                         (Doina  Ioneț) 

E. Descrierea proiectului 

Scopul programului: 

                   Stimularea interesului pentru lectură în perioada preşcolarităţii şi a şcolarităţii mici, în vederea 

atenuării unora dintre cauzele care pot genera eşecul şcolar. 

Obiective specifice: 

a) Privind copiii preşcolari şi şcolari: 

▪ Formarea deprinderilor elementare de utilizare a cărţilor; 

▪ Stimularea gustului pentru lectură; 

▪ Apropierea copiilor preşcolari şi şcolari mici de carte şi de cuvântul scris; 

▪ Formarea unei atitudini de grijă şi respect faţa de carte; 

▪ Familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere; 

▪ Îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris; 

▪ Cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea sau păstrarea cărţilor; 

▪ Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii verbale; 

▪ Împărtăşirea experienţelor personale;  

▪ Dezvoltarea dragostei faţă de carte, de lectură; 

▪ Îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris; 

▪ Dezvoltarea capacităţii de vorbire şi comunicare; 

▪ Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, trăiri, sentimente, semnificaţii mijlocite de 

limbajul scris; 

▪ Participarea la activităţile de grup; 

▪ Cunoaşterea instrumentelor de lucru din care sunt realizate cărţile, planşele, jetoanele, pliantele, fluturaşele etc.; 

▪ Cunoaşterea instituţiilor şi a persoanelor angajate care se ocupă cu realizarea cărţilor şi distribuirea sau păstrarea 

acestora. 

b) Privind cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar: 

▪ Încurajarea, prin metode bazate preponderent pe joc, a învăţării culturale la vârstele mici; 

▪ Stabilirea fundamentelor de dezvoltare a competenţelor de bază (citit, scris);  

▪ Familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului pentru lectură la vârstele mici; 

▪ Construirea unui mediu educaţional care să motiveze copilul în procesul de apropiere faţă de carte şi faţă de 

cuvântul scris 

c) Privind părinţii: 

▪ Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educaţia propriilor copii; 

▪ Creşterea implicării părinţilor în activitatea grădiniţei şi a şcolii şi în crearea unui mediu cald şi sigur pentru 

copil/elev; 

▪ îmbogăţirea bibliotecii personale; 

▪ participarea alături de copii la activităţile grădiniţei şi la cele extracurriculare; 

▪ dezvoltarea dragostei faţă de cărţi, de lectură; 

▪ citirea poveştilor copiilor; 

▪ transmiterea corectă a informaţiilor, a poveştilor, a textelor copiilor; 

▪ vorbirea clară, corectă, coerentă, cu intonaţie transmisă copiilor. 

▪ aprofundarea cunoştinţelor referitoarea la istoricul cărţilor; 

▪ participarea la noi activităţi extracurriculare.  
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Grup ţintă: 

- copiii preşcolari cu vârste între 3-6 ani; 

Durata: anul şcolar: 2020-2021 

Mijloace de realizare: 

- schimb de experienţă; 

- întâlniri cu autori de carte; 

- concursuri; 

- vizite; 

- expoziţii; 

- dramatizări; 

- audiţii; 

- interpretări; 

- confecţionare cărţi; 

- afişe; 

- fluturaşe. 

Produse ale activităţii: 

- cărţi confecţionate; 

- decor pentru spectacole; 

- afişe; 

- invitaţii: 

- înregistrări ale copiilor; 

Calendarul activităţilor: 

Septembrie: 

- ,,Copilul şi cartea’’ – prezentarea bibliotecii grupei şi îmbogăţirea acesteia 

- ,,De-a Scufița Roșie’’ – joc de rol 

      Octombrie: 

- ,,Poveştile copilăriei’’ – audiţie/vizionare 

- ,,Comorile din cărți’’- poet, Dana Logigan 

  Noiembrie: 

- ,,Împărăţia cărţilor’’ - vizită la biblioteca școlii 

- ,,Personaje pozitive, personaje negative’’ – joc didactic 

Decembrie: 

- ,,Legenda bradului’’ – lectura educatoarei 

- ,,Povești de Crăciun’’ – serbare 

Ianuarie:  

- ,,Povestea omului de zăpadă’’ – povestea educatoarei 

- ,,Cartea poveștilor’’ – confecționare carte 

Februarie: 

- ,,Cufărul cu lecturi’’-  grafisme 

- ,,Am o carte în culori’’ - cântecel 

Martie: 

- ,,Mama mea’’ – poveste creată de copii 

- ,,Degețica’’- nisip și apă 

Aprilie:  

- ,,Personajul preferat”  - desen 

- ,,Ziua Internațională a cărții’’ - poster 

-  

Mai: 

-  ,,Cumpără cartea preferată’’ -  vizită la librăria ,,Alexandria’’ 

- ,,Ridichea uriaşă’’ - dramatizare 

Iunie: 
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- ,,Ursul păcălit de vulpe’’ -  vizionare 

- ,,Povestea preferată’’ - puzzle 

    Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, povestirea, demonstraţia, lectura educatoarei, lectură după 

imagini, diamantul, explozia stelară, jocul didactic, jocul de rol, dramatizarea, portofoliul. 

  Forme de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupe 

  Rezultate aşteptate: 

- îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii grupei; 

- achiziţionarea unor deprinderi de citit-scris; 

- dezvoltarea dragostei faţă de carte, de lectură; 

- interpretarea corectă a rolurilor din poveşti; 

- învăţarea corectă a răsfoirii citirii unei cărţi; 

- învăţarea prezentării unei cărţi; 

- crearea spaţiului instructiv-educativ cu imagini, fotografii, planşe etc.; 

- crearea unui mediu cultural  activ şi stimulativ; 

- educarea respectului pentru carte şi pentru munca celor care o realizează. 

Resurse umane: 

- copii, părinţi; 

- educatori, învăţători, director; 

- bibliotecari; 

- profesor de limbă română; 

- tipograf; 

- scriitor; 

- regizor artistic; 

- actori. 

Resurse materiale: cărţi, planşe, imagini, jetoane, fotografii, cd-player, cd-uri, aparat   

foto digital, camera video, calculator, diafilm, machete, foi, cartoane colorate, carioci, creioane colorate, 

acuarele, lipici, foarfece, costume, diverse materiale pentru activităţi şi pentru teatru. 

Parteneriate: 

Grădiniţe, Şcoli, Biblioteci,Tipografii, Librării 

Parteneri interni: 

Şcoala Gimnazială Nr.6 Suceava 

- director prof.Voinescu Camelia 

- Prof. Simioniuc Ionela-Otilia 

 Parteneri externi: 

- G.P.N. Mitocu-Dragomirnei: poet,  prof. Logigan Daniela 

- Biblioteca din cadrul Facultăţii ,,Ştefan cel Mare’’ Suceava: bibliotecar, dr. Dumitrov Anişoara Nina 

- Librăria ,,Alexandria’’ 

F. Evaluarea proiectului: 

- portofoliul proiectului; 

- albumul foto; 

- jurnalul portofoliului; 

- dramatizare; 

- program artistic; 

- autoevaluare la nivelul grupelor. 

 

G. Sustenabilitatea proiectului 

- promovarea proiectului în grădiniţă şi în comunitate; 

- panouri cu imagini din cadrul activităţilor; 

- prezentarea activităţilor în mass-media. 
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VOLUNTARIATUL FĂRĂ VÂRSTĂ – MODEL DE PROIECT EDUCAȚIONAL 

Isabela – Elena Spirea 

1. ACORD DE PARTENERIAT: „Frumusețea înțelepciunii” 

 Încheiat între: 

A. Liceul Teoretic „Marin Preda” , cu sediul în ......................., reprezentat de d-nul U. M., în 

calitate de director 

B. Centrul de Îngrijire și Asistență C., cu sediul în .............., reprezentat de d-nul P. C., în 

calitate de director 

C. Parohia G. – S., cu sediul în .............., București, reprezentată de Preot D. M., în calitate de 

Paroh 

Scopul acordului de parteneriat: 

Prezentul acord are ca scop crearea unui climat de colaborare între părți, în vederea derulării unor 

proiecte și activități comune care să conducă la sprijinirea persoanelor defavorizate, aflate în situații de 

risc.  

Obiective: 

Părțile partenere convin asupra următoarelor obiective ale colaborării: 

• Responsabilizarea elevilor cu privire la drepturile și nevoile persoanelor vulnerabile, respectiv bătrâni; 

• Organizarea unor activități caritabile și de voluntariat cu ocazia marilor sărbători creștine; 

• Sensibilizarea elevilor și a celorlalți parteneri la vederea ajutorării persoanelor aflate în suferință 

(singure, bolnave sau abandonate); 

• Formarea unor deprinderi de comunicare și relaționare în contextul educației religioase; 

• Organizarea unor activități culturale (ateliere de lucru, întâlniri, vizite, pelerinaje, concerte, 

spectacole), dar și a altor activități extracurriculare în spiritul filantropiei creștine; 

Activitățile vor fi propuse, organizate și desfășurate de echipa de implementare: 

- Director U. M. 

- Prof. Înv. Primar. Drd Spirea 

Isabela Elena – responsabil proiect 

- Prof. N. J. 

- Prof. D. G. 

- Prof. A. V. 

- Prof. I. A. N. 

- Secretar șef B. C. 

- Analist pr. I. D. 

- Preot Paroh D. M. 

- Director P. C. 
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Durata parteneriatului: 

Durata prezentului acord de parteneriat este de 5 ani, respectiv 2017 – 2022 și intră în vigoare la data semnării 

acestuia de către părțile partenere. 

Acest acord de parteneriat poate fi anulat la cererea unuia dintre parteneri în situația în care se constată 

neîndeplinirea prevederilor lui.  

Prezentul Acord de Parteneriat este încheiat astăzi ..................... în trei exemplare, câte unul pentru fiecare 

partener.  

Liceul Teoretic „M. P.” 

 

Director  

Centrul de Îngrijire și 

Asistență C. 

 

Director  

Parohia G.– S. 

 

Preot Paroh  

 

2. PROIECT EDUCAȚIONAL: „Dăm Viață Anilor” 

A. DENUMIREA PROIECTULUI 

Titlul: Dăm viață anilor! 

Domeniul și tipul de educație în care se încadrează:  

Educație integrată 

Educație religioasă 

 

Echipa de proiect: 

Responsabil de proiect: prof. drd Spirea Isabela  

 

Coordonator: 

-profesor D. G. 

-profesor N. J. 

 Membrii echipei: prof. înv. primar 

Parteneri:  

Director Liceul Teoretic „M. P.” U. M. 

Adresa: ........... București  

Telefon: .............................. 

 

Director Centru de Îngrijire și Asistență C., dl. P. C. 

Adresa: .............................  

Telefon: .............................. 

 

B. DESCRIEREA PROIECTULUI 

Scop: 

1. Dezvoltarea sentimentelor de dragoste, prețuire și respect pentru persoanele în vârstă, aflate în situații 

dezavantajate, în situații de risc 
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2. Formarea și dezvoltarea de atitudini, comportamente corecte fașă de persoanele vulnerabile 

Obiective: 

❖ Creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a elevilor cu privire la 

drepturile și nevoile persoanelor vulnerabile, respectiv bătrâni; 

❖ Stimularea generozității în rândul elevilor din școală, prin activități caritabile; 

❖ Educarea și motivarea elevilor pentru a răspunde nevoilor vârstnicilor 

Durată: 2017- 2022 

Grup țintă:  

▪ Elevii claselor primare 

▪ Cadrele didactice de la învățământul primar de la Liceul Teoretic „M. P.” 

▪ Bunici  / Părinți 

▪ Bătrânii cu nevoi speciale de la Centru de Îngrijire și Asistență C. 

Locul de desfășurare: 

o Liceul Teoretic „M. P.” 

o Centrul de Îngrijire și Asistență C. 

Resurse umane: 

o Elevi 

o Cadre didactice 

o Bunici 

o Părinți 

o Director Centru de Îngrijire și Asistență C. 

o Director Liceul Teoretic „M. P.” 

Resurse materiale: 

o Carton și material pentru felicitări  

o Autocolante 

o Produse finite din hârtie 

o Produse de ambalat 

o Resurse din lemn pentru obiecte handmade  

o Alimente neperisabile pentru asistați de la Centrul de Îngrijire și Asistență C. 

o Obiecte vestimentare pentru asistați 

o Autoturism pentru deplasare 

Resurse financiare: 

o Autofinanțare 

o Sponsorizări din partea părinților și a colaboratorilor 

Resurse procedurale: 

o Vizite la Centrul de Îngrijire și Asistență C. 

o Ateliere de lucru pentru confecționarea de felicitări, ornamente de Crăciun, de Paște 

o Activitatea de colectare de donații pentru cadourile oferite cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, de 

Paște 

o Activitatea de voluntariat 
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Ariile curriculare implicate: 

• Limbă și comunicare 

• Om și societate 

• Consiliere și orientare 

• Arte 

 

ARGUMENT 

 Prin acest proiect ne-am propus să lărgim sfera de cunoaștere umană, copiii să trăiască în relații de colaborare cu cei din 

jur, să-și dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieții unor persoane singure, bolnave sau abandonate, 

stabilirea unei punți de legătură între cele două medii diferite și adaptarea comportamentului la cerințele grupului cu care vin 

în contact. 

 Ajutorarea și protejarea asistaților este o problemă care trebuie să intereseze întreaga societate, adulți și copii deopotrivă. 

 Vrem să aducem un zâmbet pe fețele acestor „trecători prin viață”, să fim nepoții pe care și i-ar fi dorit, să le deschidem 

ușa de Crăciun, de Paște și să le aducem un strop de bucurie prin activitățile noastre.  

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

(activități restrânse – perioada 2018-2022) 

Nr. 

Crt. 
Perioada Denumirea activității Conținutul activității 

Locul de 

desfășurare 

1.  Aprilie 2018 „Împreună aducem bucurie” Activitatea de confecționare 

a darurilor pascale (coșuri 

pentru ouă, iepurași, 

felicitări, suporturi ouă) 

Sala de clasă 

2.  Aprilie 2018 „Lumina Învierii e în suflete” Vizită la Centrul de Îngrijire 

și Asistență C. și înmânarea 

darurilor de Paște 

Centrul de Îngrijire și 

Asistență C. 

3.  Decembrie 2018  „Zurgălăi în jurul bradului” Activitate de confecționare 

defelicitări, a unor daruri și 

podoabe pentru sărbătorile de 

iarnă împreună cu copiii și 

părinții 

Sala de clasă 

4.  Decembrie 2018  „Împreună de sărbători” Înmânarea darurilor de 

Crăciun asistaților centrului 

Centrul de Îngrijire și 

Asistență C. 

5.  Aprilie 2019 „Inimi luminate” Activitatea de confecționare 

a darurilor pascale (coșuri 

pentru ouă, iepurași, 

felicitări, suporturi ouă) 

Sala de clasă 

6.  Aprilie 2019 „Învierea Domnului – motiv 

de bucurie” 

Vizită la Centrul de Îngrijire 

și Asistență C. și înmânarea 

darurilor de Paște 

Centrul de Îngrijire și 

Asistență C. 
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7.  Decembrie 2019 „Alături de bătrânii noștri” Activitate de confecționare 

defelicitări, a unor daruri și 

podoabe pentru sărbătorile de 

iarnă împreună cu copiii și 

părinții 

Sala de clasă 

8.  Decembrie 2019 „Crăciunul ne aduce mai 

aproape” 

Înmânarea darurilor de 

Crăciun asistaților centrului 

Centrul de Îngrijire și 

Asistență C. 

9.  Aprilie 2020 „Iepurașul suntem noi” Activitatea de confecționare 

a darurilor pascale (coșuri 

pentru ouă, iepurași, 

felicitări, suporturi ouă) 

Sala de clasă 

10.  Aprilie 2020 „Cadouri speciale pentru 

trecutul și prezentul nostru” 

Vizită la Centrul de Îngrijire 

și Asistență C. și înmânarea 

darurilor de Paște 

Centrul de Îngrijire și 

Asistență C. 

11.  Decembrie 2020 „Moș Crăciun cel înțelept” Activitate de confecționare 

defelicitări, a unor daruri și 

podoabe pentru sărbătorile de 

iarnă împreună cu copiii și 

părinții 

Sala de clasă 

12.  Decembrie 2020 „Înțelepciunea merită 

prețuită” 

Înmânarea darurilor de 

Crăciun asistaților centrului 

Centrul de Îngrijire și 

Asistență C. 

13.  Aprilie 2021 „Să reaprindem suflete” Activitatea de confecționare 

a darurilor pascale (coșuri 

pentru ouă, iepurași, 

felicitări, suporturi ouă) 

Sala de clasă 

14.  Aprilie 2021 „De mână cu Iepurașul” Vizită la Centrul de Îngrijire 

și Asistență C. și înmânarea 

darurilor de Paște 

Centrul de Îngrijire și 

Asistență C. 

15.  Decembrie 2021 „Mânuțe iscusite pentru 

cadouri potrivite” 

Activitate de confecționare 

defelicitări, a unor daruri și 

podoabe pentru sărbătorile de 

iarnă împreună cu copiii și 

părinții 

Sala de clasă 

16.  Decembrie 2021 „Astăzi vine Măș Crăciun” Înmânarea darurilor de 

Crăciun asistaților centrului 

Centrul de Îngrijire și 

Asistență C. 

17.  Aprilie 2022 „Primăvara înfloresc inimile” Activitatea de confecționare 

a darurilor pascale (coșuri 

pentru ouă, iepurași, 

felicitări, suporturi ouă) 

Sala de clasă 

18.  Aprilie 2022 „Buchet de gânduri și 

zâmbete” 

Vizită la Centrul de Îngrijire 

și Asistență C. și înmânarea 

darurilor de Paște 

Centrul de Îngrijire și 

Asistență C. 

19.  Decembrie 2022 „Sărbători cu inimi luminate” Activitate de confecționare 

defelicitări, a unor daruri și 

Sala de clasă 
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podoabe pentru sărbătorile de 

iarnă împreună cu copiii și 

părinții 

20.  Decembrie 2022 „Ninge cu daruri” Înmânarea darurilor de 

Crăciun asistaților centrului 

Centrul de Îngrijire și 

Asistență C. 

 

! Acest proiect este în curs de derulare și readaptare în conformitate cu cerințele actuale datorate pandemiei ! 
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P A R T E N E R I A T  E D U C A Ț I O N A L  

„DAR DIN DAR SE FACE RAI” 

Stelian Lidia-Maria 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Fetești 
 

Director,                                                                     Responsabil activități extracurriculare 

Prof.Udroiu Gica                                                                              prof. Bordeianu Jeni-Mirela 

 

Parteneri, 

S.C. Zina S.R.L. Fetești  

S.C. Agrofam Holding S.R.L. Fetești 

 

Fetești 2020 

 

Titlul proiectului: „DAR DIN DAR SE FACE RAI”  

Termen de derulare: decembrie 2020 - mai 2021  

Locația: Casa „Naomi”, Fetești  

Coordonator: prof. Stelian Lidia-Maria 

Colaboratori: Casa „Naomi”, reprezentată de doamna Dragomir Elena 

 

ARGUMENT 

       În mod tradițional, școala este locul de transmitere a cunoștințelor, de formare a competențelor 

cognitive, de descoperire și înțelegere a sensului vieții și a lumii care ne înconjoară, dar și a raportului cu 

ceilalți și cu noi înșine. Responsabilitatea, toleranța, respectul trebuie să caracterizeze relațiile existente 

între noi și semeni. 

        Cum nimic nu este mai înălţător decât generozitatea, încercăm prin acest proiect, „DAR DIN DAR 

SE FACE RAI”, sensibilizarea elevilor şcolii noastre, a părinţilor acestora, dar și a autorităților locale, 

față de cei aflați în singurătate și nevoi. De asemenea, prin acest demers se mai dorește și conştientizarea 

faptului că gestul lor poate aduce bucurie şi mângâiere acolo unde lipsesc, ca de altfel și responsabilizarea 

elevilor, prin oferirea unui model de comportament și conduită în spiritul toleranței, prieteniei și al 

respectului reciproc. 

        Proiectul se fundamentează pe învăţătura Domnului Nostru Iisus Hristos: „Fericiţi cei milostivi, că 

aceia se vor milui” (Matei 5:7), care arată că adevărata împlinire a firii umane este posibilă doar prin 

apropierea de Dumnezeu pe calea ajutorării semenilor, prin darurile pe care le avem de la El. 

 

SCOPUL PROIECTULUI 

       Scopul principal al proiectului îl reprezintă dezvoltarea componentei afective şi volitiv-acţionale a 

personalităţii elevilor, prin acţiuni morale, desfăşurate în şcoală, dar  şi în afara acesteia. 

       Proiectul constă în vizite repetate ale elevilor Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară din 

Fetești, la azilul de bătrâni Casa „Naomi”, în vederea oferirii de pachete cu alimente și felicitări de 

Crăciun, în preajma sărbătorilor de iarnă, respectiv de mărțișoare fructe, dulciuri, și la fel, de felicitări, cu 

ocazia venirii primăverii, în perioada 1-8 martie. Acest proiect urmărește să dezvolte toleranța în rândul 
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elevilor școlii noastre, comunicarea între aceștia și spiritul lor civic. Felicitările, decorațiunile de Crăciun 

și cele de primăvară sunt create manual de către elevii implicați în acest proiect. 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

 - Promovarea în rândul elevilor a importanței toleranței în societatea românească; 

 - Stimularea cooperării și a muncii în echipă; 

 - Dezvoltarea și valorizarea la elevi a solidarității și a responsabilității sociale. 

 

GRUPUL ŢINTĂ: 

1. beneficiari direcți – persoanele în vârstă de la Casa „Naomi” 

2. beneficiari indirecți – comunitatea locală 

 

ACTIVITĂŢI: 

A. Împreună de Nașterea Mântuitorului; 

● Mediatizarea proiectului în rândul elevilor (octombrie - noiembrie 2020) 

● Colectarea alimentelor (15 noiembrie - 11 decembrie 2020) 

● Realizarea felicitărilor de Crăciun și a decorațiunilor (1 decembrie - 12 decembrie 2020) 

● Realizarea pachetelor pentru persoanele în vârstă de la Casa „Naomi” și selectarea felicitărilor (12 - 13 

decembrie 2020) 

● Distribuirea pachetelor și a felicitărilor (17 decembrie 2020) 

● Evaluarea activității prin chestionare și dezbateri (ianuarie 2021) 

● Diseminarea activității în rândul părinților, celorlalți elevi și profesori (ianuarie - februarie) 

B. Un mărțișor, un gând bun de primăvară; 

● Mediatizarea activității în rândul elevilor (ianuarie - februarie 2021) 

● Colectarea alimentelor (15 februarie - 1 martie 2021) 

● Realizarea felicitărilor de 8 Martie și a mărțișoarelor (1 - 4 martie 2021) 

● Realizarea pachetelor pentru persoanele în vârstă de la Casa „Naomi” și selectarea felicitărilor (5 martie 

2021) 

● Distribuirea pachetelor și a felicitărilor (6 martie 2021) 

● Evaluarea activității prin chestionare și dezbateri (aprilie 2021) 

● Diseminarea activității în rândul părinților, celorlalți elevi și profesori (aprilie – mai 2021) 

RESURSE 

● UMANE: 30 de elevi ai claselor a IX-a 

● MATERIALE: produse alimentare, felicitări, mărțișoare 

● FINANCIARE: S.C. Zina S.R.L. Fetești, S.C. Agrofam Holding S.R.L. Fetești 

 

 REZULTATE AȘTEPTATE: 

● Cunoașterea obiectivelor proiectului și participarea conștientă la realizarea lui; 

● Promovarea toleranței și a solidarității; 

● Promovarea imaginii școlii. 

 

DURATA: decembrie 2020 - mai 2021 

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE: mape de prezentare a activității, chestionare, dezbateri 
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IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

● Consolidarea relațiilor dintre cadrele didactice și părțile implicate; 

● Consolidarea relațiilor dintre elevi: 

● Implicarea membrilor comunității și a părinților în activități comune; 

● Îmbogățirea experiențelor didactice. 

 

ASIGURAREA CONTINUITĂȚII PROIECTULUI  – proiectul este viabil și reprezintă un 

prim pas făcut în sensul desfășurării și a altor activități care au ca scop cunoașterea și 

promovarea toleranței ca valoare umană și europeană. 

 

DISEMINARE: prezenatarea proiectului pe site-ul ISJ Ialomița, discuții cu participanții la proiect, 

prezentarea activitățiilor desfașurate în cadrul ședințelor cu părinții, prezentarea proiectului în revista și pe 

pagina de Internet a școlii. 
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Proiect educaţional 

“CONCURS DE ESEURI” 
 

BIRIBOIU OLIVIA 

COLEGIUL NAŢIONAL “TUDOR ARGHEZI”, TG.CĂRBUNEŞTI, JUD.GORJ 

 

 

 

ARGUMENT 

 Este cunoscut de noi faptul că literatura are un rol foarte important în dezvoltarea armonioasă  a 

elevilor. Aşa cum Mihail Kogălniceanu susţinea cu tărie în manifestul  literar “Introducţie” din revista 

Dacia literară  conform căruia originalitatea unei creaţii este primordială, proiectul îşi propune 

promovarea şi premierea celor mai frumoase şi originale eseuri. 

  Considerăm că prin acţiunile noastre vom reuşi să adunăm un număr cât mai mare de 

participanţi şi de iubitori ai prozei literare.  

 

SCOPUL 

 Dezvoltarea atitudinilor , a unui comportament adecvat mediului şcolar şi nu numai. 

 Transmiterea  mesajelor  care au ca scop educarea elevilor . 

 

 

OBIECTIVE 

● Cultivarea dragostei faţă de literatură, etc. 

● Găsirea unor soluţii optime pentru prevenirea şi ameliorarea manifestărilor de plagiere, încurajarea 

originalităţii. 

 

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE 

● 29 octombrie2018-2 noiembrie 2018( Săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun”, Şcoala altfel) 

 

GRUP ŢINTĂ 

● elevii claselor IX-XII. 

● cadre didactice. 

 

 

FORME DE ORGANIZARE 

• individual 

PARTENERI 

 

• GRASP BRUSSELS. 

 

 

EVALUARE 

• Jurizarea lucrărilor de către membrii asociaţiei Grasp Brussels. 
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RESURSE 

• umane: elevi cadre didactice, , conducerea scolii; 

• materiale:calculatoare , etc. 

 

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 

 

      ●    promovarea concursului în şcoală şi pe reţelele de socializare 

• concurs de eseuri -noiembrie 2020; 

      ●   jurizarea lucrărilor; 

      ●    concluzii ; 

      ●   popularizarea rezultatelor proiectului la nivel de şcoală, familie, comunitate locală, presă, 

evidenţiind realizările , împlinirile, dar şi nereuşitele. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR  ,                                                                            DIRECTOR GRASP BRUSSELS, 

PROF. DUMITRESCU LILIANA MIHAELA                         ROXANA VÎLCU    
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Elevi, părinți, școală uniți în procesul educativ 

PROIECT EDUCAŢIONAL DE PARTENERIAT 

„ Şcoala este şansa mea! ” , 

prevenirea discriminării, a violentei, a segregării 

și asigurarea egalitatii de șanse! 
 

           Chelbea Alina 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești, Ialomița 

 

 

 

                                        
A. Informaţii despre aplicant: 

 

Numele instituţiilor partenere: 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești- Ialomița 

Scoala Profesională Bordușani- Ialomița 

Coordonatori proiect/ Persoane de contact: prof. Chelbea Alina,  

                                    director adjunct, prof. Bugaenco Oana-Livia 

 

B. Informaţii despre proiect: 

 

Titlul proiectului:  

„Şcoala este şansa mea” este un proiect-parteneriat cu privire la prevenirea discriminării,a violentei, a 

segregarii si asigurarea egalitatii de sanse.  

 

Proiectul se încadrează în categoria cultural-educativă 

C. Prezentarea proiectului 

C.1. ARGUMENT 

       „Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea culturală, o şcoală în 

care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi excludere generate de originea etnică, deficienţe 

fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, limbă maternă. Prevenirea şi eliminarea fenomenului de 
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segregare şcolară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiţie imperativă pentru 

implementarea principiilor şcolii inclusive. 

       „Şcoala este şansa mea” este un proiect-parteneriat cu privire la reducerea fenomenului discriminării, a 

violentei, a segregării și asigurarea egalității de șanse, deoarece în ultimii ani s-a înregistrat o rată accelerată de 

absenteism al elevilor şi constatăm că numărul elevilor români aflaţi în abandon şcolar şi în situaţia de 

analfabetism sau analfabetism funcţional este deja îngrijorător de mare. 

         Proiectul îşi propune sǎ integreze în grupul-clasǎ elevii cu dificultǎţi de relaţionare/ cu probleme de 

comportament, prin munca în echipǎ a psihologului şcolar şi a cadrelor didactice: învǎţǎtori/ profesori diriginţi şi 

profesori care predau la clasǎ, prin activităţi destinate părinţilor sau tutorilor acestor copii cu vulnerabilitate 

crescută şi nu în ultimul rând prin diverse activităţi specifice de consiliere psihologică şi vocaţională destinată 

elevilor cu risc de abandon şcolar.  

Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice,  problemele de relaţionare între 

părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social şi emoţional redus, 

supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.), determină mai multe probleme emoţionale 

la copii decât în trecut şi, astfel, frecvenţa absenteismului şcolar este în creştere.  

         Elevul încearcă să evite insuccesul preferând să îşi petreacă timpul într-un mediu în care, crede el, se poate 

remarca. Din păcate, de cele mai multe ori acest mediu îl reprezintă strada. Prevenirea acestor acte de inadaptare 

constituie premisele pentru o dezvoltare armonioasă a întregii personalităţi.  

         Acest proiect se doreşte a fi un suport pentru toti elevii scolilor partenere  care se confruntă cu problema 

absenteismului, prin personalizarea programelor de prevenire la nevoilor diverse ale elevilor.  

        Obiectivele pe care ni le-am propus au menirea de a fi operaţionalizate, astfel încât să se observe îmbunătăţiri 

calitative şi cantitative în planul comportamental al elevilor care absentează, dar şi în susţinerea şi dezvoltarea 

unui cadru familial armonios şi a unor relaţii de colaborare familie-şcoală. 

       Calendarul proiectului defineşte progresia detaliată a activităţilor descrise, încercând nu să încarce programul 

elevilor, ci să îi orienteze spre arii care să le ofere încredere în aptitudinea lor academică  şi să le dezvolte 

abilităţile sociale. 

       Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt tinerii supuşi riscului de abandon şcolar sau cei care sunt deja implicaţi 

în proiecte de integrare şi reabilitare şi familiile lor, în timp ce beneficiarii indirecţi sunt consilierii şi formatorii 

experţi implicaţi în proiecte destinate promovării drepturilor şi şanselor tinerilor, şcoala şi întreaga comunitate. 

 

 

C.2. SCOP:  promovarea, în cadrul şcolii, a principiilor şcolii incluzive       

 

C.3. OBIECTIVE:  

1. Îmbunătăţirea managementului clasei, prin colaborarea cadrelor didactice cu psihologul şcolar 

2.Respectarea regulilor grupului-clasǎ, prin  promovarea autocontrolului tuturor actorilor implicaţi 

3. Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare, sociale şi emoţionale ale elevilor,  

4. Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare, de autocontrol emoţional şi pedagogice ale profesorilor şi părinţilor 

5. Identificarea  surselor de stres şcolar 

 6.  Să se dezvolte stima de sine a elevilor , să se construiască o imagine de sine pozitivă prin autocunoaştere şi 

dezvoltare personală 

7.   Dezvoltarea asertivităţii 
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8.   Creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durată  

9.  Crearea unui context familial propice dezvoltării intelectuale 

10. Creşterea încrederii şi a relaţionării dintre copii, părinţi şi şcoala 

11.  Adaptarea programelor şcolare la particularităţile individuale ale elevului. 

  

 

C.4. PERIOADA DE DESFĂŞURARE:    1 decembrie 2019– iunie 2020 

 

C.5. GRUP ŢINTĂ: 

         

         Elevii din clasele I-XII, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești, Ialomița 

Elevii din clasele I-VIII, Şcoala Profesională Bordușani 

 

      C.6. REZUMATUL PROIECTULUI:  

 

Metodologia proiectului e prevǎzutǎ în 6 paşi: 

1. aplicarea unui chestionar elevilor din grupul ţintă- anchetă sociologică realizată pe un eşantion de 100 de 

elevi din cele doua scoli care să vizeze cauzele reale ale absenteismului; 

2. derularea unui program de consiliere de grup (format din activitǎţi a 45-90 minute fiecare) pentru 

adaptarea elevului la cerinţele şcolii şi adaptarea şcolii la cerinţele elevilor;  

3.  activităţi cu cadrele didactice implicate în proiect pe tema managementului clasei; activităţi de 

optimizare a managementului conflictelor,  a modalităţilor de comunicare asertivă  la nivelul şcolii ; 

4. activităţi cu părinţii cărora să li se prelucreze legislaţia în vigoare privind absenteismul, să li se prezinte 

informaţii despre particularităţile de vârstă, psihologice- cognitive, emoţionale şi comportamentale- ale copiilor 

lor şi despre metodele educaţionale eficiente de corectare a comportamentelor disfuncţionale  la copii şi 

adolescenţi. 

 

 

CALENDARUL ACTIVITATILOR:  

 

I. Activităţi organizatorice 

 

II. Activităţi de monitorizare, informare şi consiliere  

 

A. La nivelul şcolilor  

Calendarul activităţilor 

Nr.crt. Activitatea Modalităţi de realizare Data Responsabil/ 

Participanţi 

1. Cine şi de ce absentează?  Prezentarea proiectului 

 Identificarea elevilor cu risc de 

abandon. 

 CHELBEA 

ALINA/ 

BUGAENCO 

OANA 
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2. Chestionar   Aplicarea chestionarului pentru 

evaluarea riscului de abandon 

şcolar; 

 Aplicarea chestionarului referitor 

la depistarea inteligenţelor 

multiple. 

 CHELBEA 

ALINA/ 

BUGAENCO 

OANA 

3. Cine suntem noi ? 

Atelier de lucru :motto-ul 

proiectului 

 Construirea elementelor de 

identitate ale colectivului : motto-

ul 

 CHELBEA 

ALINA/ 

BUGAENCO 

OANA 

4. Părinţi implicaţi,  

elevi motivaţi 

 Activităţi comune părinţi-copii 

(confecţionare de felicitări şi 

ornamente de Paște).  

  

CHELBEA 

ALINA/ 

BUGAENCO 

OANA 

5. Să inventăm o poveste! 

-Concurs de desene tematice- 

Şcoala, cheia succesului 

 Activităţi de spargere a gheţii, de 

creştere a stimei de sine şi de 

comunicare interpersonală 

 CHELBEA 

ALINA/ 

BUGAENCO 

OANA 

6. Să ne cunoaştem ! 

-Concurs de sloganuri- 

 

-Concurs posterul educatiei- 

 Administrarea chestionarului 

pentru părinţi; Fişa părinţilor; 

 Prezentare referat Educaţia în 

viaţa noastră;  

 Realizare Posterul educaţiei - ce 

este educaţia şi roadele ei, cum se 

pot implica părinţii în activităţile 

educaţionale? 

 CHELBEA 

ALINA/ 

BUGAENCO 

OANA 

7. Motivaţia pentru educaţie   Activităţi prin care să argumen-

teze importanţa motivaţiei pentru 

învăţare şi educaţie;  

 Echipele primesc scurte studii de 

caz cu situaţii în care părinţii 

sprijină sau nu educaţia copiilor.  

 Relaţia dintre şcoală şi familie din 

perspectiva celor şase întrebări 

motivaţionale: Ce? De ce? Cu 

cine? Când? Unde? Cum? 

 CHELBEA 

ALINA/ 

BUGAENCO 

OANA 

 

 

 

 Teme pentru activităţile de consiliere a elevilor : 

1.Clasa mea, grupul meu-1-2 ore  

2.Valorile mele, valorile celorlalţi- 1 orǎ 

3.Calitǎţile personale- 1-2 ore 
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4.Solicitarea sprijinului- 1-2 ore 

5.Abordarea sau evitarea unor probleme- 1-2 ore 

6.Managementul furiei- 1-2 ore 

7.Comportamente de risc, infracţionalitate- riscuri şi metode de prevenire- 1-2 ore 

8.Şcoala –cheia succesului 1-2 ore 

 

          

 III. Evaluarea proiectului:  

*în unitǎţile şcolare aplicante  

 

   IV. Finalizare: 

 

 

Avantajele proiectului : 

      Reducerea frecvenţei absenteismului şcolar 

      Dezvoltarea unei personalităţi armonioase a elevilor, manifestată prin comportamente sociale, vocabular 

elaborat şi încredere în propriile capacităţi 

      Întărirea relaţiilor dintre părinţi-copii şi cadre didactice 

      Îmbunătăţirea calităţii profesionale a cadrelor didactice 

      Optimizarea procesului de predare-învăţare-evaluare 

Dezavantajele/ riscurile proiectului : 

      Buget de timp ridicat 

      Lipsa de colaborare a părinţilor cu actorii implicaţi în procesul de dezvoltare a copilului. 
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Proiect de parteneriat educativ „Să circulăm corect!” 

 

Panțuru Elena- Gabriela 

Școala Gimnazială „ I. S. Sturdza” Săucești, jud. Bacău 

 

Motto:   

     Cel mai de preț lucru este viața. 

        Ai grijă de ea! 

 

Coordonator:  prof. înv. primar Panțuru Elena- Gabriela 

Tema:   „Să circulăm corect!” 

Colaboratori: agenți de poliție 

Grup țintă: elevii clasei de simultan CP- I- II 

Beneficiari: elevii clasei de simultan CP- I- II, cadre didactice, părinți 

Durata desfășurării proiectului: un an școlar 

 

Argument 

Anual, cea mai mare parte a accidentelor de circulație sunt produse din cauza nerespectării de către 

pietoni a regulilor de circulație. Un procent considerabil din totalul accidentelor îl reprezintă cazurile când 

victimele au fost copii sau tineri de vârstă școlară. 

În acest context, pentru îmbunătăţirea climatului de siguranţă rutieră este necesară cunoaşterea şi 

respectarea regulilor de circulaţie de către elevi. 

De asemenea, disciplina de care aceştia dau dovadă în timpul deplasării pe drumurile publice se formează în 

activităţile de educaţie rutieră desfăşurate într-o colaborare permanentă a şcolii cu familia şi cu agenţii de poliţie. 

Ridicarea pe o treaptă superioară a muncii de educaţie rutieră în rândul şcolarilor, îmbogăţirea conţinutului acesteia 

şi sporirea eficienţei sale constituie cerinţe esenţiale ale procesului instructiv-educativ în învăţământul primar, pe 

baza cărora trebuie să se realizeze creşterea nivelului de pregătire al copiilor, cunoaşterea şi respectarea de către 

aceştia a regulilor de circulaţie, formarea unui comportament disciplinat şi preventiv pe drumurile publice şi 

diminuarea accidentelor în rândul şcolarilor.       

               Printr-o instruire adecvată, copii pot fi încurajaţi să înveţe măsurile de siguranţă rutieră şi de salvare a vieţii 

şi să înţeleagă importanţa acestor abilităţi. Această formare ar trebui să facă, pe viitor, din ei pietoni sau şoferi cu 

mai multă înţelegere pentru siguranţa rutieră .  

                Dacă toate disciplinele de învăţământ îl pregătesc pe copil să devină om în sensul social al cuvântului, 

educaţia rutieră îl ajută să rămână om , să trăiască. Este o unitate indisolubilă de realizarea căreia răspundem cu 

toţii, în calitate de dascăli, de părinţi, de oameni. 

             Învăţându-i pe copii să circule corect, îi putem feri de necazuri şi putem să ne bucurăm în continuare de 

farmecul zâmbetului lor! 

Scop 

Cunoaşterea şi respectarea de către elevi a regulilor de circulaţie rutieră. Conştientizarea de către copii a 

pericolelor la care se expun atunci când ignoră aceste reguli; 

 Dezvoltarea deprinderilor de comportare civilizată pe drumurile publice în vederea prevenirii accidentelor 

de circulaţie; 

 Obiective 

✓ Cunoașterea  principalele indicatoare care se referă la circulaţia pietonilor pe drumurile publice . 
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✓ Conștientizarea respectării regulilor de circulaţie pe drumurile publice; 

✓  Recunoașterea rolului agentului de circulaţie şi a modului lui de semnalizare;  

✓ Dobândirea  deprinderilor  de a circula corect; 

✓ Cunoașterea unor cunoştinţe şi capacităţi necesare pentru propria securitate;  

✓ Identificarea rolul activităţii de educaţie rutieră în prevenirea accidentelor rutiere; 

Resurse 

a)umane: - cadre didactice; 

     - agenţi de poliţie; 

                - elevii clasei de simultan CP- I- II; 

                - părinţi. 

b)materiale :- portofolii, fişe, aparat foto, calculator; 

          - diplome; 

                     - spaţii şcolare si extraşcolare.    

c)informationale:- proiectul de parteneriat; 

                            - pliante; 

                            - CD-uri. 

d)financiare:- sponsorizări;  

                      - contribuţii personale; 

                      - alte surse. 

e)procedurale:-metode şi tehnici de lucru: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, problematizarea, 

prezentarea Power- Point, dezbateri, expuneri, concursuri, activități practice, drumeții. 

 Forme de organizare:  activitate frontală, activitate individuală, activitate grupală.  

 Modalități de realizare: 

✓ Lectura unor texte/ Lecturi după imagini/ Convorbiri/ Memorizări 

✓ Jocuri didactice/ Concursuri; 

✓ Realizarea unor afişe şi panouri prin care să fie ilustrate activităţile desfăşurate;  

✓ Observare spontană şi dirijată; 

✓ Prezentări Power- Point; 

✓ Întâlniri cu agenţii de circulaţie. 

Evaluare:  

✓ Evaluarea formativă; 

✓ Portofoliul; 

✓ Aprecieri verbale. 

      Calendarul activităților 

Noiembrie 

„Lecţia de circulaţie” 

- Noţiuni elementare de ed. rutieră; 

 - semne de circulaţie- prezentare Power-Point; 

                       - „Stopul”- memorizare 

                       - convorbiri, lectură după imagini; 

Decembrie 

„Poliţistul, prietenul nostru” 

 

- „Agentul de circulaţie” - întâlnire cu agentul de circulaţie- dezbatere 

 - „La semafor”- lectură  

 - „Hai să traversăm!”- activitate plastică 

 - „Traversare pe zebră”-activitate practică 
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Ianuarie 

„Pericolele străzii” 

- „În drum spre şcoală” 

 - „Pe şosea” - creaţii plastice; 

 -   ghicitori; 

Februarie 

„Unde ne alegem locul de joacă” 

- „Agentul de circulaţie” - întâlnire cu agentul de circulaţie- dezbatere  

          „La joacă”- lectură 

           -  jocuri didactice; 

- „Aşa da... aşa nu...”-prezentare Power-Point; 

Martie 

„Cum călătorim ?” 

- „Cum călătorim cu autobuzul?”- lectură 

 - mijloace de transport- lectură duă imagini 

 - concurs pe echipe „Ne comportăm civilizat” 

 - convorbiri; 

Aprilie 

„Pe bicicletă, pe role” 

- „Agentul de circulaţie” - întâlnire cu agentul de circulaţie- dezbatere  

- indicatoare rutiere destinate bicicliştilor; 

 - convorbiri pe bază de imagini; 

 - povestirea unor întâmplări personale; 

Mai 

„Cum călătorim?” 

 

- „Cum călătorim cu autobuzul?” 

 - călătorie cu autobuzul la Preventoriul TBC Ilișua (în cadrul 

parteneriatului desfășurat); 

           - dezbatere despre regulile pe care trebuie să le respectăm când 

călătorim cu mijloace de transport în comun; 

           - respectarea regulilor de comportare; 

Iunie 

„Hai la drum , mici pietoni!” 

- „Vine vacanţa mare”- lectură 

            - vizită la postul de poliţie din comună; 

 - convorbiri cu agenţii de circulaţie despre regulile de 

circulație care trebuie respectate în vacanță; 

 

Pe tot parcursul derulării proiectului se vor analiza şi corecta eventualele ”nereguli”apărute după sfârşitul 

fiecărei acţiuni şi se vor căuta acele strategii educaţionale care să ducă la realizarea obiectivelor; 

 Dacă pe parcursul derulării, proiectul suferă modificări, acestea vor fi pentru/în beneficiul copiilor. 

       Modalităţi de realizare: 

Lecturi/Memorizări; 

Convorbiri/Dezbateri ; 

Vizită la postul de poliţie; 

Portofolii; 

Concursuri; 

Activități practice. 
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PROIECT  DE  PARTENERIAT EDUCAŢIONAL DE VOLUNTARIAT 

„CULOAREA VERDE A NATURII, SEMN AL UNUI MEDIU SĂNĂTOS” 

 

Prof. Istrate Mariana 

CSEI TÎRGU NEAMȚ  
 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Neamţ 

Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă” Târgu Neamț 

Liceul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva” Agapia  

PROIECT  DE  PARTENERIAT 

EDUCAŢIONAL DE VOLUNTARIAT 

 

,,CULOAREA VERDE A NATURII, SEMN AL UNUI MEDIU SĂNĂTOS” 

 

 

 

 

 

 
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Instituţiile de învăţământ iniţiatoare:  

➢ Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Neamţ 

➢ Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă” Tg. Neamț 

➢ Liceul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva” Agapia  

             

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

Titlul proiectului: ,,Culoarea verde a mediului, semn al unui mediu sănătos” 

Categoria în care se încadrează proiectul: Proiect de promovare a colaborării între elevii cu c.e.s. şi elevii din 

şcolile de masă, prin activităţi ecologice. 

Tipul de proiect: local 

C. REZUMATUL PROIECTULUI (DESCRIERE) 

Activităţi propuse: Elevii cu c.e.s. şi elevii din învăţământul de masă vor desfăşura împreună activităţi  

ecologice, de petrecere a timpului liber și de formare a autonomiei personale, activităţi pentru care ambele 

categorii de elevi deţin competenţele necesare. 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 
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Argument: 

 Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai atunci când elevii – cetăţenii de mâine – vor fi 

convinşi de necesitatea ocrotirii naturii şi vor deveni factori activi în acţiunea de conciliere a omului cu natura. 

Conştientizând frumuseţea mediului local, promovând pitorescul zonei în care locuiesc, elevii vor înţelege 

utilitatea acţiunilor ecologice. 

 Proiectul oferă posibilitatea de a desfăşura activităţi de educaţie ecologică prin care să cultivăm interesul 

şi dragostea elevilor pentru lumea înconjurătoare, pentru protejarea mediului. Totodată urmăreşte 

responsabilizarea elevilor faţă de importanţa protejării mediului înconjurător, conturarea deprinderilor şi a 

atitudinilor de a preţui şi respecta mediul prin comportamente civilizate, dar şi sensibilizarea cetăţenilor privind 

importanţa mediului înconjurător.  

Scopul proiectului: Promovarea exemplelor de bune practici în activitatea educațională pentru formarea unei 

atitudini pozitive față de mediul înconjurător. 

Obiective: 

- pentru cadrele didactice: 

❖ Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat deja existente şi abordarea altora. 

❖ Implicarea cadrelor didactice în realizarea activităţilor propuse pe parcursul desfăşurării 

proiectului. 

- pentru elevi: 

❖ Formarea și dezvoltarea conduitei ecologice în rândul elevilor. 

❖ Promovarea educției ecologice în școală și dezvoltarea deprinderilor de a păstra natura curată. 

❖ Implicarea în activităţi de socializare şi de cunoaştere de noi persoane.  

Grup ţintă : 

❖ 20 de elevi cu cerinţe educative speciale (c.e.s.) şi 50 de elevi din învăţământul de masă interesaţi să 

participe la activităţile proiectului; 

Beneficiari:  

▪ elevii cu c.e.s. şi cei din învăţământul de masă care vor participa la activităţile proiectului; 

▪ cadrele didactice din unităţile de învăţământ implicate în proiect. 

▪ comunitatea locală. 

 

Durata proiectului: Anul școlar 2020-2021 
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Calendarul activităţilor: 

Nr. 

Crt. 

Perioada Activitatea Locul de desfăşurare Evaluare 

1. Septembrie 2020 Meditiazare proiectului în 

școlile implicate  

Școlile implicate în 

proiect 

- fotografii 

 

2. Octombrie 2020 „Calendar eco” 

-identificarea zilelor cu 

importanţă ecologică  

-întocmirea  unui calendar 

atractiv 

CSEI Tg. Neamț 

 

 

- fotografii din timpul 

activității 

 

-materiale realizate de 

elevi 

3.  Noiembrie 2020 „Să reciclăm hârtia!”  

-documentare şi informare 

referitoare la tipurile şi 

caracteristicile deşeurilor și 

a surselor de poluare 

 -concurs de colectare 

selectivă a hârtiei 

Liceul Teologic Ortodox 

„Cuvioasa Parascheva” 

Agapia 

 

- fotografii din timpul 

activității 

 

4. Decembrie 2020 „Grija pentru planeta 

Pământ” 

-prezentarea unui material 

PPT 

-realizarea de postere cu 

acest mesaj 

 

C.S.E.I. Tg. Neamţ  

C.T. Ion Creangă  

Tg. Neamţ 

Liceul Teologic Ortodox 

„Cuvioasa Parascheva” 

Agapia 

- postere 

- produsele 

activității 

elevilor 

5. Ianuarie 2021 Întâlnire de lucru  

,,Micii meșteri verzi” 

   -organizarea de ateliere 

de creație din deșeuri  

reciclabile la nivelul 

fiecărei școli implicate. 

C.S.E.I. Tg. Neamţ  

C.T. Ion Creangă  

Tg. Neamţ 

Liceul Teologic Ortodox 

„Cuvioasa Parascheva” 

Agapia 

- expoziţie cu lucrările 

realizate  

6. Februarie 2021 „Apa - izvorul vieţii!”  

Ziua Internaţională a apei 

-activitate de documentare 

despre  tratarea şi epurarea 

apelor, în vederea 

conştientizării importanţei 

menţinerii calităţii apelor 

naturale 

-realizarea unor postere pe 

tema apei. 

Colegiul Tehnic  

,,Ion Creangă”  

Tg. Neamț 

 

 

 

 

 

-postere pe tema apei. 

7.  

Martie 2021 

„Luna pădurii” 

15 martie – 15 aprilie  

 

CSEI Tg. Neamț 
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- confecţionarea unor 

căsuţe pentru păsări . 

 -materialele realizate 

de elevi 

8. Aprilie 2021 „Comoara verde de lângă 

noi” 

   - prezentarea unui 

material PPT cu  

tematica „Pădurea”  

   - discuții 

Liceul Teologic Ortodox 

„Cuvioasa Parascheva” 

Agapia 

 

- fotografii 

 

9. Mai 2019 „Luna MAI, 

luna florilor” 

- sădirea unor flori de 

primăvară şi realizarea unor 

aranjamente florale pentru 

sălile de curs 

Colegiul Tehnic 

,,Ion Creangă” 

Tg. Neamț 

 

 

- fotografii 

 

10. Iunie 2021 Întâlnire de lucru  

,,Micii meșteri verzi” 

   Organizarea de ateliere de 

creație din deșeuri  

reciclabile la nivelul 

fiecărei scoli implicate. 

C.S.E.I. Tg. Neamţ  

C.T. Ion Creangă  

Tg. Neamţ 

Liceul Teologic Ortodox 

„Cuvioasa Parascheva” 

Agapia 

 

- fotografii 

- produse ale 

activității 

 

Resurse : 

✓ Umane: elevi clasele I-X de la C.S.E.I. Tg. Neamţ, elevi de la Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă” Târgu 

Neamț și Liceul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva” Agapia, cadre didactice din instituţiile de 

învăţământ implicate în proiect. 

✓ Materiale: enciclopedii, dicționare, cărți, filme educative, documentare, materiale reciclabile, cartoane, 

carioci, creioane colorate, acuarele, videoproiector. 

✓ Financiare: surse proprii. 

Rezultate scontate: 

• Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între cadre didactice din cele două 

unităţi de învăţământ. 

• Antrenarea unui număr de 70 de elevi în activităţi care vizează domeniul ecologic. 

 Modalităţi de monitorizare şi de evaluare a proiectului:  

▪ discuţii de grup,  

▪ observarea directă. 

Impactul proiectului : 

Implementarea proiectului va avea impact asupra: 

- grupului ţintă (generarea unor schimbări specifice); 

- C.S.E.I. Tg. Neamţ (creşterea capacităţii instituţionale, extinderea parteneriatelor, creşterea prestigiului în 

comunitate); 

- partenerilor din proiect (dobândirea unor informaţii şi abilităţi); 

- comunităţii locale; 

- unităţilor şcolare din vecinătate (diseminarea bunelor practici identificate prin proiect). 

Sustenabilitatea proiectului:  
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Continuarea proiectului şi în anii şcolari următori, pe alte domenii educative. 

Activităţi de promovare/mediatizare, diseminare: 

- Promovarea activităţilor desfăşurate în cadrul Comisiilor metodice din unităţile participante la proiect; 

- Publicarea pe website-ul C.S.E.I. Tg. Neamţ a informaţiilor legate de proiect; 

- Afişe, pliante. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT 

UN PRIETEN PENTRU FIECARE COPIL 

 

Prof. Oltianu Lucia 

CSEI TÎRGU NEAMȚ 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Neamţ 

Colegiul Tehnic,,Ion Creangă” Târgu Neamț 

Liceul Teoretic„Vasile Alecsandri” Săbăoani 

UN PRIETEN PENTRU FIECARE COPIL 

EDIȚIA A VII-A 
 

 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

 

Instituţiile de învăţământ iniţiatoare:  

➢ Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Neamţ 

 

➢ Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă” Tg. Neamț 

 

➢ Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani 

           

 

 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

Titlul proiectului: ,,Un prieten pentru fiecare copil” ediția aVII-a           

Categoria în care se încadrează proiectul: Proiect de promovare a prieteniei, socializării şi petrecerii timpului 

liber între copii cu cerinţe educative diferite. 

 

Tipul de proiect: județean 

 

C. REZUMATUL PROIECTULUI (DESCRIERE) 

Activităţi propuse: Elevii cu c.e.s. şi elevii din învăţământul de masă vor desfăşura împreună activităţi creativ-

artistice, de petrecere a timpului liber și de formare a autonomiei personale, activităţi pentru care ambele categorii 

de elevi deţin competenţele necesare. 

Partener:  

▪ Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ  

 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

Argument: 

Moto: 

 ”Copilul se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea.” 

George Călinescu 

 

 În contextul unei societăţi caracterizate prin schimbare, rapiditate, explozie informaţională, progrese 

stiinţifice, se conturează multiple direcţii de restructurare a realităţii educaţionale, inclusiv a celei nonformale. 

Mulţi dintre elevii de astăzi au uitat să socializeze faţă în faţă, prin modalităţi potrivite vârstei lor iar elevii cu 

dizabilităţi au rareori ocazia de a exersa în societate abilităţile de socializare învăţate în şcoala specială. Prin acest 
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proiect dorim ca printr-o serie de activităţi nonformale gândite din perspectiva socializării, să punem laolaltă elevi 

cu c.e.s şi elevi din şcoala de masă, care să se bucure împreună de timpul liber valorificat oportun.  

Conform Strategiei Naţionale pentru Acţiune Comunitară acest proiect se vrea a fi un program coerent şi 

coordonat de activităţi desfăşurate cu regularitate şi care antrenează voluntari şi copii cu nevoi speciale. 

  

Scopul proiectului: Dezvoltarea abilităţilor de socializare ale elevilor cu c.e.s. prin activităţi de timp liber 

desfăşurate împreună cu elevi din învăţământul de masă. 

 

Obiective: 

- pentru cadrele didactice: 

❖ Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat deja existente şi abordarea altora. 

❖ Implicarea cadrelor didactice în realizarea activităţilor propuse pe parcursul desfăşurării 

proiectului. 

- pentru elevi: 

❖ Implicarea în activităţi de socializare şi de cunoaştere de noi persoane. 

❖ Achiziţia de noi cunoştinţe despre plante și animale. 

❖  Petrecerea timpului liber în mod calitativ. 

 

Grup ţintă :  

o 20 de elevi cu cerinţe educative speciale (c.e.s.) şi 50 de elevi din învăţământul de masă interesaţi să 

participe la activităţile proiectului; 

 

Beneficiari:  

▪ elevii cu c.e.s. şi cei din învăţământul de masă care vor participa la activităţile proiectului; 

▪ cadrele didactice din unităţile de învăţământ implicate în proiect. 

▪ comunitatea locală. 

 

Durata proiectului: Anul şcolar 2018-2019 
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Calendarul activităţilor: 

 

Nr. 

Crt. 

Perioada Activitatea Responsabili Evaluare 

1. Septembrie 2018 Lansarea proiectului 

Un prieten pentru fiecare 

copil 

 în instituţiile de învăţământ 

partenere. 

C.S.E.I. Tg.  

C.T. ,,Ion Creangă” 

 Tg. Neamț 

Liceul Teoretic 

„Vasile Alecsandri” 

Săbăoani 

 

 

- afişe 

- pliante 

2. Octombrie 2018 „Culorile toamnei” 

Activitate practică de 

colecționare a unor 

materiale din natură (frunze, 

pietricele, conuri, crenguțe) 

și utilizarea lor într-un mod 

cât mai creativ. 

C.S.E.I. Tg. Neamţ  

Liceul Teoretic 

„Vasile Alecsandri” 

Săbăoani 

 

- lucrări plastice 

- expoziţie 

- fotografii 

3. Noiembrie 2018 „Ecologia pe înțelesul 

tuturor 

Prezentarea unor reguli de 

selectare corectă a deșeurilor 

menajere 

C.S.E.I. Tg. Neamţ  

C.T. Ion Creangă  

Tg. Neamţ  

- fotografii 

 

 

4.  Decembrie 2018 ,,La mulți ani, România!” 

Activitate închinată 

Centenarului Marii Uniri 

C.S.E.I. Tg. Neamţ şi  

C.T. Ion Creangă  

Tg. Neamţ 

 

- fotografii 

-lucrări plastice 

- expoziţie 

3. Ianuarie 2019 ,,Prietenul meu  

calculatorul !” 

Activitate realizată în 

laboratorul de informatică  

C.S.E.I. Tg. Neamţ  

Liceul Teoretic 

„Vasile Alecsandri” 

Săbăoani 

 

 

- fotografii 

 

5. Februarie 2019 ,,Prietenii necuvântători” 

Vizită la Herghelia de cai 

Dumbrava  

C.S.E.I. Tg. Neamţ şi 

C.T. Ion Creangă  

Tg. Neamţ 

- fotografii 

 

6.  Martie 2019 ,,Mama, ființa cea mai 

dragă!” 

Activitate interdisciplinară 

de tip șezătoare 

PARTICIPARE DIRECTĂ 

C.S.E.I. Tg. Neamţ şi 

C.T. Ion Creangă  

Tg. Neamţ 

- fotografii 

-lucrări plastice 

 

7. Aprilie 2019 „Luna pădurii” 

Activitate realizată în pădure 

pentru  

recunoașterea ei ca ecosistem 

 

C.S.E.I. Tg. Neamţ şi 

C.T. Ion Creangă  

Tg. Neamţ 

- fotografii 

- produsele 

activității  

( plante 

medicinale) 

8. Mai 2019 „Plantele medicinale –un 

ajutor de nădejde” 

C.S.E.I. Tg. Neamţ şi  

C.T. Ion Creangă  

Tg. Neamţ 

- fotografii 
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Activitate în natură, pentru 

recoltarea plantelor 

medicinale.  

9. Iunie 2019 ,,Am reușit !” 

Evaluarea proiectului și 

acţiune de diseminare 

C.S.E.I. Tg. Neamţ  

C.T. Ion Creangă  

Tg. Neamţ 

Liceul Teoretic 

„Vasile Alecsandri” 

Săbăoani 

 

- raport de 

evaluare 

-impresii 

-opinii 

 

 

Resurse : 

➢ Umane: elevi clasele I-X de la C.S.E.I. Tg. Neamţ, elevii de la Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă” Târgu 

Neamț și Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”Săbăoani, cadre didactice din instituţiile de învăţământ 

implicate în proiect. 

➢ Materiale: hârtie pentru desen, acuarele, lipici, hârtie glacce, aparat foto, ierbar, plante medicinale. 

➢ Financiare: surse proprii. 

Rezultate scontate: 

• Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între cadre didactice din cele 

două unităţi de învăţământ. 

• Antrenarea unui număr de 70 de elevi în activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber. 

 

Buget: 

 

Nr. 

crt. 

Produsul Nr. 

bucăţi/s

eturi 

Cost per 

bucată 

Sursă de finanţare Cost total 

1.  Hârtie pentru desen 30 0,3 lei surse proprii 9 lei 

2.  Acuarele 20 9 lei surse proprii 180 lei 

3.  Pensoane 30 2 lei surse proprii 60 lei 

4.  Lipici 10 3,5 lei surse proprii 35 lei 

5.  Aţă colorată 10 1 leu surse proprii 10 lei 

6.  Hârtie autocolantă 20 1 leu surse proprii 20 lei 

7.  Cartoane colorate 30 0,5 lei surse proprii 15 lei 

8.  Ierbar 1 20 lei surse proprii 20 lei 

9. Memory stick 1 50 lei surse proprii 50  lei 

10. Diplome 30 1,5 lei surse proprii 4,5 lei 

 TOTAL    403,5 lei 

 

Modalităţi de monitorizare şi de evaluare a proiectului:  

❖ discuţii de grup,  

❖ observarea directă. 

Impactul proiectului : 

Implementarea proiectului va avea impact asupra: 

- grupului ţintă (generarea unor schimbări specifice); 

- C.S.E.I. Tg. Neamţ (creşterea capacităţii instituţionale, extinderea parteneriatelor, creşterea prestigiului în 

comunitate); 

- partenerilor din proiect (dobândirea unor informaţii şi abilităţi); 

- comunităţii locale; 

- unităţilor şcolare din vecinătate (diseminarea bunelor practici identificate prin proiect). 

Sustenabilitatea proiectului:  
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Continuarea proiectului şi în anii şcolari următori, pe alte domenii educative. 

Activităţi de promovare/mediatizare, diseminare: 

- Promovarea activităţilor desfăşurate în cadrul Comisiilor metodice din unităţile participante la proiect; 

- Publicarea pe website-ul C.S.E.I. Tg. Neamţ a informaţiilor legate de proiect; 

- Afişe, pliante. 
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VOLONTARIAT : LE FRANÇAIS À LA MATERNELLE! 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL  

 

AN ŞCOLAR 2019-2020 

PARTENERI 

1. ARPF –VÂLCEA   reprezentată de către dna. prof. Barbu Marcela - coordonator proiect 

2. Liceul Tehnologic ,,Căpitan Nicolae Pleşoianu” reprezentată de dna. prof. Zamfir Lăcrămioara – 

coordonator proiect 

3. Colegiul Energetic – prof. Zamfir Lăcrămioara 

4. Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” - prof. Barbu Marcela 

5. Grădiniţa cu program prelungit Nord 2  

6. Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni 2 - Văduva Anca-Elena 

 

INSPECTORATUL  ŞCOLAR GENERAL RÂMNICU  VÂLCEA, reprezentat de inspector general prof. Bica 

Andra  

 Programul de parteneriat educaţional LE FRANÇAIS À LA MATERNELLE! a fost conceput de către prof. 

Zamfir Lăcrămioara în colaborare cu prof. Barbu Marcela ca fiind un proiect de voluntariat prin care preşcolarii să 

poată lua contact cu frumoasa limbă franceză în vederea reînvierii interesului pentru studiul acesteia. 

I. ARGUMENT 

 Proiectul de parteneriat educaţional mai sus menţionat a fost conceput a se derula pe perioada unui an şcolar 

şi s-a născut din dorinţa de a face cunoscută în rândul preşcolarilor frumoasa limbă franceză având în vedere şi 

faptul că în acest an al centenarului trebuie să evidenţiem că România este o ţară francofonă. În urma mai multor 

cercetări care au avut ca obiect particularităţile psihice ale elevilor de vârstă  şcolară mică şi preşcolară s-a evidenţiat 

disponibilitatea acestora pentru învăţarea limbilor străine. 

 Ţinând cont de particularităţile de vârstă ale preşcolarilor din grupa mare, ne-am propus ca la sfârşitul 

proiectului elevii să atingă următoarele obiective: 

• Înţelegerea după auz şi exprimarea orală a unor noţiuni simple (nume, vârstă, culori, zile ale săptămânii, 

anotimpuri etc) 

• Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul limbii şi al civilizaţiei franceze 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=fD5Gzb1C&id=E29CCF8A90773B8B76438CD72E69C664B68372F3&thid=OIP.fD5Gzb1CBNqxrEXYIJqoKgHaFB&mediaurl=http://www.voios.ro/wp-content/uploads/2015/01/copii_citesc.jpg&exph=438&expw=645&q=poze+cu+copii+care+se+joaca+in+cerc&simid=608023000677025081&selectedIndex=22
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• Dezvoltarea creativităţii, a imaginaţiei şi încurajarea copiilor de a se exprima liber prin utilizarea unor 

suporturi şi tehnici variate şi adaptate la particularităţile de vârstă ale preşcolarilor: cântec, joc, joc de rol 

etc. 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI EDUCATIV 

 Scopul proiectului:  

• promovarea limbii franceze în rândul preşcolarilor şi implicit al părinţilor lor în vederea reînvierii 

interesului pentruînvăţarea acesteia 

• dezvoltarea unor competenţe de comunicare încă de la vârste fragede 

• dezvoltarea colaborării şi cooperării între partenerii proiectului. 

 

Obiectivele proiectului: 

 

a) în ceea ce îi priveşte pe copii 

• să se familiarize cu sonoritatea limba franceze şi să fie motivaţi să o înveţe în viitor 

• să-şi formeze un minim de competenţe de comunicare în limba franceză 

• să se familiarizeze cu lucrul în echipă  

• să înveţe să execute sarcini simple de lucru 

 

b) în ceea ce îi priveşte pe părinţi 

• să conştientizeze rolul pozitiv al activităţilor opţionale şi de voluntariat în dezvoltarea armonioasă a copiilor 

 

c) în ceea ce priveşte cadrele didactice implicate 

• să fie motivate să descopere noi metode de stimulare a interesului copiilor pentru învăţătură 

• să-şi formeze o atitudine pozitivă faţă de metoda proiectelor, ca metodă de lucru în sprijinul unui învăţământ de 

calitate, performant. 

 

 Grupul ţintă îl constituie două grupe mari de preşcolari de la cele două grădiniţe menţionate mai sus 

precum şi părinţii acestora. 

 

 Beneficiari: 

• direcţi: copiii implicaţi, părinţii acestora şi cadrele didactice implicate 

• indirecţi: comunitatea locală. 

 Resurse: 

• umane: preşcolari, profesori, părinţi 

• temporale: anul şcolar 2019-2020 

• materiale: fişe de lucru, aparat foto, boxă, planificarea activităţilor parteneriatului 

 

Modalităţi de realizare: 

 În vederea atingerii obiectivelor propuse au fost planificate mai multe activităţi care vor avea loc prin 

alternanţă, o dată la două săptămâni, la cele două grădiniţe partenere: 

• învăţare prin joc şi cântec 

• realizarea unor momente artistice în cadrul serbărilor şcolare 
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Monitorizare 

 Aplicarea proiectului va fi urmărită în fiecare etapă monitorizând permanent implicarea activă a copiilor în 

acţiunite planificate. Cu pasiune, perseverenţă, îndrumare nemijlocită de către specialişti şi seriozitate vom 

urmări realizarea tuturor obiectivelor propuse. 

 

Evaluarea proiectului 

➢ portofoliu cu o parte din lucrările preşclarilor 

➢ CD cu poze şi filmuleţe realizate în timpul activităţilor 

➢ Raport final semnat de participanţii la proiect 

 

Mediatizare 

➢ reţele de socializare 

➢ articole de presă 

➢ simpozioane 

➢ întâlniri ale profesorilor de limbă franceză 

 

Calendarul activitĂŢilor proiectului 

 

Nr. 

crt. 

Tema  OBIECTIVE de 

referinŢĂ 

DATA ŞI 

LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

CADRE 

DIDACTICE 

IMPLICATE 

 Moi et mes amis. Se 

présenter/ présenter un ami 

- salutăm 

- ne prezentăm 

➢  Perceperea corectă 

a sunetelor limbii 

franceze 

 

➢ Perceperea corectă a 

intonaţiei specifice 

limbii franceze, a 

grupurilor metodice 

şi ritmice 

 

 

➢ Înţelegerea sensului 

global al unor 

enunţuri simple 

 

➢ Reproducerea unor 

cuvinte şi a unor 

enunţuri simple 

 

 

➢ Producerea unor 

enunţuri simple 

Noiembrie  

Prof. Zamfir 

Lăcrămioara 

 

Prof. Barbu 

Marcela 

 

Prof. înv. preşc. 

Văduva Anca-

Elena 

 

Prof. înv. preşc. 

Ivănuş Carmen 

 

Prof. înv. preşc. 

Duţu Gabriela 

 Les couleurs 

- recunoaştem şi denumim 

culorile 

Decembrie 

 Les chiffres 

- recunoaştem şi denumim 

cifrele 

Ianuarie  

 Les animaux 

- recunoaştem şi denumim 

cele mai cunoscute şi mai 

iubite dintre animale 

Februarie  

 Ma famille 

- membrii familei 

- omagiu adus mamelor prin 

realizarea unor felicitări  

Martie  

 Les jours de la semaine 

- recunoaştem şi denumim 

zilele săptămânii 

Aprilie  

 Les saisons de l’année  Mai  
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- recunoaştem şi denumim 

anotimpurile anului 

 Mon corps 

- recunoaştem şi denumim 

părţile corpului 

Iunie  

 

Obligaţiile echipei de coordonatori: 

- asigură supravegherea preşcolarilor pe perioada desfăşurării activităţilor propuse 

- asigură materialele şi suporturile audio-video necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor 

- asigură ambianţa propice desfăşurării unor activităţi de calitate precum şi siguranţa preşcolarilor pe toată 

durata activităţilor 

 

Obligaţii comune: 

- asigurarea unei ambianţe propice de lucru şi a securităţii preşcolarilor pe toată durată activităţilor 

- promovarea reciprocă a unei imagini pozitive şi a popularizării rezultatelor colaborării 

- promovarea proiectului  

- respectarea următoarelor principii care stau la baza unei bune colaborări 

1. principiul respectului reciproc 

2. principiul concentrării activităţilor şi al informării reciproce 

3. principiul consultării şi al transparenţei 

 

Durata protocolului de parteneriat: 

 Prezentul protocol de colaborare se încheie pe o perioadă de colaborare de un an şcolar (oct. 2019- iunie 

2020). Eventualele modificări sau completări vor fi ataşate printr-un act adiţional 

 

Directori ai unităţilor implicate: 

  

1. ARPF –VÂLCEA   reprezentată de către dna. prof. Barbu Marcela, preşedinte al filialei 

2. Liceul Tehnologic ,,Căpitan Nicolae Pleşoianu” – prof. ing. Bitică Cristiana-Nicoleta  

3. Colegiul Energetic – prof. Simion Mihai 

4. Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” -  

5. Grădiniţa cu program prelungit Nord 2 - Prof. înv. preşc. Balici Daniela 

6. Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni 2 - Prof. înv. preşc.  Brill Maria Mădălina 

 

Echipa de proiect: 

1. ARPF –VÂLCEA   -   Prof. Barbu Marcela  

2. Liceul Tehnologic ,,Căpitan Nicolae Pleşoianu”- prof. Zamfir Lăcrămioara  

3. Colegiul Energetic – prof. Zamfir Lăcrămioara 

4. Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” - prof. Barbu Marcela 

5. Grădiniţa cu program prelungit Nord 2  -    Prof. înv. preşc. Ivănuş Carmen 

- Prof. înv. preşc.Duţu Gabriela 

6. Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni 2 - Prof. înv. preşc. Văduva Anca-Elena 

                                                                             - Prof. înv. preşc. Neamţu Florica 
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  Colegiul Național                                                                                                         Parohia ortodoxă 

,,Ion Luca Caragiale”                                                                                           ,,Sf.M.Mc.Gheorghe-Vechi” 

        Ploiești                                                                                                                            Ploiești 

   

PROTOCOL  DE  PARTENERIAT  EDUCAȚIONAL 

Încheiat între 

Instituțiile partenere: 

 

• Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale” reprezentat  prin Director, 

 

Nr............./........................                          Prof.BĂJENARU CARMEN VERONICA, 

 

• Parohia Ortodoxă,,Sf.M.Mc. Gheorghe”- Vechi reprezentat  prin Părintele coslujitor 

                                                                                                    

                            Pr.NEDELOIU FLORIN 

 

Denumirea proiectului civic:  "Și ei sunt aproapele nostru!" 

 

 Domeniul și tipul de educaţie în care se încadrează: spiritual, civic; 

 Tipuri de educaţie: Educaţie civica, Educaţie pentru dezvoltare personală; 

 Tipul de proiect: la nivelul colegiului; 

APLICANTUL:Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale”, Dir.: prof. Băjenaru Carmen    Veronica         

COORDONATOR PROIECT: Nedeloiu Verginia, prof.de religie în cadrul C.N.I.L.C. 

RESURSE UMANE – profesorii: Bucur Mihaela, Ioan Gabriela, Ilie Manuela, Popa Anca, Popescu        Irina-

Elena, Sincă Irina Beatrice, Stanciu Nicoleta, însoțiți de elevi voluntari din propriile clase și de  

d-na prof. psiholog Butunoi Elena. 

RESURSE TEMPORALE – proiectul a început în anul 2000, cu posibilitatea continuări 

 

Argument 

 

 "Flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc, am însetat și Mi-ați dat să beau, străin am fost și M-ați 

primit...orice ați făcut unuia dintre acești mai mici ai Mei, Mie Mi-ați făcut!" (Matei.25,35,40)  
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Scopul 

 - cunoașterea copiilor abandonați de la Fundația "Pro Vita" de la Valea   Plopului, Prahova.       

  - cultivarea unor atitudini pozitive de înțelegere a situației acestora și de  ajutorare a lor din   

    punct de vedere moral si financiar, 

            - prețuirea căldurii și lipsa grijilor oferite de familie. 

                                     

Obiective 

• să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în împrejurările vieţii; 

• să descrie moduri de manifestare a iubirii de Dumnezeu; 

• să cunoască faptul că Biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor; 

• să identifice faptele bune şi principalele calităţi ale unui bun creştin; 

• să recunoască în faptele sfinţilor, modele de comportament crestin; 

• să respecte reguli de comportament  moral – religios în familie şi în societate; 

• să-şi însuşească moduri de manifestare a credinţei prin gesturi liturgice; 

• să-şi dezvolte abilitătii de imitare a unor activități si/modele acționale oferite de profesor și preot. 

 

Calendarul   activităților 

1. organizarea de colecte în cele două mari posturi creștine; 

2. participarea la Ziua Copilului - 1 iunie; 

3. confecționarea și comercializarea de mărțișoare, felicitări, etc; 

4. discuții împreună cu preotul și psihologul colegiului; 

5. concerte de caritate;  

6. participarea la activități de dezvoltare a abilităților practice; 

7. dezvoltarea plăcerii de a citi. 

EVALUARE: 

     Aprecierea permanentă a activitații și rezultatelor muncii elevilor: orale, metoda Galeriei, ș.a. 

     Materiale afișate la panourile claselor și a scolilor. 

Aprobat,  

        Director C.N.I.L.C. ,                                                             Părintele coslujitor al Parohiei 

                                                                                                          ,,Sf.M.Mc. Gheorghe”-Vechi, 

Prof. Băjenaru Carmen Veronica                                                                            Pr. Nedeloiu Florin 
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PROIECT DE PARTENERIAT 

EDUCAŢIONAL 

Dezvoltare emoţională 

“Vreau sa devin intelligent emotional!” 

Cioban Mihaela 

Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici 

 

 

AN  ŞCOLAR  2019-2020 

INIŢIATORI : 

PROF. ÎNV. PRIMAR: Cioban Mihaela, clasa I “Ursuleţii curioşi” Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici 

CONSILIER ŞCOLAR : Bojin Emeşe, Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici 

ARGUMENT 

“Spune-mi şi voi uita, arată-mi şi poate îmi voi aduce aminte, implică-mă şi voi înţelege!” Confucius                                                                                        

 Cele mai de preţ virtuţi pe care le poate dobândi un copil sunt cele care implică dragostea şi înţelegerea 

celor din jur. Fără o conştientizare a nevoilor apropiaţilor nu s-ar fi născut niciodată ideea de solidaritate, de 

compasiune, de altruism, de împărtăşire, de dragoste, virtuţi atât de necesare în viaţa oamenilor şi care transformă 

lumea din jur în una mai bună, mai tolerantă, mai frumoasă, o lume în care domină înţelegerea şi dragostea pentru 

semeni. 

 Demarăm acest proiect ca o continuare la proiectul educaţional Curcubeul inteligenţei emoţionale 

desfăşurat cu succes în anul şcolar precedent, 2018-2019, proiect care  a valorizat componentele de ordin afectiv: 

RESPECT, ONESTITATE, GENEROZITATE, VESELIE, ATENŢIE, INTELIGENŢĂ, VICTORIE. Toate 

aceste componente ale inteligenţei emoţionale au devenit modele de viaţă pentru micii şcolărei, amintindu-şi cu 

plăcere de activităţile educative desfăşurate, prin jocul de asociere culoare -CURCUBEU-comportament. 
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 Dorim să “udăm”, picătură cu picătură, sufletele inocente ale copiilor, valorizând perioada de candoare 

a copilăriei când asimilarea comportamentelor pozitive este una mai uşoară, folosind cele mai alese virtuţi ca 

modele demne de urmat şi de înfăptuit, urmărind crearea unui climat favorabil atât dezvoltării cognitive, cât şi 

dezvoltării inteligenţei emoţionale.   

 Acest proiect urmăreşte să ofere mai multe activităţi educative care vor evidenţia importanţa unei bune 

colaborări între copii, şi nu numai, importanţa cunoaşterii şi aplicării regulilor de comportare în grup şi legarea 

unor prietenii durabile şi sănătoase. 

 “A educa înseamnă a te ocupa de cea mai frumoasă şi mai complexă artă - aceea a inteligenţei.” 

Augusto Cury   

SCOPUL PROIECTULUI:   

 Realizarea unor activităţi educative care urmăresc dezvoltarea competenţelor emoţionale prin oferirea 

unor modele şi exemple preluate din viaţa de zi cu zi. Copiii vor avea posibilitatea să se transpună în diverse 

situaţii problematice şi să găsească soluţii potrivite. Vor fi stimulaţi să identifice probleme şi să propună soluţii 

care să aplaneze conflicte. Ne dorim ca aceste soluţii potrivite să devină etaloane pentru copii, fiind capabili să 

demonstreze în orice situaţie că a fi inteligent emoţional, înseamnă în primul rând să fii tolerant cu cei din jur, să 

fii capabil să-ţi spui opinia, fără a încerca să domini şi să găseşti întotdeauna o cale amiabilă de a gestiona 

conflicte. 

 Urmărim valorizarea componentelor pozitive care stau la baza unei inteligenţe emoţionale sănătoase, 

punându-le în opoziţie cu “nevirtuţile” (viciile, defectele). Acest proiect va continua tradiţia asocierii culorilor 

curcubeului- ROGVAIV- cu competenţele emoţionale, de ordin afectiv.  

  PROGRAMUL  DE  ACTIVITĂŢI 

1. Luna roşie: Bunătate-răutate  

2. Luna oranj:Sinceritate-Minciună 

3. Luna galbenă: Simpatie-Antipatie 

4. Luna verde: Altruism-Egoism 

5. Luna albastră:Empatie- Indiferenţă 

6. Luna indigo:Asertivitate-Dominaţie 

7. Luna violet: Victorie-înfrângere 

OBIECTIVE URMĂRITE: 

•  Cunoaşterea  şi identificarea emoţiilor  

• Dezvoltarea unui vocabular emoţional 

•  Conştientizarea emoţiilor pozitive şi negative şi impactul acestora; 

•  Identificarea reacţiilor emoţionale proprii şi ale celorlalţi 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Augusto+Cury
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•  Conştientizarea impactului negativ pe care poate să îl aibă exprimarea ineficienta a emoţiilor negative 

•  Exersarea modalităţilor adecvate de gestionare a emoţiilor negative 

GRUPUL ŢINTĂ: 

• beneficiari direcţi: elevii claselor pregătitoare din cele trei şcoli partenere ; 

• beneficiari indirecţi: cadrele didactice implicate (profesorii care îndrumă elevii implicaţi în derularea 

activităţilor din proiect); 

DURATA PROIECTULUI: 

-NOIEMBRIE 2019- MAI 2020  

RESURSELE PROIECTULUI 

Resurse umane:  

• elevii şcolilor implicate; 

• cadrele didactice implicate; 

•  părinţi. 

 

Resurse materiale: 

• cărţi; imagini; hârtie; invitaţii; dosare; fotografii; laptop; un videoproiector;  o imprimantă; un copiator; 

recuzite diverse pentru jocurile de rol, un aparat foto;  un calculator, instrumente muzicale,diploma; 

Resurse informaţionale: 

• Internet; 

• Bibliotecile şcolare; 

Resurse procedurale:  

-brainstorming-ul, conversaţia, povestirea,joc de rol, explicația, demonstrația, exercițiul, observația, 

problematizarea, povestirea, algoritmizarea, descrierea, 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL PROIECTULUI:  

• frontal, individual,  pe grupe; 

MODALITĂȚI DE EVALUARE:  

Aprecieri verbale ale activității proprii (autoevaluare) si a celorlalți, convorbiri, observarea sistematica a 

comportamentului copiilor, fișe de lucru, realizarea de proiecte în grup, expoziții cu lucrări și fotografii, 

concursuri, lecție deschisă, minidramatizare, aprecierea rezultatelor prin acordarea de premii; 

ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE /  MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE  PE CARE 

INTENŢIONĂM SĂ LE FACEM  ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII   PROIECTULUI ŞI DUPĂ 

ÎNCHEIEREA ACESTUIA 

• Promovarea proiectului; 

• Postarea unor materiale multimedia, video,  pe diferite site-uri educaţionale sau reţele de socializare  

• Mediatizarea în revistele şcolare; 
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• Acordarea diplomelor de participare pentru toţi elevii si profesorii implicaţi în proiect; 

• Raportul de autoevaluare întocmit la finele proiectului; 

• Analiza activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului prin materiale de sinteză; 

• Mediatizarea proiectului în  mass-media.   

,,Iată care e taina mea: Limpede nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot să pătrundă în taina lucrurilor.“ 

                                                                       (Antoine de Saint-Exupery) 
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“VREAU SĂ AJUT!” 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

LUCA ELENA LILIANA 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 19, DROBETA TURNU SEVERIN 

 

“Nimeni nu este inutil în această lume dacă alină povara ce atârnă pe umerii semenilor săi” 

Charles Dickens 

ARGUMENT 

Dacă vom avea grijă de bătrâni, copiii noștri vor deveni buni, sensibili, umani și vor aprecia întelepciunea 

poporului român. 

Prin acest proiect ne-am propus  să lărgim sfera de cunoaștere, copiii să trăiască în relație cu cei din jur, 

să-și dezvolte stări afective pozitive,să cunoască aspecte ale vieții unor persoane singure, bolnave sau 

abandonate,stabilirea unei punți de legătură între copii și bătrâni, adaptarea comportamentului la cerințele 

grupului cu care vin în contact. 

 Ajutorarea și protejarea bătrânilor este o problemă care trebuie să intereseze pe toată lumea : adulți și 

copii, deopotrivă. Vrem să aducem un zâmbet pe fețele acestor «trecători prin viață»,să fim nepoții pe care și i-ar 

fi dorit, să le deschidem ușa de Crăciun, de Paște,  să le aducem un strop de bucurie prin cântecele, poeziile și 

dansurile noastre. 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

❖ SCOPUL PROIECTULUI 

➢  dezvoltarea sentimentelor de dragoste, prețuire și respect pentru persoanele vârstnice rămase singure sau 

abandonate de familie; 

  

❖ OBIECTIVE SPECIFICE 

 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi; 

 Formarea deprinderii copiilor de a cunoaşte şi a respecta norme de comportare în societate; 

 Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu cei din jur; 

 Însușirea regulilor de îngrijire și ocrotire a bătrânilor ; 

 Formarea unui comportament civic onest față de oameni ; 

 Antrenarea în activități artistice și practice pentru beneficiile celor din jur ; 
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 GRUPUL TINTA: 

 Copiii de la Grădiniţa cu P.P. Nr., 

 Bătrânii Căminului pentru persoane vârstnice  

 

BENEFICIARI INDIRECȚI 

❖ părinții 

❖ grădinița 

❖ comunitatea 

 

RESURSE UMANE 

❖ copii, cadre didactice 

❖ părinții copiilor 

 

BUGETUL PROIECTULUI 

❖ sponsorizări din partea părinților 

❖ donații 

 

 EVALUAREA va fi realizată prin : 

 -fotografii  

 -portofoliu 

 -expoziţii 

CALENDARUL DE ACTIVITĂȚI: 

 

Nr. 

crt 

Perioada  Denumirea 

activitatii 

Continutul activitatii Locul de desfasurare 

1. Noiembrie- 

decembrie 

 

„Făurătorii de 

bucurii” 

Activităţi de confecţionare a unor 

daruri şi podoabe pentru bradul de 

Crăciun împreună cu copiii şi 

părinţii. 

Sălile de clasă 

2. Decembrie 
 

’’Primiți cu 
colindul?’’ 

Susținerea unui spectacol pentru 
înmânarea darurilor de Crăciun 

Căminul de bătrâni 

3.  Martie 
 

’’Vestitorii 
primăverii’’ 
 

Vizită la căminul de bătrâni 
„Dăruim mărțișoare și 

felicitări” 

Căminul de bătrâni 

4. Aprilie 
 

 „Iată ce pot face 
două mâini 
dibace...” 

Activitate gospodărească în 
colaborare cu bătrânii 

Căminul de bătrâni. 
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azilului(„Chipuri vesele de 
sănătate”) 

5. Decembrie  „Suflet pustiu-un 
strop de bucurie” 

Șezatoare  
(depănare de amintiri și povești de 
viață) 
Daruri pt. bătrâni 

Căminul de bătrâni 

6. Aprilie 
 

„Ca in familie” Activitate gospodărească în comun 
cu bătrânii 

Căminul de bătrâni 

7. Decembrie  
 

„Dar pentru 
suflet” 

Acțiune de binefacere-donații Căminul de bătrâni 

8. Martie 
 

„Un zâmbet, o 
floare de la noi 
pentru fiecare” 

Program artistic-literar Căminul de bătrâni 

9. Aprilie 
 

 Evaluarea proiectului  
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PROIECT EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT 

,,UN DAR, UN ZĂMBET, O SPERANȚĂ" 

 

   IRINESCU NICOLETA-ALEXANDRA 

        GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, NR.7 LUGOJ, JUDEȚUL TIMIȘ 

 

 

INFORMAŢII 

DESPRE PROIECT 

 

TITLUL PROIECTULUI: „Un dar, un zâmbet, o speranță" 

EDIŢIA  I 

An şcolar 2020-2021 

COORDONATORI: Prof.înv.preșcolar Irinescu Nicoleta-Alexandra 

PARTENERI : 

• Cadrele didactice din învăţământul preșcolar de la Grădinița P.P. Nr. 7 Lugoj 

• Cadre didactice de la Școala Gimnazială Bârna 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE:  

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Lugoj 

 Școala cu clasele I-VIII Bârna 

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: decembrie 2020  

ARGUMENT 

E frumos atunci când reușim să realizăm și fapte bune, dar cel mai frumos este atunci când reușim să ne învățăm 

proprii copii să facă fapte bune, să facă milostenie și de ce nu să descopere plăcerea de a realiza cât mai mult bine, 

de a aduce zâmbetul pe buzele celor din jur și de a le crea o rază de speranță. 

Prin intermediul acestui proiect copiii vor învăța să fie mai aproape de cei din jur, mai sensibili la nevoile altora 

căutând mereu să vină în sprijinul acestora. 

Încă de la cea mai fragedă vârstă se formează comportamente de care ne lovim pe întreg parcursul vieții, tocmai 

de aceea este bine ca la vârsta copilăriei să se creeze conjucturi care să genereze compoertamente fericite pentru 

copil dar și pentru adultul din viitor. 

Existența unor activități menite să descopere sentimente umane plăcute constituie un punct forte în învățământul 

preșcolar și contribuie la formarea unei gândiri sănătoase care va avea rezultate benefice în dezvoltarea psihică 

normală a micului preșcolar. 

 

SCOP: 

Sprijinirea copiilor cu nevoi materiale, prin implicarea preșcolarilor de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 

Lugoj în acţiuni de caritate, cu scopul formării şi dezvoltării de abilităţi şi atitudini menite să contribuie la 

optimizarea dezvoltării personale a elevilor. 

 

OBIECTIVE: 

- Dezvoltarea la preșcolari a spiritului de solidaritate şi toleranţă faţă de grupurile sociale dezavantajate 

- Familiarizarea preșcolarilor cu specificul acţiunilor de voluntariat 
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- Dezvoltarea la copii a abilităților sociale , de comunicare interpersonală 

- Formarea şi dezvoltarea în rândul copiilor a capacităţilor de colaborare , lucru în echipă; 

- Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei şi dovedirea unui comportament asertiv. 

                            

GRUPUL ŢINTĂ  

Beneficiari direcţi: 

• 14 copii de la clasa pregătitoare de la Școala Gimnazială Bârna care provin din medii defavorizate.  

• Preșcolarii grupei combinate de la Grădinița P.P. Nr. 7 Lugoj  

• cadrele didactice din grădinița organizatoare; 

 

Beneficiari indirecţi: 

• părinţii elevililor de la Școala Gimnazială Bârna 

 

RESURSE: 

● resurse materiale: donaţii ale părinţilor preșcolarilor, materiale pentru realizarea felicitărilor. 

●  resurse umane implicate: cadre didactice, elevi, părinţi. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

1. Constituirea grupului de voluntari 

2. Identificarea grupului defavorizat, a elevilor cu nevoi materiale deosebite 

3. Popularizarea proiectului în rândul elevilor Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII Bârna 

4. Confectionarea de felicitări specifice sărbătorilor de iarnă şi comercializarea lor în rândul elevilor părinţilor, 

cadrelor didactice 

5. Colectarea donaţiilor constând în fructe, dulciuri, rechizite, jucării 

6. Înmânarea pachetelor cadou elevilor clasei pregătitoare. 

7. Desfăşurarea unui mini atelier de creaţii vizând realizarea de felicitări de Crăciun împreună cu elevii grădiniţei. 

 

ACTIVITATI   PLANIFICATE: 

• Decembrie 2020 – „Un dar de Crăciun”-colectare de cadouri cu ocazia sarbatorii Craciunului; 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCATIONAL 

“Din suflet, pentru suflet ” 

 
Prof. Înv. Primar Mirea Mirela 

            Școala Gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu”Valu lui Traian, Constanța 

 

Motto: “Voluntariatul apropie oameni şi rupe frontierele. De asemenea, ne face să redescoperim latura 

umană din interiorul fiecăruia.” 

Echipa de proiect: 

Inițiatori                                                                                                                                                        

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VICEAMIRAL IOAN MURGESCU”, cu sediul în loc. Valu lui Traian, 

jud. Constanţa, str. Mihai Eminescu, nr. 157, reprezentată legal prin, prof. Mirea Mirela. 

Parteneri 

 Casa Ana (Fundaţia Project Romanian Rescue), prin director executiv, Șerban Marian. 

 Durata proiectului :   Un an.                                                                        

 Argument: 

Este minunat să fii mereu prezent printre oameni cu inima şi sufletul, să-i ajuți necondiționat acolo unde 

este nevoie. Este o onoare să fii voluntar în comunitatea unde trăieşti, să-ți pese de cei din jur, aducându-le 

zâmbetul pe buze, chiar și pentru puțin timp. Atunci când dăruieşti iubire, primeşti iubire, când respecți, eşti 

respectat. 

        Toate aceste valori pot fi cultivate în conştiința copiilor prin participarea directă la acțiuni. 

        Piatra de încercare a omeniei e fapta bună, căci omenia nu se manifestă în vorbe, ci în fapte. 

        A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui ar putea fi una din sarcinile de 

seamă ale educatorilor, un spirit care transformă valorile sociale în principii de conduită personală. 

        Prin aceste activități, copiii vor înțelege că valoarea unui om rezidă în ceea ce este capabil să dea şi nu în 

ceea ce este el capabil să primească. Cu siguranță, voluntariatul este singura modalitate prin care putem readuce o 

rază de speranță în sufletele celor pentru care soarta, din păcate, nu a rezervat prea multe bucurii. De asemenea, 

prin voluntariat nu numai că sădim un zâmbet pe chipul celor care prea rar zâmbesc, dar învățăm totodată să fim 

responsabili, receptivi la problemele celorlalți…într-un cuvânt: să fim oameni. Înainte de a spune cu nepăsare NU 

voluntariatului, trebuie să ne gândim că puteam fi noi în locul celor în cauză şi atunci…nu-i aşa că ajutorul cuiva 

ne-ar fi adus lacrimi de fericire în ochi şi speranța că nu suntem singuri? 

Mulți nu ştiu că în spatele voluntariatului, se ascund prieteni, emoții, respectul de sine şi, implicit, respectul celor 

din jurul tău față de tine, reuşita. Nu numai că îi ajuți pe cei nevoiaşi, în primul rând te ajuți şi pe tine şi îți 

construieşti personalitatea, te poți simți cu adevărat un om, care nu este frumos doar la exterior, ci şi în interior, 

iar asemenea sentiment este mai presus decât orice hârtie cu valoare materială. 

Scopul: 

Organizarea în parteneriat a unor acţiuni şi evenimente cu caracter social, educativ, cultural și formativ de 

conduite, pentru dezvoltarea sentimentelor de dragoste, prețuire şi respect pentru copiii ce provin din medii 

defavorizate. 

Grupuri ţintă : 

1.Beneficiarii direcţi  

 Au reprezentat copiii din Casa Ana (Fundaţia Project Romanian Rescue) din comuna Valu lui Traian, 

jud. Constanţa. 
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2.Beneficiarii indirecţi  

  Beneficiarii indirecţi ai proiectului au fost cei 34 de elevi voluntari SNAC de la Școala Gimnazială ˮV. I. 

Murgescuˮ, din clasa pregătitoare B, unde se va face diseminarea proiectului şi se vor desfăşura activităţi, ce va 

asigura sustenabilitatea proiectului, care prin activitățile propuse de elevi vor avea o imagine privind ajutarea și 

petrecerea unui timp plăcut împreună, prin activități organizate și supravegheate de către cadrul didactic și 

supraveghetorii din cadrul Casei Ana (Fundaţia Project Romanian Rescue) din comuna Valu lui Traian, jud. 

Constanţa. 

Obiective : 

Dezvoltarea capacității, atitudinii, comportamente corecte față de semenii noştri de organizare şi acționare 

pentru strângerea donaţiilor; 

Favorizarea unei formări morale şi spirituale ale elevilor, a pregătirii acestora pentru activităţile sociale, a 

cultivării spiritului de caritate și intrajutorare ca sursă generatoare de progres, a respectului faţă de sine și faţă de 

ceilalţi, dar şi a preţuirii semenilor.  

Rezultate asteptate : 

Creşterea stimei de sine, prin implicarea micilor elevi în astfel de activități de caritate.. 

Responsabilizarea și snsibilizarea elevilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni 

comunitare. 

Promovarea imaginii şcolii în comunitate începând încă de la acest nivel de învățîămant. 

Intărirea parteneriatului cu alte instituţii, în afară de instituția școlară. 

✓ materiale: 

  - haine; 

  - incaltaminte; 

                          - jucării; 

              - alimente; 

✓  procedurale : 

  - ateliere de lucru pentru  împachetarea donatiilor; 

✓ informaționale: 

         -  proiectul scris 

         -  evidența participanților din cadrul proiectului; 

         -  portofoliul proiectului; 

         -activitate de voluntariat 

Modalităţi de realizare : 

Echipa de proiect  s-a implicat în realiza materialelor informative pentru personalizarea și  

popularizarea  proiectului. 

Elevii şi cadrele didactice voluntare s-au  întâlnit şi au comunicat permanent într-o manieră pozitivă și 

constructivă, cu reprezentantul legal al casei de copii, fapt care a condus la un progres real și eficient în 

derularea proiectului, în funcție de graficul stabilit la începutul proiectului. 

   S-au organizat și s-a participat la activităţi specifice sărbătorilor creştine, ca de exemplu: Naşterea 

Domnului (Crăciunul) şi Sfânta Inviere a Domnului (Paştele), precum și cea de 1 Iunie, de ziua internațională a 

copilului, ocazii cu care elevii din clasa pregătitoare sub îndrumarea cadrului didactic au mers la Casa Ana, unde 

au petrecut timp cu, copiii care locuiau acolo, au oferit daruri și au desfășurat activități și jocuri împreună, 

organizate și îndrumate de cadrul didactic în colaborare cu personalul care lucrau în cadrul acestei case de copii. 

Analiza de nevoi s-a realizat pe bază de rapoarte, al obiectivelor comune, a respectării direcţiilor 

principale de colaborare şi a acţiunilor prevăzute în programul anual convenit. 
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În vedrea unei bune derulari a protocolului, părţile care au derulat proiectul au constituit echipe de lucru, 

efectivul de elevi, fiind împărțit pe grupe, care vor asigura necesarul de materiale specifice unei astfel de 

activități, astfel încât să le fie oferită șansa fiecăruia să participe la activitățile desfășurate.  

 

Modalităţi de promovare şi diseminare   

S-a convenit la elaborarea împreună cu elevii, a unor fluturași, cu scopul de a informa părinții și 

comunitatea în legătură cu activităţile proiectului şi cu modalităţile de implicare a  acestora. La început elevii și-

au adus aportul prin intermediul desenului, apoi, pe masură ce au învățat să scrie cu litere de tipar, au început să 

scrie și ei mici mesaje. 

Prin implicarea în aceste activități de intrajutorare elevii și prin modul de organizare elevii, au dezvoltat 

spirit de echipă, abilități de comunicare, de toleranță, implicare și respect față de covârsnici mai puțin norocoși 

decât ei. 

De asemenea, s-au redactat articole, ce au fost publicate pe pagina oficială a şcolii (elaborarea de scurte 

povestiri, însoțite de imagini, dar desprinse din realitatea activităţilor derulate de către fiecare echipă participantă 

la proiect, prin sprijinul tuturor echipelor de elevi participante, care au facilitat derularea proiectului).  

Finalități așteptate 

✓ Privind copiii: 

- cultivarea dragostei pentru semeni; 

- formarea unui comportament civic, onest față de oameni; 

- antrenarea în activități practice pentru beneficiile celor din jur. 

✓ Privind cadrele didactice: 

       - familiarizarea cadrelor diactice cu metode noi de stimulare a interesului elevilor pentru  

       - întrajutorarea persoanelor aflate în situații dezavantajate.       

✓ Privind părinții şi alți factori educaționali din comunitate: 

          - creşterea implicării părinților şi a comunității locale în activitățile de voluntariat. 

Modalităţi de monitorizare şi evaluare: 

Evaluare internă se va face în urma fiecărei activităţi. Rezultate concrete din timpul activităţilor 

desfăşurate vor fi depuse în portofoliu ce va cuprinde: concluzii şi direcţii de acţiune; 

Realizarea unui album cu fotografii de la activităţile proiectului 

Evaluare externă – va viza măsurarea efectului asupra grupului ţintă: 

S-au materializat prin întâlniri ale echipelor de proiect, pentru ca activitățile să fie bine organizate în cele mai mici 

detalii. 

Procese-verbale încheiate în urma desfaşurării activităţilor, conform grficului stabilit.  

Raport de evaluare finală, cu toate activitățile desfășurate în cadrul și pe parcursul derulării proiectului.  

 

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

           Prestigiul şcolii creşte de la an la an ca urmare a atenţiei pe care o acordă persoanelor aflate în situații 

dezavantajate. 

Impactul proiectului : 

   Îmbunătăţirea imaginii şcolii în spaţiul comunităţii locale. 

Proiectul aduce în prim plan valori şi principii precum: activităţi în folosul comunităţii, bucurie, 

bunătate, bunăvoinţă, colaborare, dăruire, dezvoltare personală, donare, echipă, empatie, entuziasm, prietenie, 

fericire, implicare, iniţiativă, responsabilitate, schimbare, solidaritate, speranţă, sprijin, toleranţă, altfel spus  

un gest “Din suflet pentru suflet”. 
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Schimbări de concepție dar și comportament al elevilor participanți la activitătile proiectului în ceea ce 

privește concepția de voluntariat dar şi al dezvoltării spiritului de cetăţean căruia îi pasă de semenii lui aflați în 

nevoi și suferință, respectiv dobândirea altor competențe reale și pozitive (comunicare, management personal si de 

grup, spirit de initiativă). 

 Schimbarea perceptiei elevilor despre voluntariat, să inteleagă că participarea la proiect le confera 

statutul de membru al unei comunitati valoroase şi unice prin formă şi conţinut şi să perceapă importanţa pe 

termen lung a schimbărilor produse. 

Produse ale proiectului  

S-a materializatîn realizarea unui album cu fotografii, afişe, felicitări realizate de către elevi cu masaje, 

din suflet pentru suflet, pentru cei mai puțin norocoși decăt ei, compoziții plastice, jocuri și cântece.  

Elevii au realizat tombole și expoziții, prin intermediul cărora au strâns bani din care le-au cumpărat 

copiilor din instituția mai sus menționată, diverse lucruri necesare desfășurării astivităților recreative.  

Sustenabilitatea proiectului 

  Menţinerea legăturii cu şi continuarea activităţii grupului de mici voluntari. 

Atragerea în cadrul echipei implicare maximă, lucru ce va duce la organizarea în cadrul școlii a cât mai 

multe și diverse activităţi de voluntariat, unde vor prezenta experienţa câştigată în proiect, materialele proiectului 

şi propriile idei prin care au găsit soluţii pentru problemele sesizate în comunitate, atragerea choar sprijinului 

autorităţilor locale şi a comunităţii locale, prin contracte de sposorizare şi acte de donaţie). 

Să ne amintim de cei care au nevoie de noi si care se află într-o etapă nefavorabilă a vieții. Să nu uităm că 

le putem aduce zâmbetul pe buze și prin gesturi mici și fără costuri însemnate.  

 Bugetul proiectului   

Materialele folosite pentru obţinerea diferitelor produse de activitate, cum ar fi: desene, felicitări, lucrări 

ale activităților au fost procurate de către şcolile partenere, pentru ca activitatea să-și urmeze cursul firesc.  

Produsele create de profesori și elevi participanți, care se donează, vor fi colectate de la elevii şcolilor 

implicate sau cumpărate din banii primiți ca donații de la persoane fizice partenere în cadrul proiectului. 

 

 

CALENDARUL  ACTIVITĂŢILOR  PROIECTULUI 

 

Nr. 

Ctr. 

Perioada               Activitatea propusă Cine răspunde Cine participă 

1. Decembrie UN CRACIUN FERICIT! 

Activitate de voluntariat pentru copiii din 

Casa de copii, Valu lui Traian 

Casa de copii, 

Ana 

Valu lui Traian 

*elevii  

*cadre didactice 

*părinţi 

2. Aprilie PRIMĂVARA IN OCHII COPIILOR 

Sezătoare  

(cântece, poezii, mini-scenete) 

 

Scoala Gimnazială 

“Viceamiral I. Murgescu”, 

Valu lui Traian 

 

*elevii  

*cadre didactice 
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3. Iunie PETRECEM IMPREUNA DE 

 1IUNIE - ZIUA NOASTRA 

Activităţi si jocuri interactive 

Activitate de voluntariat pentru copiii 

Scoala Gimnazială 

Viceamiral I. Murgescu, 

Valu lui Traian 

 

*elevii  

*cadre didactice 

*părinţi 
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“SUNTEM COLEGI ŞI PUTEM FI PRIETENI” 

PROIECT DE PARTENERIAT  

RADU MĂDĂLINA-IONELA 

Şcoala Gimnazială “Elena Doamna” Ploieşti 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”RAREŞ VODĂ”PLOIEŞTI 

NR.      / 

Aprobat, 

Director: prof. Dumitrache Ion 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”ELENA DOAMNA”PLOIEŞTI   

 

NR.    /   

Aprobat,                                                                                  

Director: prof. Spălăţelu Simona 

                       

1. UNITĂŢILE ŞCOLARE PARTENERE: 

- ŞCOALA GIMNAZIALĂ”RAREŞ VODĂ” PLOIEŞTI 

Adresa: Str. Vornicul Boldur,nr.3, jud. Prahova 

Telefon/fax: 0244/575021 

Director: prof. Dumitrache Ion 

- ŞCOALA GIMNAZIALĂ”ELENA DOAMNA”PLOIEŞTI 

Adresa: str. Elena Doamna, nr 25, jud. Prahova 

    Telefon:0244544570 

Director: prof. Spălăţelu Simona 

   

2.COORDONATORI: 

- Prof.inv.primar Radu Madalina-Ionela, SCOALA GIMNAZIALA”ELENA DOAMNA”PLOIEŞTI 

 

- Prof.inv.primar Ionescu Carmen-Roxana,ŞCOALA GIMNAZIALA”RAREŞ VODA” PLOIEŞTI 

 

3.GRUP ŢINTĂ 

  

- Elevi şi cadre didactice de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ”ELENA DOAMNA”PLOIEŞTI, clasa  C P A 

- Elevi şi cadre didactice de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”RAREŞ VODĂ” PLOIESTI, clasa a III-a A 

- Părinţii elevilor implicaţi 

 

 

   4.OBIECTIVELE PROIECTULUI 

• Realizarea unui schimb de experienţă între cele două unităţi şcolare, atât la nivelul elevilor, căt şi la 

nivelul cadrelor didactice şi al părinţilor; 

• Aplicarea unui management eficient la nivelul alternativelor educaţionale; 

• Îmbunătăţirea performanţelor cadrelor didactice şi ale elevilor; 

• Desfăşurarea unor activităţi plăcute atât în sala de clasă, căt şi într-un mediu diferit decât al sălii de 

clasă; 
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• Realizarea cadrului adecvat unei bune comunicări între elevi; 

• Promovarea colaborării între elevi, cadre didactice şi părinţi; 

• Însuşirea unor norme de comportare- socializare civilizată ; 

• Conoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor locale ; 

• Cultivarea sentimentului de patriotism local; 

• Educarea în spiritul toleranţei şi al respectării părerilor celorlalţi. 

      

 

5.DESCRIEREA PROIECTULUI 

Cadrele didactice din cele două unităţi şcolare si-au dorit realizarea acestui proiect pentru a colabora, a 

schimba idei, a comunica, în vederea obţinerii unor rezultate cât mai bune cu elevii. 

Din discuţiile cu părinţii elevilor s-a constatat că ei sunt interesaţi să cunoască elevi din altă şcoalî şi să 

schimbe păreri cu părinţii acestora. 

Chiar şi elevii şi-au manifestat dorinţa de a-şi face prieteni noi. 

Au fost planificate întâlniri, activităţi comune (jocuri, concursuri) şi vizitarea celor două unităţi şcolare. 

Pentru concretizarea acestui proiect vor avea loc schimburi de vizite . 

Drumul dintre cele două oraşe oferă posibilitatea îmbogăţirii cunoştinţelor despre geografia locală, dar şi 

însuşirea unor norme de comportare civilizată. 

După prima întâlnire, elevii, părinţii şi cadrele didactice vor comunica prin telefon, email sau prin 

scrisori. 

 

6.PLAN OPERAŢIONAL 

 

• Octombrie - « Să facem cunoştinţă » - stabilirea activitătilor de către cadrele didactice implicate, 

popularizarea acţiunii, prezentarea proiectului , organizarea grupurilor de lucru ; 

• Decembrie - « Datini la români » - serbări, datini de Crăciun organizate simultan de către elevii 

celor două şcoli (înregistrarea video şi schimb de filmari) ; 

• Ianuarie  – «  Să ne prezentăm clasa, şcoala » - vizita elevilor de la ŞCOALA 

GIMNAZIALA”RARES VODA” PLOIEŞTI 

• Martie  – « De ziua mamei » - serbare şcolară cu filmare, expoziţie cu lucrări tematice, schimb de 

filmari ; 

• Mai  – « Pe plaiuri străine » - vizita elevilor din ŞCOALA GIMNAZIALA”Elena Doamna” 

PLOIEŞTI; 

• Iunie  – « E ziua noastră ! » - activităţi artistice, carnaval, fotografii. 

• Iunie  – « Nu rămas bun, ci pe curând, dragi prieteni » - impresii, schimb de portofolii între şcolile 

participante. 

 

7.REZULTATE AŞTEPTATE 

• Localizarea corectă a elementelor spaţiului geografic prahovean; 

• Realizarea unor surse informative: fotografii, albume, pliante, colectii, reviste; 

• Tolerarea diversitătii de opinii, credinţe, tradiţii ( solidaritatea şi loialitatea faţă de acestea) ; 

• Realizarea unor scurte texte, a unor desene, pe baza impresiilor trăite în timpul excursiilor/ vizitelor. 
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PARTENERIAT   EDUCATIONAL 

 

                                                                       Prof. Dobre Aurelian Sebastian 

                                                            Școala Gimnazială ,,Spiru Haret” Oltenița 

 Prof. Dobre Florica 

                                                                                Școala Gimnazială ,,Mircea Eliade” Oltenița 

 

„OAMENII DE LANGA NOI”                  Caminul pentru Persoane Varstnice 

  Scoala Gimnaziala                                      „Sfantul Gheorghe”                   

    „Spiru Haret”                                               Oltenita                                         

      Oltenita                                                                                          

 

        Reprezentata de                                                                         Reprezentata de 

             Director,                                                                                     Director, 

       Prof. Țugui Cristina Monica                                                     Neferu Luminita 

 

 

Nr. 1983/19.09.2016 

Coordonatori, 

 

Prof. Dobre Sebastian ........................... 

 

Prof.  Dobre Florica 

 

2016-2018 

 

ARGUMENT 

 

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

 

Daca vom avea grija de batrani,care sunt ai nostrii ai tuturor,atunci copii nostrii vor fi buni, sensibili 

,umani si vor aprecia intelepciunea poporului roman ;copiii nostrii vor zburda prin iarba frageda, pasarile se vor 

inalta spre cerul senin,pestii vor mai inota in apele limpezi si ……va  FI   IUBIRE ! 

       Prin acest proiect ne-am propus  sa largim sfera de cunoastere umana, copiii sa traiasca in relatie cu cei din 

jur, sa-si dezvolte stari afective pozitive,sa cunoasca aspecte ale vietii unor persoane singure, bolnave sau 

abandonate,stabilirea unei punti de legatura intre cele doua medii diferite si adaptarea comportamentului la 

cerintele grupului cu care vin in contact. 

     Ajutorarea si protejarea batranilor este o problema care trebuie sa intereseze pe toata lumea :adulti si copii. 

Vrem sa aducem un zambet pe fetele acestor «  trecatori prin viata », sa fim nepotii pe care si i-ar fi dorit, sa le 

deschidem usa de Craciun, de Paste,  sa le aducem un strop de bucurie din sufletele  noastre. 

 

SCOP -  Dezvoltarea sentimentelor de dragoste,pretuire si respect pentru   persoanele in   

               varsta 
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OBIECTIVE  

 

1.Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi 

2.Formarea deprinderii copiilor de a cunoaşte şi a respecta norme de  comportare în societate,  educarea     

    abilităţii de a intra în relaţie cu cei din jur. 

3.Insusirea regulilor de ingrijire si ocrotire a batranilor ; 

4.Formarea unui comportament civic, onest fata de oameni ; 

5.Antrenarea in activitati artistice si practice pentru beneficiile celor din jur . 

 

 GRUPUL TINTA:  elevii din cadrul scolii noastre; 

                                   persoanele varstnice 

                             cadrele didactice ale scolii   

                             personalul Caminului de Batrani     

 

BENEFICIARI  INDIRECTI: parintii; 

                                          scoala 

                                          comunitatea 

  

PERIOADA : septembrie 2016- iunie 2018 

 

RESURSE UMANE :   copiii, cadrele didactice 

                                        personalul  caminului, parintii copiilor 

 

EVALUAREA va fi realizată prin: -fotografii; portofoliu ; 
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PROIECT EDUCAŢIONAL DE PARTENERIAT 

De ce să vin la C.D.I ? 

An scolar 2019- 2020  
ZMARANDACHE LINA 

                                                                                        Școala Gimnazială ,,Spiru Haret”Oltenița 

 

• Scopul proiectului:  

   Activităţile organizate în cadrul proiectului vizează dobândirea, de către elevi, a autonomiei în învăţare şi a 

dezvoltării spiritului critic, prin dezvoltarea progresivă a capacităţii de a se orienta în CDI, de a-i cunoaşte 

diferitele tipuri de resurse şi documente, de a utiliza instrumentele tradiţionale şi informatizate/electronice de 

căutare a informaţiei, de a selecţiona, înţelege, rezuma, organiza şi comunica, într-o formă dată, informaţiile 

găsite. 

• Obiective:  

    Pentru cercetarea documentară şi stăpânirea informaţiei, elevul trebuie să-şi dezvolte capacitatea de: 

 

- a-şi mobiliza ideile 

- a cunoaşte resursele 

- a şti unde să caute informaţia 

- a selecţiona documentele 

- a valida pertinenţa informaţiei şi a documentelor (în special pe Internet) 

- a exploata documentele 

- a obţine un produs propriu prin organizarea şi prezentarea informaţiilor 

- a se auto-evalua 

 

• Grupul ţintă: elevii claselor:  a VII-a si a VIII-a 

• Coordonatori proiect: 

Director,Prof. Șugui Cristina Monica 

Bibliotecar-Zmarandache Lina 

Colaboratori : cadrele didactice implicate in acest proiect  

RESURSE PROIECT:         

Resurse umane: cadre didactice limba romana ,dirigintii, invatatori ,elevii scolilor participante la proiect .  

Resurse temporale: (Durata proiectului): 1 an 

Resurse financiare: Autofinanţare 

Resurse de spatiu: C.D.I - Şcoala Gimnazială ,,Spiru Haret ” Oltenița , jud. Calarasi 

Resurse materiale: CD-uri, videoproiector, aparat foto, cameră video. 

 

METODE DIDACTICE: 

* explicaţia 

* expunerea 

* povestirea 

* conversaţia 

 

 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

2439 
 

MEDIATIZARE 

Incarcarea imaginilor de la activitatile  pe site-ul scolilor colaboratoare 

 

ACTIVITĂŢI PROPUSE 

Activitatea 1.Prezentarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CDI 

 

Obiective: 

− Lectura comentată a Regulamentului de organizare şi funcţionare a CDI  

-Familiarizarea elevilor cu modul de organizare a Centrului de Documentare şi Informare şi cu diferitele tipuri de 

resurse pe care acesta le pune la dispoziţia utilizatorilor săi 

Activitate practică: Simularea unui prim împrumut de documente, respectiv a restituirii la termen a unei 

publicaţii împrumutate, simularea solicitării de utilizare a Internetului pentru căutarea unei informaţii. 

 

Evaluare: Completarea de către elevi a chestionarului de evaluare. 

  

CHESTIONAR APLICAT DUPĂ ÎNCHEIEREA UNEI SARCINI DE LUCRU 

 

1. Prin rezolvarea acestei sarcini am învăţat: 

 

a)..........................  

b) .........................  

c) ....................................  

d) ............................... 

 

2. Pe parcursul rezolvării sarcinii am avut dificultăţi la: 

 

a)..........................  

b) .........................  

c) ....................................  

d) ............................... 

 

3. Cred că mi-aş putea îmbunătăţi performanţa dacă: 

 

a)..........................  

b) .........................  

c) ....................................  

d) ............................... 

 

4. Am fost impresionat pozitiv de: 

 

a)..........................  

b) .........................  

c) ....................................  

d) ............................... 
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Activitatea 2.Organizarea spaţiului CDI 

Obiective: 

− Prezentarea CDI şi explicarea modului de dotare a diferitelor spaţii cu resurse documentare şi echipamente, 

explicarea modului de orientare în CDI cu ajutorul „Margaretei documentare”. 

 

Activitate practică: Distribuirea documentelor în spaţiile specifice cu ajutorul etichetelor de semnalare şi al 

planului CDI, indicarea aparatelor cu care pot fi consultate diferitele categorii de documente pe un alt suport decât 

hârtia. 

 

Evaluare: Completarea de către elevi a chestionarului de evaluare. 

 

CHESTIONAR APLICAT DUPĂ ÎNCHEIEREA UNEI SARCINI DE LUCRU 

 

1. Prin rezolvarea acestei sarcini am învăţat: 

 

a)..........................  

b) .........................  

c) ....................................  

d) ............................... 

 

2. Pe parcursul rezolvării sarcinii am avut dificultăţi la: 

 

a)..........................  

b) .........................  

c) ....................................  

d) ............................... 

 

3. Cred că mi-aş putea îmbunătăţi performanţa dacă: 

 

a)..........................  

b) .........................  

c) ....................................  

d) ............................... 

 

4. Am fost impresionat pozitiv de: 

 

a)..........................  

b) .........................  

c) ....................................  

d) ............................... 
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Activitatea 3.Tipuri de resurse din CDI 

Obiective: 

− Prezentarea spaţiului CDI şi localizarea documentelor ; 

− Prezentarea succintă a diferitelor tipuri de resurse CDI: carte, periodic, afiş, casete, discuri compacte, 

diapozitive,hărţi etc. şi a modului de consultare a lor utilizând aparatura din CDI; explicarea diferitelor 

posibilităţi de grupare a documentelor în funcţie de anumite criterii. 

 

Activitate practică: Trierea unui lot de documente în funcţie de criteriile „suport” şi „conţinut”. 

 

Evaluare: Completarea de către elevi a chestionarului de evaluare. 

 

CHESTIONAR APLICAT DUPĂ ÎNCHEIEREA UNEI SARCINI DE LUCRU 

 

 

1. Prin rezolvarea acestei sarcini am învăţat: 

 

a)..........................  

b) .........................  

c) ....................................  

d) ............................... 

 

2. Pe parcursul rezolvării sarcinii am avut dificultăţi la: 

 

a)..........................  

b) .........................  

c) ....................................  

d) ............................... 

 

3. Cred că mi-aş putea îmbunătăţi performanţa dacă: 

 

a)..........................  

b) .........................  

c) ....................................  

d) ............................... 

 

4. Am fost impresionat pozitiv de: 

 

a)..........................  

b) .........................  

c) ....................................  

d) ............................... 
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„ABSENTEISMUL DE LA CAUZĂ LA EFECT” 

PROIECT  EDUCAŢIONAL 
 PROFESOR  BALCU IULIANA 

LICEUL TEHNOLOGIC „VICTOR FRUNZĂ” 

 

 

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI 

 

Diminuarea absenteismului duce la prevenirea abandonului şcolar, implicit a eşecului şcolar prin finalizarea 

unei forme de învățământ și inserția absolvenților pe piața muncii. 

Elevii din cadrul Liceului Tehnologic „Victor Frunză” Rm. Sărat care acumulează un număr mare de absenţe 

nemotivate locuiesc la distanţe mari faţă de şcoală , sunt reţinuţi de familii la treburile gospodăreşti sau provin din 

familii cu mulţi copii şi cu posibilităţi materiale reduse , unele dezorganizate . Numărul mare de absenţe duce la 

imposibilitatea încheierii situaţiei şcolare, a promovării, care atrag după ele repetenţia şi abandonul şcolar mai apoi 

. 

Prin mijloacele atrăgătoare pe care le au la dispoziţie activitățile extracurriculare, stimulează curiozitatea de a 

descoperi noi fenomene și noi descoperiri ale tehnicii moderne, formează o atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte 

diferite trăiri, le dezvoltă elevilor stima de sine. 

Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice,  problemele de relaţionare între 

părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social şi emoţional redus, 

supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.), determină mai multe probleme emoţionale 

la copii decât în trecut şi, astfel, frecvenţa absenteismului şcolar este în creştere.  

La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de dependenţă, 

supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare şi notare, frică de examene etc, constituindu-se în adevăraţi stresori 

pentru elevi care, din păcate, uneori evită confruntarea cu "problema" prin fugă de la ore. Văzut din această 

perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unor probleme, o conduită care 

reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară.  

Această schimbare în atitudine nu apare în mod brusc. Există întotdeauna indici relevanţi ai apariţiei ei. Orice 

eşec care nu este observat la timp poate antrena un proces de inadaptare.  

Elevul se resemnează sau renunţă, devenind indiferent faţă de şcoală sau se revoltă împotriva insucceselor pe 

care nu reuşeşte să le învingă, încearcă anumite compensări prin care vrea să dovedească pentru el însuşi că poate 

să reuşească în unele lucruri, ceea ce   uneori duce la fapte de indisciplină sau la evitarea anumitor ore.  

Elevul încearcă să evite insuccesul preferând să îşi petreacă timpul într-un mediu în care, crede el, se poate 

remarca. Din păcate, de cele mai multe ori acest mediu îl reprezintă strada. Prevenirea acestor acte de inadaptare 

constituie premisele pentru o dezvoltare armonioasă a întregii personalităţi.  

Obiectivele pe care ni le-am propus au menirea de a fi operaţionalizate, astfel încât să se observe îmbunătăţiri 

calitative şi cantitative în planul comportamental al elevilor care absentează, dar şi în susţinerea şi dezvoltarea unui 

cadru familial armonios şi a unor relaţii de colaborare familie-şcoală. 

Activităţile ce vor fi desfăşurate în cadrul acestui proiect vor urmări motivarea elevilor în vederea reducerii 

absenteismului, abandonului şcolar, prin sporirea creativităţii  şi prin  dezvoltarea competenţelor de comunicare, 

lingvistice informatice, muzicale, artistice etc. Un elev implicat în propria educaţie va fi un elev motivat să îşi 

finalizeze studiile, de aceea, situaţiile de învăţare trebuie să fie legate de aspectele reale ale vieţii. 
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PARTENERI :  

• Asociația Excelența în Educație și formare; 

• Inspectoratul Școlar Județean Buzău; 

• Comunitatea locală; 

• Părinții elevilor din grupul țintă; 

• Profesori ai liceului Tehnologic „Victor Frunză”. 

 

BENEFICIARII PROIECTULUI : 

• 5 elevi  de la clasa a- X DE, învățămînt profesional  de la Liceul Tehnologic “Victor Frunză “, Rîmnicu 

Sărat; 

• Părinți 

 

SCOPUL PROIECTULUI :         

  Reducerea absenteismului şi combaterea abandonului şcolar prin creşterea participării şcolare a copiilor 

proveniţi din familii defavorizate, aflaţi în risc de abandon şi/sau eşec şcolar, accesul la un învăţămant de calitate.  

 

OBIECTIVE DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ VIZAT 

• creşterea motivaţiei copiilor şi a părinţilor lor privind educaţia în general;  

• îmbunătăţirea rezultatelor şcolare (cunoştinţe, note şi frecvenţă) ale elevilor care se află în risc de abandon; 

• adaptarea şi integrarea şcolară și socială mai bună a copiilor defavorizaţi pentru prevenirea abandonului și 

excluderii sociale. 

 

OBIECTIVELE EDUCAȚIONALE VIZATE : 

• Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare, sociale şi emoţionale ale elevilor;  

• Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare, de autocontrol emoţional şi pedagogice ale profesorilor şi părinţilor; 

• Construirea unei imagini de sine pozitivă prin autocunoaştere şi dezvoltare personală 

• Dezvoltarea stimei de sine a elevilor;  

• Dezvoltarea asertivităţii; 

• Creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durată; 

 

PERIOADA DE DERULARE:    septembrie 2018 -  septembrie 2020 

 

RESURSE : 

  RESURSE UMANE :  

• 5 elevi , învățământ profesional, anul II DE, de la Liceul Tehnologic “Victor Frunză “, Rîmnicu Sărat; 

 

   RESURSE MATERIALE : 

• Laptop; 

• Videoproiector; 

• Cărți de  dezvoltare personală; 

• Softuri educaționale; 

• Flipchart; 

• Multifuncțională; 
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SURSE DE FINANŢARE : 

• Finanţare în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul social European prin Programul Operaţional Capital 

Uman 2014-2020, proiect derulat de  Asociaţia Excelenţă în Educaţie şi Formare Continuă în parteneriat cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău. 

 

METODE DIDACTICE :  

• dezbaterea; 

• explicaţia; 

• conversaţia ;  

• ancheta pe bază de chestionar ; 

 

PLANUL ACTIVITĂȚILOR PRACTICE 

ACTIVITATEA  NR.1 

TITLUL ACTIVITĂȚII 1. Dezbatere în cadrul căreia se abordează problematica 

abandonului și riscului de abandon școlar - 

PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

DURATA 1 ora 

BENEFICIARI 5 elevi , învățământ profesional, anul II DE 

DESCRIERE Elevii vor  pregăti un ppt despre abandon și  riscurile  abandonului școlar; 

motivele favorizante ale acestora; motivele absenteismului; „empatia şi 

relaţia profesor – elev”; „succesul şcolar asigură reuşita în viaţă?” pe care 

îl va prezenta . Vor avea loc discuții despre modalitățile prin care se previn 

și se diminuiază absenteismul și riscul de abandon școlar și vor scrie pe 

fipchart modalitățile de prevenire a abandonului școlar. 

Evaluarea se va realiza pe baza unui chestionar: „Modalități de prevenire 

a abandonului școlar” 

MIJLOACE laptop, videoproiector, ecran de proiecție , flipchart, hârtie de flipchart, 

multifuncțională 

MODALITĂȚI DE 

EVALUARE 

chestionar. 

ACTIVITATEA  NR.2 

TITLUL ACTIVITĂȚII ,, CUM MĂ VĂD EU, CUM MĂ DEFINESC CEILALŢI??”-  

DURATA 1 ora 

BENEFICIARI 5 elevi , învățământ profesional, anul II DE 

DESCRIERE         Acest exerciţiu oferă elevilor posibilitatea de a-şi defini calităţi 

personale care contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor. 

Fiecare elev primește o fișă A4 cu conturul unei palme, pe care îşi va trece 

numele. Pe degetul mare îşi va trece o calitate proprie (trăsături de 

caracter, însuşiri morale; de ex.: generos, inteligent, simpatic, talentat 

etc.). Exerciţiul se continuă cu precizarea altor calităţi de către colegii de 

grup – fiecare membru al grupului va scrie o calitate a colegului său pe 

celelalte “degete” ale conturului palmei acestuia. În felul acesta, la sfârşit 

fiecare membru va avea un contur al palmei inscripţionat cu calităţi 

identificate atât de el, cât şi de colegii săi. În final se afişează toate colile 

cu desene pe tablă sau pe foaia de flipchart. O variantă a exerciţiului 

cuprinde precizarea unui comportament pozitiv (sau a mai multor 

comportamente). Se insistă ca elevii să identifice calităţi (aspecte 
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pozitive), nu defecte (aspecte negative) ale propriei personalităţi. Sugestii 

pentru profesori: Accentul se pune pe valorizare. Dacă profesorul 

observă că sunt elevi care nu reuşesc să identifice aspecte pozitive ale 

comportamentului sau caracterului lor, pot fi completate “degetele” doar 

de ceilalţi membri ai grupului. În felul acesta, elevul respectiv va reuşi, cu 

ajutorul celorlalţi, să se cunoască şi să autovalorizeze propriul potenţial 

 

MIJLOACE fişele de lucru , foi de    flipchart, markere, multifuncțională 

 

MODALITĂȚI DE 

EVALUARE 

Realizarea Pomului calităților 

ACTIVITATEA  NR.3 „POVESTEA COPILĂRIEI” 

DURATA 1 ora 

BENEFICIARI 5 elevi , învățământ profesional, anul II DE 

DESCRIERE Toţi participanţii se vor gândi la povestea şi la personajul care i-a 

impresionat în copilărie. Vor alege prima poveste care le vine în minte şi 

îi vor spune titlul şi personajul. În continuare vor răspunde la 

următoarele întrebări. 

• Ce te-a impresionat la poveste? 

• Prin ce te identifici cu personajul? 

• Cu ce perioada din viaţa ta seamană povestea? / cu ce experienţă a 

ta rezonează povestea? 

• Care este emoţia personajului? 

• Cum se simte el? 

• Cand te-ai simţit ca el? 

• Schimba povestea! Tu esti autorul. Cum arată povestea scrisă de 

tine? 

• Ce spune povestea aleasă si schimbarea ei despre tine în termeni de 

nevoi si temeri? 

• Ce te-a făcut să spui asta despre tine? / să te numesti aşa? 

La final, fiecare va primi feed-back din partea grupului şi identificări 

(dacă mai sunt şi alţii care au trecut prin experienţe similare sau privesc 

lucrurile din aceeaşi perspectivă). 

 

MIJLOACE fişele de lucru , foi de    flipchart, markere, multifuncțională 

 

MODALITĂȚI DE 

EVALUARE 

Chestionar: „Cine ești tu?” 

 

 

MOD DE APLICARE A CUNOȘTINȚELOR DOBÂNDITE: 

• Transpunerea în diferite domenii de activitate a achizițiilor obținute prin activitățile din proiect; 

• Capacitatea de a alege alternative viabile pentru parcursul profesional; 

• Îmbunătățirea frecvenței prin sporirea motivației personale și creșterea stimei de sine; 
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INOVARE/ INCLUZIUNE SOCIALĂ/ NEDISCRIMINARE 

 CEI 5 elevi de la clasa a- X DE, proven din familii cu posibilități materiale scăzute, familii dezorganizate și de romi 

 

REZULTATE AȘTEPTATE : 

• Reducerea numărului de elevi care abandonează şcoala;  

• Scădea sentimentul marginalizării şi excluderii copiilor care provin din familii defavorizate ; 

• Creşterea capacităţii de adaptare şi integrare socio-şcolară; 

• Explorarea relaţiei dintre nivelul de educaţie şi şansele de realizare a obiectivelor personale; 

• Sporirea capacităţii de relaţionare unii cu alţii;  

• Reducerea comportamentelor şi atitudinilor negative şi formarea unor comportamente apropiate de cele 

obişnuite, normale.  

 

MEDIATIZARE : 

• Popularizarea proiectului prin spaţiul de afişaj al şcolii, postarea pe site-uri : forum.profesori, didactic.ro, 

postarea activităţilor pe youtube, etc; 

• Participarea la concursuri şi simpozioane tematice. 

 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

• expoziţii de fotografii; 

• mape şi portofolii; 

• concurs de portofolii, fotografii; 

• diplome. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL DE PARTENERIAT 

CINE ARE CARTE, ARE PARTE 

 

Ramona-Ionela Ispir 

 

Motto:  Cărțile ne sunt prieteni statornici... Ne sunt sfetnici și nu ne contrazic. Cărțile care ne plac sunt 

și urne pline de amintiri. (Mihail Sadoveanu) 

 

 
 

Argument 

Lectura este o experiență umană cognitivă fundamentală, prin care lectorul proiectează o 

mișcare interioară ce antrenează imaginația, atenția, universul afectiv, creativitatea. Cărțile deschid 

cititorului drumul inițierii în tainele universului, susțin  transformarea, dorința de a descoperi, de a 

experimenta situații de viață ce sprijină învățarea și dezvoltă competența de a face alegeri, de a lua decizii 

la nivel mental, împreună cu personajele, pregătind astfel individul pentru experiențele reale la nivel micro 

și macrosocial. Este foarte importantă trezirea interesului copiilor pentru lectură, dragostea pentru lumile 

pe care le deschid cărțile în vederea dezvoltării competenței de lectură funcțională care să susțină o viață 

intelectuală, afectivă, socială, sănătoasă. În cărți vom întâlni mereu modele de viață care ne inspiră și care 

ne ajută să ne dezvoltăm personalitatea. Când îndrăgim un personaj, îi preluăm din încredere, din valori 

și, uneori, chiar din strategii. În lumea poveștilor ne găsim curajul de a ieși din situații oricât de dificile. 

Cărțile ne întăresc, ne dezvoltă limbajul și ne învață să gândim creativ. În plus, prin dăruirea de cărți, 

copiii conștientizează importanța actului cognitiv și a împărtășirii informațiilor și valorilor culturale pentru 

a contribui la crearea unei societăți armonioase, dezvoltate în spiritul valorilor umane eterne de respect, 

muncă, dăruire, cunoaștere, adevăr, iubire.  

 

Scopul proiectului: 

• Cultivarea dragostei pentru lectură 

• Dezvoltarea imaginației prin lectură  

• Dezvoltarea gândirii creative 

• Acordarea unui sprijin real copiilor fără posibilități 

• Însușirea valorii bunătății și a generozității dăruind 

• Dezvoltarea empatiei și a unui comportament social adecvat 

 

http://www.intelepciune.ro/Cartile_ne_sunt_prieteni_statorniciNe_sunt_sfet_3854.html
http://www.intelepciune.ro/Cartile_ne_sunt_prieteni_statorniciNe_sunt_sfet_3854.html
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Domeniul în care se încadrează proiectul: limba și literatura română, dezvoltare 

personală/educație civică, voluntariat, proiecte caritabile, educație și cultură. 

 

Grupul ţintă: elevii claselor a X-a B, a X-a C, a XI-a D și a VI-a  din cadrul Liceului Tehnlologic de 

Industrie Alimentară, Fetești, Ialomița (80 de elevi); preșcolarii  Grădiniței cu Program Prelungit 

”Albă ca Zăpada” din Fetești 

Locul desfăşurării: sala de clasă/ sala de grupă 

Perioada de desfăşurare: 8-12 aprilie 2019 

Coordonator: profesoară Ispir Ramona-Ionela           Partener: educatoarele grădiniței 

Beneficiari: preșcolarii, elevii 

Proiectul este cu participare: indirectă, directă 

Activitatea principală: donații de cărți, împărtășirea iubirii, a bucuriei 

Obiectivele proiectului: 

• să-şi extindă cunoştinţele despre scriitorii română și străini; 

• să caute în bibliotecă diverse cărți pe care le pot dărui;  

• să lectureze şi să recite secvențe preferate; 

• să exprime mesajul receptat prin lecturare; 

• să participe afectiv la activităţile desfăşurate în echipă; 

• să manifeste interes și bucurie dăruind; 

• să manifeste dorința de a ajuta și de a dărui. 

 

Descrierea activităților: 

 

Nr.

crt 

Activitățile desfășurate Locul 

desfășurării 

Participanți 

 

Perioada  

1. - Colectarea de cărți de beletristică, manuale, 

auxiliare didactice, culegeri, reviste în sala de 

clasă XI D 

- Lecturarea unor secvențe din cărțile propuse 

- Receptarea mesajului din secvențele lecturate 

și producerea de mesaje proprii pe baza textului 

ascultat 

- Întocmirea listei cu cărțile strânse 

 

Sala de 

clasă, 

Liceul 

Tehnologic 

de Industrie 

Alimentară, 

Fetești 

Elevii claselor a X-a 

B, a X-a C, a XI-a D 

și a VI-a; părinții 

elevilor 

Profesor Ispir Ramona 

 

08.04-

11.04.2019 

2. Activitatea de voluntariat 

- Un grup de elevi gimnaziști și liceeni vor 

dărui preșcolarilor cărțile colectate 

- Elevii vor lectura pentru preșcolari 

secvențe captivante 

Sala de 

grupă,  

Grădinița 

cu 

Program 

Prelungit 

- Educatoare Ifrim Paula 

Preșcolarii Grupei mici 

”Florilor”, GPP Fetești 

- Profesor Ispir Ramona, 

elevi liceeni și 

gimnaziști, LTIA Fetești 

 

12.04.2019 
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- Dialog între copiii mari și mici despre 

carte, lectură, bunătate, dăruire, jucării 

”Albă ca 

Zăpada” 

                                                                                                                                                                             
 

Materiale/ resurse 
• Resurse umane: elevii claselor a X-a B, a X-a C, a XI-a D și a VI-a 

• Resurse materiale: volume de poezii, proză, reviste, culegeri, auxiliare, broșuri, atlase 

 

Evaluarea se va realiza prin chestionare, jurnal de impresii, aprecieri verbale permanente. Se vor acorda 

diplome de participare tuturor elevilor. 

 

Popularizarea 

• Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei de limba și literatura română; 

• Prezentarea proiectului în rândul elevilor școlii; 

• Publicarea proiectului pe Didactic.ro; 

• Mediatizarea proiectului pe site-ul şcolii. 

 

Coordonator: profesoară Ispir Ramona-Ionela  

Partener: educatoarele grădiniței 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Fetești      Grădinița cu Program Prelungit ”Albă ca Zăpada”, Fetești 

Avizat,                                                                                                                                            Avizat, 

Director, profesor  Stella Anton                                                       Director, profesor  Sumanariu Elena 
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PARTENERIAT EDUCAŢIONAL DE EDUCAŢIE SANITARǍ 

„COPII  SǍNǍTOŞI, COPII FRUMOŞI!” 

                                                                                                       Prof. înv.preşc. Dumitru Cristina 

                                                                                                        Grădiniţa P.N. Băduleşti 

                                                                                                               

TITLUL PROIECTULUI: ,, Copii sănătoşi, copii frumoşi ! “  

DURATA PROIECTULUI: 1 an şcolar 

GRUPA : Fluturaşilor - mijlocie 

 

 

  ARGUMENT: 

          Există multe lucruri minunate în viaţa unui om, dar nici unul mai minunat decât sănătatea lui şi, de aceea,  

referindu-ne la titlul parteneriatului, putem spune pe drept că sănătatea nu este totul, însă fără sănătate totul este nimic! 

A pune baze trainice formării unui comportament igienic porneşte de la atenţia care trebuie acordată copilului de la 

cea mai fragedă vârstă, începând în mediul familiei şi continuând în mediul şcolar: grădiniţă, şcoală. 

         Copilăria constituie o perioadă de asimilări masive, de formare a unor atitudini şi abilităţi,  care se vor transforma 

în instrumente  pentru tot restul vieţii, iar grădiniţa şi şcoala, prin autoritatea morală  pe care o au, pot aduce o 

contribuţie substanţială la formarea unor atitudini comportamentale legate de sănătate, de dezvoltare armonioasă a 

preşcolarilor de azi, a elevilor de mâine şi a tinerilor şi adulţilor din viitorul apropiat, viitor care le aparţine! 

        Educaţia pentru sănătate este una dintre componentele educaţiei pentru societate ce reprezintă o pârghie 

importantă de acţiune asupra dezvoltării fizice şi psihice optime a preşcolarilor, starea  de sănătate a acestora fiind o 

garanţie a reuşitei tuturor demersurilor educative întreprinse în grădiniţă.  

     Iniţierea parteneriatului de faţă, prin tematică şi conţinut, cu cabinetul medical vine în întâmpinarea nevoilor  îşi 

propune promovarea unui stil  de viaţă sănătos prin conştientizarea în rândul preşcolarilor a faptului că sănătatea este 

o valoare şi o condiţie indispensabilă pentru celelalte activităţi umane. Copiii, de mici trebuie să înţeleagă că sănătatea 

nu înseamnă absenţa bolii, ci un mod de viaţă echilibrat/o respectare strictă a normelor de igienă, un mod de 

comportare şi exigenţă igienică. 

       Astfel se va urmări promovarea cunoştinţelor  corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini 

şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. 

    În acelaşi timp, rolul parteneriatului este acela de a antrena părinţii în activitatea şcolară şi extraşcolară, mai ales 

că este implicat un membru din cadrul comunităţii (în cazul de faţă, medicul). 

 

     DESCRIEREA PROIECTULUI: 

    Proiectul se derulează pe parcursul unui an şcolar, perioadă în care preşcolarii vor învăţa din ce este format corpul 

uman, să respecte regulile de igienă, să recunoască modul în care alimentaţia sau miscarea pot influenţa starea de 

sănătate . 

 

    PARTENERI: 

 Grupa Fluturaşilor - mijlocie 

Grădiniţa P.N. Băduleşti 

 Prof. înv.preşc. Dumitru Cristina 

 Cabinet medical- medic de familie 
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SCOP: 

▪ Formarea unui stil de viaţă sănătos, în vederea dezvoltării armonioase sub aspect psiho-fizic a preşcolarilor, 

prin derularea unor activităţi specifice; 

▪ Formarea unei atitudini pozitive faţă de sănătatea proprie şi a celor din jur. 

 

    OBIECTIVE: 

❖ privind preşcolarii: 

- Să îşi însuşească noţiuni legate de sănătate  în vederea dezvoltării fizice armonioase; 

- Să îşi formeze deprinderi şi norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală şi 

cea colectivă; 

- Să conştientizeze unele consecinţe ale nerespectării regulilor de igiena personală.  

❖ privind educatoarea: 

- Să contribuie la formarea capacităţii de a construi un mediu educaţional propice formării unor deprinderi 

sănătoase, igienice, sanitare, de alimentaţie sănătoasă, de protejare a vieţii; 

- Sǎ aplice noi metode de stimulare a copilului în vederea desfăşurării unor activităţi cu caracter sanitar; 

- Sǎ disemineze experienţele pozitive dobândite în urma derulării proiectului. 

❖ privind părinţii: 

-Să accepte şi să coopereze cu alţi factori educaţionali în activitatea grădiniţei, tratându-i ca parteneri în educaţie  

❖ privind medicul de familie: 

-Să prezinte informaţiile accesibile vârstei preşcolare; 

-Să utilizeze cât mai multe „materiale sanitare”, explicând modul de utilizare a lor în diferite împrejurări, în vederea 

îmbogăţirii vocabularului activ al preşcolarilor.  

 

GRUP  TINTǍ:  

➢ copiii preşcolari cu vârste între 4-5 ani  

➢ educatoarea grupei, pǎrinţi, 

➢ doctor –medic de familie  

 

RESURSELE PROIECTULUI: 

• umane - copii preşcolari şi educatoarea; 

                       - specialişti: medic şi asistentǎ; 

                       - părinţii copiilor. 

• materiale 

                      -  material didactic din dotarea grupei (cărţi, reviste, planşe, jetoane, fişe individuale 

                          de muncă); 

                        - materiale procurate de educatoare, părinţi, copii, specialişti  (planşe,  pliante,mulaje, 

                           trusa medicală, stretoscop, seringă, garou,  tensiometru, halat  alb, etc.); 

                        - broşuri şi reviste de sănătate; 

                        - aparat foto, computer, CD-uri, DV-uri; 

                        -cabinet medical cu aparatura din dotare; 

                        -panou pentru expoziţie 

• financiare 

                         - autofinanţare; 

                         - părinţi, bunici; 
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           METODE: 

         Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, întâlniri de lucru, dezbateri, expuneri, vizite, activităţi  

  individuale şi colective 

 

 REZULTATE:  

✓ copii sănătoşi şi frumoşi; 

✓ atitudini pozitive faţă de sănătatea lor şi a celor din jur; 

✓ dezvoltare psiho-fizică corectă; 

✓ grijă pentru sănătatea proprie; 

✓ postere, fotografii, pliante,expoziţii de lucrări; 

 

       EVALUARE: 

- portofolii care sa reflecte activitatea preşcolarilor; 

- expunerea unor afişe, pliante, imagini, trusa sanitară la panoul sanitar; 

- realizare de concursuri şi ghicitori pe teme de educaţie sanitară; 

- realizarea unui album cu fotografii care sa ilustreze diferite secvenţe de pe parcursul  

  parteneriatului; 

- realizarea unei expoziţii cu lucrări ale preşcolarilor „presărate” cu imagini şi pliante specifice. 

 

IMPACTUL  ESTIMAT AL  IMPLEMENTĂRII  PROIECTULUI: 

      În urma desfăşurării activităţilor cuprinse în planificarea activităţilor din cadrul proiectului educaţional, copiii 

vor fi mai preocupaţi de îngrijirea corpului lor, de ceea ce mănâncă, de activităţi sportive desfăşurate în aer liber, în 

general de sănătatea lor. 

     Vor apela cu mai multă încredere la cadrele medicale, deoarece teama de doctor în mare parte va fi înlăturată. 

    Părinţii vor fi captaţi să participe ca parteneri în procesul educativ, fapt ce va duce la înţelegerea importanţei 

colaborării cu grădiniţa, cu educatoarele. Se vor implica mai activ în derularea activităţilor pe care le desfăşoară 

copilul în grădiniţă şi vor colabora în scopul dezvoltării armonioase a copiilor. 

    Educatoarele vor reuşi să-i stimuleze pe copii în a acorda mai multă importanţă propriei lor persoane. De 

asemenea, informându-se şi documentându-se vor contribui la îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ din 

grădiniţă. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Marcela, Peneş ,,Igiena personală”, ed. Ana, Bucureşti, 2004 

Codul bunelor maniere  ,,Cei şapte ani de acasă”, ed. Coresi, Bucureşti 

Revista ,,Învăţământul preşcolar” nr.1-2, 2016 

Siminica Şova ,,Activităţi opţionale în grădiniţă” ed. ASS  
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PROIECT  DE PARTENERIAT SOCIAL EDUCAŢIONAL 

„ Voluntar pentru sănătate” 

 
Prof.înv. preşc. Mera Mariana 

Şcoala Gimnazială „Simion Balint” Roşia –Montană 

 

Argument: 

 Toamna este un anotimp în care îi învăţăm pe copii să preţuiască  mai mult fructele şi legumele. O facem 

acum pentru că bogăţia toamnei este nemăsurată. Acasă sau la şcoală, copiii sunt îndemnaţi să manânce fructe şi 

legume pentru a creşte mari şi sănătoşi. Importanţa lor este dată de vitaminele pe care acestea le conţin şi care sunt 

atât de necesare organismului uman.  

 Un asemenea proiect este bine venit, cu atât mai mult cu cât copiii  trebuie obişnuiţi de mici să folosească 

fructe şi legume în alimentaţia lor cunoscându-le importanţa.  

 În acelaşi timp copiii sunt familiarizaţi cu voluntariatul prin activităţi specifice. Adunatul fructelor şi 

legumelor sunt activităţi practice pe care copiii le pot desfăşura venind în ajutorul adulţilor. Copiii pot ajuta bătrânii 

din comunitate la culesul fructelor sau legumelor, acolo unde este posibil şi după puterile fiecăruia, scopul fiind 

întrajutorarea celor care au nevoie sub titulatura de voluntariat. De asemenea, copiii ajutaţi de părinţi pot alcătui 

pachete de legume şi fructe pentru a le dona celor nevoiaşi. Şi aceasta fiind tot o formă de voluntariat. 

 

Scopul proiectului : 

- Educarea copiilor în spiritul valorilor morale: ajutorarea celor săraci, împlinirea de fapte bune prin acţiuni 

de voluntariat, formarea de abilităţi antreprenoriale. 

- Educarea copiilor pentru o alimentaţie sănătoasă. 

 

Obiectivele proiectului: 

- Recunoaşterea fructelor şi legumelor de toamnă; 

- Consumarea de către copii a fructelor şi legumelor în diverse preparate sau în stare naturală; 

- Recoltarea de fructe şi legume; 

- Colectarea şi donarea de fructe şi legume familiilor nevoiaşe din comunitate. 

 

Beneficiari: 

- Preşcolarii şi şcolarii voluntari implicaţi în proiect; 

- Familiile nevoiaşe care primesc donaţiile; 

- Instituţiile şi cadrele didactice partenere. 

    

Evaluarea proiectului: 

-  Expoziţie cu desene şi colaje de-ale copiilor; 

- Diseminarea bunelor practici în reviste de specialitate; 

 

Echipa de  proiect: 

- prof.înv.primar Negru Mihaela – Scoala gimnazială „Simion Balint” Roşia-Montană/ Şcoala primară 

Cărpiniş; 

- prof. înv.preşc. Mera Mariana, Scoala Gimnazială „Simion Balint” Roşia-Montană, structura GPN Gura-

Roşiei. 
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Resursele proiectului: 

Resurse umane: - echipa de proiect, şcolari, preşcolari, părinţi, membri săraci ai comunităţii 

Resurse materiale: - planşe, fişe, fructe şi legume în stare naturală, prezentări ppt,etc. 

  

Durata proiectului: octombrie/noiembrie 

Rezultatele proiectului: 

- afişe ale proiectului 

- fotografii din timpul activităţilor 

- diplome pentru copiii voluntari  

 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

  

Data  Tema  Modalitaţi de realizare Responsabili  

 „ Fructe şi legume 

sănătoase” 

- desene, colaje, afişe 

- salata de fructe 

Echipa de proiect 

 „La cules de mere” - activitate practică de 

voluntariat 

Echipa de proiect 

 „În grădina de 

legume” 

- activitate practică de 

voluntariat 

Echipa de proiect 

 „Micii voluntari” - colectarea fructelor şi 

legumelor aduse de copii 

sau membrii ai comunităţii 

Echipa de proiect 

 Donarea fructelor şi 

legumelor 

- donarea produselor 

colectate familiilor 

nevoiaşe din comunitate 

Echipa de proiect 
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Proiect educaţional 

,, BUCURIA DE A DĂRUI '' 

~PARTENERIAT ÎN SCOP UMANITAR~ 

                                                                                                Prof. Ciubeică Alexandra  

                                                      Şcoala Gimnazială ,,Episcop Doctor Partenie Ciopron'' Păltiniş 

                                                                                                                                    

 

 

 

I.  SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI 

1. SCOPUL 

   Acest proiect a urmărit trezirea, atât la copii, cât şi la părinţii acestora, a unor sentimente de toleranţă şi 

apropiere faţă de copiii cu dizabilități de la Centrul ,,Star of Hope” Darabanid, care sunt nevoiți să-şi ducă viaţa 

într-un mod diferit. Atât copiii cât şi părinţii învaţă să fie mai buni, încercând să creeze mici momente de bucurie 

acestor copii. Elevii Liceului ,, Dimitrie Cantemir” au dorit să facă o faptă bună în această lună magică a 

cadourilor, pentru a aduce mai multe zâmbete pe chipul acestor copii. Au amenajat un stand cu dulciuri pe holul 

liceului pentru ca toți elevii să poată cumpăra, iar banii adunați să fie donați. Elevii au încercat să-i bucure pe 

acești copii aducîndu-le spiritul și atmosfera sărbătorilor de iarnă, invitându-l și pe Moș Crăciun. 

2. OBIECTIVELE PROIECTULUI 

- formarea şi educarea spiritului de întrajutorare la vârste foarte mici; 

- educarea dragostei şi admiraţiei faţă de cei neajutoraţi, a simţului civic, moral; 

- crearea unor momente de bucurie în viaţa celor care primesc, dar şi a celor care dăruiesc; 

- formarea deprinderilor practice şi conştientizarea faptului că munca poate fi răsplătită prin vânzarea produselor 

confecţionate de copii. 

3. DURATA 

        1 zi: 19 decembrie 2018 

    4.   PARTENERI                              

Primăria Orașului Darabani 

 Biserica 

 Poliția  

    5.  LOCUL DE DESFĂȘURARE 

 Liceul ,,Dimitrie Cantemir‘’ Darabani  

     6.   ORGANIZATORI 

             Elevii Liceului ,,Dimitrie Cantemir‘’ Darabani  

             Prof. Ciubeică Alexandra 

      7.    RESURSELE PROIECTULUI 
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  Resurse umane:  

• elevii; 

• cadrele didactice implicate; 

•  invitaţi; 

•  colaboratori; 

•  părinţi. 

 

       Resurse materiale: 

           -cărţi; mape; imagini; hârtie; invitaţii; texte literare; stilouri; dosare; fotografii; laptop; o imprimantă; un 

copiator; un aparat foto. 

           -imagini  

           -globulețe 

           -steguleţe                                          

 
           -diplome 

        Resurse informaţionale: 

•        Internet; 

•        Bibliotecile şcolare. 

  II.       DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

     După cum sugerează şi denumirea proiectului “Bucuria de a dărui”, acesta se derulează, cu precădere în 

preajma sărbătorilor de iarnă. In cadrul proiectului s-a  urmărit stabilirea unuei legături între școală și Centrul 

,,Star of Hope” Darabani. În urma legăturii, colectivele de elevi, îndrumați de cadrele didactice au avut întâlniri 

cu copiii cărora le-a oferit cadouri și au legat prietenii. Elevii Liceului ,,Dimitrie Cantemir” au ajutat copiii  să 

zâmbească de Crăciun devenind și Moș Crăciun într-un mod inedit. Ei au adunat  câteva daruri la un loc (care 

au constat în haine, jucării, alimente neperisabile etc.) pe care le-au donat în urnele din fața Casei de Cultură 

,,Theodor Balș” din Darabani. Orice donație a fost mai mult decât  binevenită pentru că acești copii le vor purta 

și le vor folosi. Donațiile de haine și încălțăminte au fost într-o stare bună, spre foarte bună, hainele spălate și 

călcate înainte de a fi donate, nu au avut defecte sau pete. 

 

 

    MONITORIZAREA 

   Echipa de lucru a realizat fotografii şi un jurnal cu descrierea activităţilor desfăşurate. S-a urmărit ca elevii 

implicaţi să-şi împărtășească liber părerile şi impresiile personale după derularea proiectului. 

 FORME DE EVALUARE 

• jurnale individuale sau colective; 

• prezentarea rezultatelor, a produselor obţinute;  

• album foto; 
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• prezentarea produselor muncii în echipă în cadrul festiv organizat. 

DISEMINAREA 

• prezentarea proiectului în cadrul sesiunilor sau a activităţilor; 

• mediatizare mass-media (site-ul școlii:Liceul ,,Dimitrie Cantemir'' Darabani); 

• evidenţierea elevilor participanţi la proiect. 

REZULTATUL (tipuri de produse) 

• jurnal de proiect; 

• album foto; 

• diverse lucrări realizate de elevi; 

• afişe. 

IMPACTUL 

• întărirea colaborării elevi – cadre didactice implicate; 

• dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi umanitare; 

• implicarea responsabilă şi afectivă a elevilor în viaţa şcolii, a comunităţii; 

atragerea părinţilor, a altor membri ai comunităţii în strategiile educaţionale ale şcolii. 
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”COPII PENTRU COPII” 

-PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT- 

 

Prof. Dima Felicia 

Grădinița “Brândușa”, sector 3, București 

 

 

ARGUMENT: 

Prin unicitatea şi farmecul lor, copiii aduc în viaţa noastră bucurie, prospeţime, inocenţă. Noi, în schimb, avem 

datoria de a le oferi oportunităţi de dezvoltare şi formare. Astfel, crearea ocaziilor prin care copiii sunt puşi în situaţii 

prin care să exprime emoţii, trăiri, sentimente pozitive faţă de covârstnici, indiferent de vârstă, sex, etnie, 

apartenenţă culturală, stare de sănătate, statut social, dar şi puşi în situaţii prin care să fie iniţiaţi în practici ce-i ajută 

să înţeleagă, să exerseze, apoi să interiorizeze atitudini şi comportamente dezirabile îndreptate înspre alţi colegi de 

generaţie, spre om în general, constituie obiectul demersului proiectului nostru. 

 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Transmiterea către copii a ideilor legate de toleranţă, interculturalitate, acceptare a tuturor membrilor comunităţii 

infantile, egalitate în drepturi şi în şanse şi sensibilizarea acestora în ceea ce priveşte aceste deziderate prin activităţi 

comune. 

 

OBIECTIV GENERAL: 

Formarea şi dezvoltarea la copii a unor atitudini şi comportamente democratice precum iniţiativa, libertatea de 

exprimare, ajutorul reciproc, răspunderea personală, spiritul de grup, de cooperare şi colaborare, spiritul critic, dar 

şi de acceptare, capacitatea de a exersa drepturile de care beneficiază, dar şi a îndatoririlor civice. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

Dezvoltarea sentimentelor de toleranţă, acceptare a diferenţelor înregistrate la  nivelul comunităţii, respectiv a Casei 

de Copii (cultură, sex, vârstă, etnie, stare de sănătate, statut social); 

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, interrelaţionare, cooperare şi colaborare cu copii din medii sociale diferite; 

Dobândirea de cunoştinţe legate de diferenţe interculturale, modalităţi diferite de desfăşurare a sărbătorilor 

religioase sau a altor sărbători. 

 

DURATA: decembrie - iunie  

COORDONATORII PROIECTULUI : Cadrele didactice ale unității 

PARTENERI : D.G.A.S.P.C, sector 3, Bucureşti 

 

GRUPUL ŢINTĂ (BENEFICIARII PARTENERIATULUI): 

- direcţi: persoanele vârstnice aflate temporar sau definitiv în centrul de asistenţă socială. 

-indirecţi: 29 de preşcolari de la grupa mică 2, 31 de preşcolari de la grupa mică 3, 31 de preșcolari de la grupa 

mijlocie 1, 30 de preşcolari de la grupa mijlocie 2, 30 de preşcolari de la grupa mijlocie 3,  27 de preşcolari de la 

grupa mijlocie 5, 31 de preşcolari de la grupa mare 2 , din cadrul Grădiniţei “Brânduşa” ;  

- 14 cadre didactice de la Grădiniţa “Brânduşa”  ; 

- părinţii grupelor de preşcolari ; 

- membrii comunităţii . 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 

Pe parcursul colaborării, ambele părţi au posibilitatea de a propune şi de a discuta eventualele modificări şi 

completări. 

 

 

 

 

 

 

PERIOADA TEMA MODALITĂŢI DE 

REALIZARE 

LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

RESPONSABILI 

 

 

 

Decembrie  “Ajutoarele lui Moș 

Crăciun” 

Acțiune de colectare (haine si 

jucării ) din partea copiilor - 

voluntari către copiii din centru 

Grădiniţa 

„Brânduşa” 

Centrul  de copii 

Toate cadrele 

didactice implicate 

in proiect 

Martie  “Un mărțișor pentru fiecare 

fetiță” 

Activitate pe ateliere de lucru Grădiniţa 

„Brânduşa” 

 

Toate cadrele 

didactice implicate 

in proiect 

Aprilie  “Bucuria Învierii prin ochi 

de copil” 

Acțiune de colectare (haine, 

alimente și jucării) din partea 

copiilor  voluntari către copiii din 

centru 

Grădiniţa 

„Brânduşa” 

 

Toate cadrele 

didactice implicate 

in proiect 

Iunie  “Copil ca tine sunt şi eu!” Acțiune de colectare 

( jucării, jocuri și cărți) din partea 

copiilor - voluntari către copiii 

din centru 

 

Grădiniţa 

„Brânduşa” 

Centrul  de copii 

Toate cadrele 

didactice implicate 

in proiect 
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BĂTRÂNII ŞI COPIII – VÂRSTE ÎN DIALOG 

Proiect de parteneriat educațional de voluntariat și acțiune comunitară 

 

Prof. Iliescu Daniela Mihaela 

Grădinița “Brândușa”, sector 3, București 

 

Motto : 

“Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îbătrâni nu se va abate de la ea” (proverbe 22:6) 

 

 

ARGUMENT 

Scriitorul şi profesorul universitar Leon Buscaglia a vorbit odată despre un concurs pe care a trebuit să-l arbitreze. 

Scopul concursului era găsirea copilului care să dea dovadă de cea mai mare afecţiune. Câştigătorul a fost un 

copil în vârstă de 4 ani, care avea un vecin bătrân. Acesta îşi pierduse de curând soţia. În momentul în care l-a 

văzut pe bătrân plângând, băieţelul a intrat în curtea acestuia, s-a aşezat în braţele lui şi a stat acolo nemişcat. 

Când mama sa l-a întrebat ce i-a spus el vecinului, băieţelul a răspuns: 

- Nimic, doar l-am ajutat să plângă. 

 

           Într-o lume tot mai bulversată de problemele mari și de cele mărunte, o lume în care cu ușurință putem să ne 

îndepărtăm de adevăratele valori umane, acest proiect vine să ne demonstreze nouă înșine că încă ne mai pasă de 

oamenii de lângă noi. 

           Generozitatea, responsabilitatea, implicarea, respectul, dăruirea, bucuria de a face bine sunt atribute ale 

omului educat și care își vor pune amprenta pe devenirea copiilor ca viitori cetățeni ai comunității locale, de aceea 

învățăm de la vârste fragede să fim responsabili, să ne implicăm la nivelul comunității locale, să sprijinim umanitar 

persoanele defavorizate sau aflate în suferință. 

            Cu toții putem învăța că a dărui înseamnă de fapt a te bucura în pragul sărbătorilor sau a zâmbi alături de 

semenii tăi zi de zi. 

            Sperăm ca proiectul nostru să aducă zâmbete pe chipurile tuturor celor implicați, fie că unii dăruiesc, iar 

alții se bucură de daruri. 

             Considerăm realizarea acestui proiect o provocare pentru comunitatea grădiniței: preșcolari, părinți, bunici, 

sponsori, educatoare cât şi pentru partenerii nostri. 

 

DURATA: noiembrie - iunie  

 

COORDONATORII PROIECTULUI :Cadrele didactice ale unității 

 

PARTENERI : D.G.A.S.P.C, sector 3, Bucureşti 

 

GRUPUL ŢINTĂ (BENEFICIARII PARTENERIATULUI): 

- direcţi: persoanele vârstnice aflate temporar sau definitiv în centrul de asistenţă socială. 

 

-indirecţi: 29 de preşcolari de la grupa mică 2, 31 de preşcolari de la grupa mică 3, 31 de preșcolari de la grupa 

mijlocie 1, 30 de preşcolari de la grupa mijlocie 2, 30 de preşcolari de la grupa mijlocie 3,  27 de preşcolari de la 

grupa mijlocie 5, 31 de preşcolari de la grupa mare 2 , din cadrul Grădiniţei “Brânduşa”   
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- 14 cadre didactice de la Grădiniţa “Brânduşa”  ; 

- părinţii grupelor de preşcolari ; 

- membrii comunităţii locale. 

 

SCOPUL: 

Crearea unor obişnuinţe de comportament adecvate cerinţelor morale şi sociale. 

 

OBIECTIVE: 

Educarea preşcolarilor în spiritual înţelegerii, cooperării și întrajutorării celor vârstnici, care temporar se află într-o 

situaţie socio-economică precară; 

Încurajarea copiilor şi părinţilor, în sensul însuşirii şi îmbunătăţirii abilităţilor privind iniţiativa şi devotamentul, 

prin participarea lor la proiecte de Acţiune Comunitară; 

Promovarea unor obiceiuri şi tradiţii locale specifice sărbătorilor religioase de iarnă; 

Organizarea activităţilor incitante şi interesante pentru persoanele aflate în dificultate; 

Largirea conlucrării dintre cadrele didactice din unitati preşcolare şi angajaţi ai centrelor de asistenţă socială; 

Dezvoltarea unui parteneriat cu valențe socio-educaționale; 

Colectarea de alimente şi obiecte de îmbrăcăminte şi distribuirea acestora persoanelor din căminul de bătrâni. 

 

CONDIŢII METODOLOGICE:  

Programul activităţilor va fi stabilit în comun. 

Programul poate suferi modificări pe parcursul derulării dacă este în interesul unei mai bune realizări. 

În organizarea şi desfăşurarea activităţilor va fi acceptată prezenţa părinţilor care doresc să participe sau să se 

implice. 

 

REGULAMENTUL PROIECTULUI: 

Proiectul se va desfășsura în perioada noiembrie  –iunie, conform Programului Activităților. 

Coordonatorii proiectului se vor asigura de buna desfășurare a proiectului și sunt responsabili de activitatea 

desfășurata în cadrul instituției din care fac parte. 

Fiecare activitate va cuprinde un program elaborat cu cel puțin o săptămână înainte, care va fi cunoscut de toate 

părțile implicate în proiect.  

Coordonatorii proiectului se vor ocupa de atragerea de sponsori din rândul comunității locale, care să ajute financiar 

sau material la derularea acestui program. 

Daca o activitate nu va putea fi desfășurată la data stabilită, din motive obiective, se va desfășura în cursul 

săptamânii urmatoare, cu condiția anunțării din timp a tuturor persoanelor implicate în proiect. 

 

REZULTATE AŞTEPTATE:  

Organizarea unui număr de 6 activităţi în care copiii vor cunoaşte mai bine problemele cu care se confruntă bătrânii, 

dar vor remarca şi bogata lor  experienţă de viaţă; 

Întocmirea unui portofoliu al activităţilor care să reflecte capacitatea de manifestare a sentimentelor de respect şi 

toleranţă şi implicare comunitară din partea copiilor, mai ales în relaţiile cu cei vârstnici; 

Realizarea unor produse şi activităţi care să reflecte în mod palpabil abilităţile copiilor participanţi: felicitări, filme, 

fotografii, momente artistice ocazionale, ouă încondeiate, etc. 
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MODALITATEA DE EVALUARE : 

Evaluarea se va realiza prin intermediul analizei unor portofolii cu fotografii, chestionare de atitudine privind 

acceptarea diversităţii de vârstă şi de opinie, realizarea unei expoziţii, a unor momente artistice. 

La activităţi dorim: 

-realizarea unui număr de cel puţin 60 de produse (felicitări, desene, ouă încondeiate); 

-schimbarea prejudecăţilor şi creşterea capacităţii de cooperare şi a gradului de empatie în rândul tuturor 

participanţilor, copii şi bătrâni, măsurate prin chestionarele de atitudine. 

 

DISEMINAREA: 

Prezentarea proiectului la nivelul comisiilor metodice / cercurilor pedagogice ; 

Mediatizarea unor acţiuni din cadrul proiectului prin intermediul presei locale; 

Prezentarea proiectului pe www.didactic. ro şi pe site-ul grădiniţei . 

 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

Împreună cu toţi partenerii vom păstra nucleul de cadre didactice şi specialişti care contribuie la managementul 

activităţilor, pentru a-şi folosi experienţa dobândită în cadrul proiectelor ulterioare. 

Proiectul prezintă un potenţial de dezvoltare şi poate fi continuat în anii următori, prin atragerea de noi parteneri. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1.Creţu, Carmen, Orientări actuale în problematica curriculumului, Editura Spiru Haret, Iaşi.1994; 

2.D. Petrtti, Andre, Educaţia în schimbare, Editura Spiru Haret, laşi, 1996; 

3. Teodorescu, Dan, Curs de legislaţie rutieră 2005, Edltura Shik, Bucureşti. 2005 

4.MECT, Legea nr. 84/1995, Ordinul privind dezvoltarea strategiei naţionale de ,,Acţiune 

Comunitară”. 

 

CALENDARUL ACTIVITATILOR: 

 

NR 

CRT 

TEMA 

ACTIVITATII SI 

MIJLOCUL DE 

ORGANIZARE 

LOCUL DE 

DESFASURARE 

DATA PARTICIPANTI RESPONSABILI EVALUARE 

1. Popularizarea 

proiectului şi a 

obiectivelor acestuia 

prin lansarea ofertei 

către preşcolari şi 

părinţi; 

 

Grădiniţa 

„Brânduşa” 

noiembrie  Educatoare,  

Părinți,  

Colaboratori 

Toate cadrele 

didactice implicate 

in proiect 

 

2. “Avem daruri pentru 

fiecare”- actiune de 

colectare (haine și 

alimente) din partea 

copiilor - voluntari 

catre batrânii 

instituţionalizaţi 

 

Grădiniţa 

„Brânduşa” 

Centrul  de 

asistentă socială 

 

decembrie  

Copii, 

Educatoare, 

Părinți, 

Colaboratori 

Toate cadrele 

didactice implicate 

in proiect 

-Portofoliu

 cu 

fotografii, 

-Materialele 

colectate 

(alimente și 

obiecte de 
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îmbrăcăminte 

pentru bătrâni) 

3. “La Viflaim colo 

jos…”-prezentarea 

unui scurt program 

artistic pregătit de 

către grupele mijlocii 

și mari (spectacol de 

colinde pentru 

bătrâni) 

 

Centrul  de 

asistentă socială 

decembrie  Copii, 

Educatoare, 

Părinți, 

Colaboratori 

Toate cadrele 

didactice implicate 

in proiect 

-Portofoliu

 cu 

fotografii, 

-Înregistrare

 video a  

momentului

 artistic şi 

a  interrelaţionării 

între generaţii. 

 

4. 

 

“De Mărţişor, vă 

dorim o primăvară 

însorită!”-ateliere de 

lucru în vederea 

confecționării 

marțișoarele și 

felicitărilor pentru 

bunicuțele centrului 

social 

 

Grădiniţa 

„Brânduşa” 

martie  Copii, 

Educatoare, 

Părinți, 

Colaboratori 

Toate cadrele 

didactice implicate 

in proiect 

-Marțișoarele şi 

felicitările 

realizate,  

-Fotografiile din 

cadrul 

portofoliului 

5.  

 

“Tradiţii pascale din 

bătrâni păstrate”-

acțiune de colectare 

(haine și alimente)  

din partea copiilor - 

voluntari către 

batrânii 

instituţionalizaţi; 

expozitie de lucrări 

 

 

 

 

Grădiniţa 

„Brânduşa” 

Centrul  de 

asistență socială 

 

aprilie  

 

Copii, 

Educatoare, 

Părinți, 

Colaboratori 

Toate cadrele 

didactice implicate 

în proiect 

-Materialele 

colectate 

(alimente și 

hăinuțe pentru 

bătrâni); 

-Expoziţia 

realizată cu ouăle 

încondeiate; 

-Exprimarea  

propriilor impresii 

legate de 

participarea la 

această activitate. 
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6. “Bunicii ne 

povestesc” -poveşti 

de viaţă, experienţe 

de succes, sfaturi 

pentru un drum lung 

al devenirii din partea 

bătrânilor care s-au 

remarcat printr-o 

activitate deosebită 

de-a lungul vieţii 

(scriitori, medici, 

profesori). 

Grădinița 

“Brândușa” 

iunie  Copii, 

Educatoare, 

Părinți, 

Colaboratori 

Toate cadrele 

didactice implicate 

in proiect 

-convorbire pe 

tema poveștilor 

care i-au  

impresionat pe 

copii despre viața 

bunicilor 
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PARTENERIAT   EDUCAŢIONAL 

ŞCOALĂ – BISERICĂ 

„ LĂSAŢI COPIII  SĂ VINĂ LA MINE” 

 
CĂLUGĂROIU CRISTINA 

 

MOTTO: 

,, Iar Iisus a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, că a unora ca aceştia este împărăţia 

cerurilor.’’                                                                                 

PARTENERI:  

o ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE BĂLCESCU” DRĂGĂȘANI 

o BISERICA ,,SFINȚILOR ARHANGHELI  MIHAIL ȘI GAVRIL”, DRĂGĂȘANI 

 

DURATA PROIECTULUI: 

○  OCTOMBRIE  2020-IUNIE 2021 

 

COORDONATORI    PROIECT:  

o  Prof. DRĂGUȚ  MARIA 

o Prof. CĂLUGĂROIU CRISTINA 

 

COLABORATORI   PROIECT: 

    ○   Preot paroh DRĂGUȚ MARIN 

    ○   Părinţii copiilor 

    ○   Comunitatea locală 

 

RESPONSABILITĂŢILE  PĂRŢILOR 

    ○   Organizarea unor vizite la Biserica Ortodoxă  ; 

    ○   Participarea la slujbele religioase organizate în cadrul bisericii; 

    ○   Realizarea unor montaje cu caracter religios mai ales în perioada     

          sărbătorilor de iarnă sau cu prilejul sărbătorii Paştelui; 

    ○   Organizarea unor prelegeri cu tema „ Religia în viaţa elevilor”; 
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ARGUMENTAREA PROIECTULUI 

Aşa cum Mântuitorul a fost Modelul desăvârşit de înţelepciune, bunătate, frumos, şi iubire, noi, oamenii 

creştini trebuie să urmăm acest Model atât cât ne este cu putinţă fiecăruia dintre noi. Cu cât aceasta este începută 

la o vârstă mai fragedă, cu atât valoarea sa va fi mai mare. Pentru a-l face pe copil să ajungă la aceste valori 

esenţiale ale umanităţii este necesară educaţia religioasă . 

Copilul, încă de mic, vine în contact cu realităţi, simboluri şi manifestări religioase ale căror semnificaţii, 

în înţelesul lor cel mai simplu, este bine să le cunoască. Mai întâi în familie, copii, învaţă să-şi manifeste într-un 

anumit fel sentimentele, îşi formează deprinderi de conduită cu ajutorul cărora să devină persoane deschise 

comunicării cu Dumnezeu şi cu semenii. 

Educaţia religioasă îl ajută pe copil să cunoască îndatoririle pe care le are faţă de el însuşi, faţă de ceilalţi 

şi faţă de tot ce-l înconjoară, pentru a devenii un bun creştin. 

În Vechiul Testament se spune că : “Omul se cunoaşte după copiii pe care i-a lăsat în urmă”. Aşadar să ne 

străduim să lăsam în urma noastră copii înţelepţi, copii cu frica lui Dumnezeu. 

Educaţia religioasă a copiilor trebuie şi poate fi continuată în cadrul orelor de religie, dar şi în cadrul 

activităţilor extracurriculare. Acesta este şi scopul iniţierii acestui parteneriat. 

Una dintre sarcinile educaţiei religioase rezidă în formarea bunului creştin capabil de a cunoaşte şi a 

venera valorile sacre. 

SCOPUL PROIECTULUI :  

      ○  Cunoaşterea învăţăturilor  Bisericii , a tradiţiilor religioase şi formarea virtuţilor creştine; 

OBIECTIVELE PROIECTULUI : 

      ○  Cunoaşterea unor sărbători creştine  (Crăciun, Bobotează, Florii, Paşte, Ziua eroilor neamului);  

      ○  Cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice sărbătorilor religioase; 

      ○  Educarea unor virtuţi creştine şi cultivarea comportamentului moral-religios (să-ţi iubeşti aproapele, să faci 

fapte bune, să fii cinstit, modest, generos, să nu urăşti, să-i ajuţi pe sărmani, să-L iubeşti pe Dumnezeu); 

GRUPUL ŢINTĂ: 

      ○ Elevii Şcolii Gimnaziale ,,Nicolae Bălcescu” Drăgășani 

RESURSE UMANE: 

o preotul paroh DRĂGUȚ MARIN 

o directorul şcolii, prof. DRĂGUȚ MARIA 

o prof. coordonator CĂLUGĂROIU CRISTINA 

o elevii Şcolii Gimnaziale ,,Nicolae Bălcescu” Drăgășani 

o părinţii/bunicii copiilor 

MODALITĂŢI  DE  EVALUARE:-analiza activităţilor desfăşurate,      expoziţii de fotografii, 

            recitări, scenete, învăţături. 
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    PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 

DATA 
DENUMIREA 

ACTIVITĂŢII 

 

LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

 

PARTICIPANŢI 

Octombrie 

2020 
Elaborarea proiectului 

Şcoala Gim. ,,Nicolae 

Bălcescu” 

Preot, director, cadre 

didactice 

Noiembrie 

Procesiune de Sfinții 

Arhangheli ,,Mihail și 

Gavril” 

Procesiune de Sf. Andrei 

Unitatea de Subofițeri 

Drăgășani 
Preoți,profesori,elevi 

Decembrie  

2020 

1.„Naşterea Domnului” 

Sceneta 

2. Concert de colinde 

   Sala de festivități 

 

Preot, director, cadre 

didactice, elevii, 

comunitatea locală 

Ianuarie 

2020 

Sfânta Taină a Maslului 

în casa şcolarilor 

 Școala Gim. ,,Nicolae 

Bălcescu” 

Preot, director, cadre 

didactice 

Martie 

 2020 

“Buna vestire”- 

mapă tematică 

Școala Gim. Nicolae 

Bălcescu” 

Preotul, cadre 

didactice,elevii  

Mai 

 2020 

1. Sfânta Împărtăşanie 

2. „Hristos a înviat!” 

Biserica Sfinților 

Arhangheli ,,Mihail și 

Gavril” 

Preotul,elevii, părinţii 

Iunie 

 2020 
„Ziua eroilor neamului” 

Biserica  Sfinților 

Arhangheli ,,Mihail și 

Gavril” 

 

 

Preotul, director, 

cadre didactice, elevi, 

comunitatea locală 

 

 

 

« Dumnezeu nu e în cer, nu-i pe pamânt : Dumnezeu e în inima noastră. Am înţeles că  un om poate 

avea totul neavând nimic şi nimic având totul. » 

                                                                                                                  ( Mihai Eminescu) 
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PROTOCOL PENTRU PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

„ÎMPREUNĂ PENTRU O COPILARIE MAI BUNA” 

AN ȘCOLAR 2019-2020 
 

Prof.Văduva Anca-Elena 

Grădinița P.P.Ostroveni 2Rm. Vâlcea 

 

 

 

 

 

 

 

Încheiat între: 

 

1. Gradinita cu P.P.Ostroveni 2 Rm. Valcea , cu sediul în localitatea Rm. Valcea, Str. Aleea Zorelelor Nr.2 

 

şi 

 

2. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, cu sediul în localitatea Băbeni, str. Calea lui Traian, nr. 

128. 

Titlul proiectului: „IMPREUNA PENTRU O COPILARIE MAI BUNA” 

Proiectul face parte din categoria activităților extrașcolare și urmărește stabilirea de relații de colaborare între 

instituții, cadre didactice și elevii din școlile partenere. 

 

Scopul proiectului: 

Colaborare în cadrul programului „Împreună pentru o copilarie mai buna”, ce are ca scop  dezvoltarea 

personalităţii copiilor, socializarea şi sprijinirea persoanelor care aparțin grupurilor dezavantajate (copii, tineri cu 

dizabilități, precum și copii din sistemul de protecţie socială, din medii sociale defavorizate, sau aflati in alte 

situatii care ii priveaza de la o activitate normal in societate. 

 

Argument: „Orice persoană are îndatoriri faţă de colectivitate, deoarece numai în cadrul acesteia este 

posibilă dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii sale” (Art. 24 din Declaraţia universală a drepturilor omului) 

 

Obiective: 

- oferirea unei imagini cât mai exacte asupra specificului copiilor cu C.E.S.; 

- promovarea cetăţeniei active în rândul tinerilor; 

- dezvoltarea sentimentelor de solidaritate şi toleranţă în rândul elevilor; 

- eliminarea prejudecăţilor şi a ignoranţei; 

- responsabilizare prin implicarea în acţiuni cu un accentuat caracter umanitar; 

- sprijinirea înţelegerii reciproce între tineri; 

- formarea şi dezvoltarea unor abilităţi concrete de lucru a cadrelor didactice cu copii cu C.E.S.; 

- promovarea şi exersarea propriilor cunoştinţe şi talente în diverse tipuri de activităţi educaţionale; 

- construirea şi exersarea unor competenţe sociale şi de relaţionare interpersonală.  

 

Grupuri-ţintă: 

- prescolari de la Gradinita cu P.P. Ostroveni 2, Rm. Valcea 

- 52 de elevi beneficiari de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Inculzivă Băbeni; 

- Profesori voluntari de la Gradinita cu P.P.Ostroveni 2 Rm. Valcea  şi de  la Centrul Şcolar 

pentru Educaţie Inculzivă Băbeni. 
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Durata convenţiei de colaborare: octombrie 2019– iunie 2020. 

Locul desfăşurării:  

Centrul Şcolar pentru Educaţie Inculzivă Băbeni 

 

1. Activităţile proiectului: 

 

Nr.crt Denumirea activitatii Data desfasurarii Responsabili 

1. -„Săptămâna legumelor şi 

fructelor donate” – activitate 

caritabilă: colectare/donare de 

fructe şi legume . 

Noiembrie2019 -Educatoarele și copii 

de la grupele: mica  A, 

mare A, mijl B, mare 

B. 

-Profesori diriginti de 

la CSEI Babeni 

2. „Am plecat sa colindam„ 

• Program de colinde 

pentru copiii. 

• Confecţionare ornamente 

pentru brad.   

 

Decembrie 2019 -Educatoarele și copii 

de la grupele: mica  B 

,mare D 

-Consilier școlar 

-Profesori diriginti de 

la CSEI Babeni 

3. „Martie în sărbătoare” – 

confecţionare de felicitări şi 

mărţişoare cu ocazia zilelor de 1 

şi 8 Martie ; 

 

Martie 2020 -Educatoarele și copii 

de la grupele:  

 mijlocie C , mare C 

 

 

-Profesori diriginti de 

la CSEI Babeni 

5. „Vine, vine iepurasul” Aprilie 2020 -Educatoarele și copii 

de la grupele: mica B  

 mijlocie C 

 

-Profesori diriginti de 

la CSEI Babeni 

 

 Coordonarea parteneriatului: 

Parteneriatul va fi coordonat din partea Gradinitei cu P.P.Ostroveni 2 Rm. Valcea  de prof.Vaduva Anca,  iar 

din partea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni de:Coordonator, prof. Tanasescu Maria 

Minodora.  

 

Responsabilităţi comune: 

Părţile vor promova un comportament profesional, vor respecta etica profesională în activitate şi în 

relaţiile de parteneriat şi stabilesc împreună strategiile de lucru conforme cu particularităţile de vârstă şi nivelul 

grupei, asigură logistica necesară, mobilizează copiii pentru realizarea unor activitati comune in cadrul atelierelor 

ce vor fi oraganizate, colecte de jucării , donatii de fructe, legume si dulciuri în scopul umanitar. 

Transmiterea reciprocă de informaţii cu privire la orice aspect implicat în desfăşurarea activităţii de 

parteneriat, procesele verbale realizate la întâlnirile de lucru şi rapoartele de activitate vor fi înaintate 

coordonatorului judeţean S.N.A.C. şi coordonatorilor celor două instituţii şcolare. 

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor, partenerii se vor consulta reciproc, după caz, îşi vor 

acorda sprijin, îşi vor promova imaginea. 
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La sfârşitul programului, părţile vor realiza un raport final al activităţilor, avizat de părţi. 

Alte obligaţii: 

Partenerii vor avea în vedere necesitatea consultării cu privire la stabilirea datelor de desfăşurare a 

activităţilor, pentru a nu-şi perturba reciproc programul. 

Modificările ce survin pe parcursul derulării programului de activităţi se vor face cu consultarea ambelor 

părţi. 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

-VOLUNTARIAT- 

    

 
An şcolar 2019-2020 

Titlul proiectului: 

,,  INIMĂ PENTRU INIMĂ” 

Echipa de proiect : 

                               

Coordonatori şi iniţiatori de proiect: 

Prof. Ciobanu Ana 

Prof.Cosman Loren 

Colaboratori :- prof.   Cărcănescu Olimpia                                                  

                     - prof. Ciolmec Alina 

                     -  prof. Tuţa Camelia 

                     - educ. Moldoveanu Anonia 

Durata proiectului : anul școlar 2019/ 2020(martie 2020 –iunie 2020)cu posibilitatea de prelungire şi in anul 

şcolar 2020/2021 

 

Scopul proiectului : Stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială și dezvoltarea mai amplă a 

abilităților copiilor cu nevoi speciale prin activități recreative, de imaginație și terapeutice ( arte plastice, muzică, 

sport, petrecerea timpului liber) 

 

Grup țintă : -       elevi cu nevoi speciale- copii rromi–  

                      -    copii preşcolari 

Obiective : 

• Implicarea copiilor, cadrelor didactice și a altor voluntari în cadrul unor   proiecte ce vor fi realizate 

împreună cu persoanele defavorizate; 

• Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, armonie și bună dispoziție în relațiile cu copii din alte 

grupuri 

• Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de asumare a 

              responsabilităților 

Rezultate așteptate : 

• Creșterea stimei de sine 

• Responsabilizarea elevilor și cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni comunitare 

• Promovarea imaginii școlii în comunitate 

• Întărirea parteneriatului cu alte instituții școlare 
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Modalități de monitorizare și evaluare : 

• Întâlniri lunare ale echipelor de proiect 

• Chestionare aplicate beneficiarilor, voluntarilor, cadrelor didactice 

• Procese- verbale încheiate în urma desfășurării activităților 

• Raport de evaluare finală 

 

Impactul proiectului 

• Îmbunătăţirea imaginii unitatii  în spaţiul comunităţii locale 

Modalități de realizare: 

❖ Echipa de proiect comună  va realiza materialele  publicitare (pliante , post-ituri , 

comunicate de presă ) pentru  promovarea proiectului   

❖ copiii  și cadrele didactice voluntare de la GRĂDINIṬĂ se vor întâlni lunar pentru desfășurarea 

unor activități recreative, de relaxare, de petrecere a timpului liber cu elevii beneficiari . 

 

Produse ale proiectului: fotografii, afișe, lucrări realizate de către elevi. 

 

Bugetul proiectului: 

✓ Consumabilele  utilizate pentru obținerea diferitelor produse/ lucrări vor fi procurate de 

către GRĂDINIṬĂ NR.138 . 

✓ Costurile pentru materialele publicitare vor fi suportate de către cadrele didactice  

voluntare. 

 

 

Calendarul activităților 

 

Nr. 

Crt. 
Denumirea activității/ 

activități 
Data / locul 

desfășurării 
Resurse Responsabilităţi 

Umane Materiale 

      

1. „Dă-mi mâna, 

prietene!” 
-sărbătorirea zilei de 

naștere a elevilor 

beneficiari și voluntari 

născuți în semetsrul 

I/semestrul al II-lea 
-Jocuri distractive 
- servirea de dulciuri și 

sucuri 

 

Martie 2020 
Şcoala 

Micşuneştii 

Mari, Jud ilfov 
Aprilie 2020 
Grădiniţa 

nr.138 

Cadre didactice 

voluntari 
 elevi 

beneficiari 
 

Felicitări, diplome , 

dulciuri, sucuri, 

materiale pentru 

jocurile distractive 

prof. Ciobanu Ana 
prof. Cărcănescu 

Olimpia 
prof. Tuţă Camelia 
 

2. Micii gospodari! 
-pregătirea terenului 

pentru semanat 
  
-plantare de pomi și flori 
 

Mai  2020 
Şcoala 

Micşuneştii 

Mari 

 
 copii 

beneficiari 
cadre didactice 

voluntare 

retroproiector, laptop, 

planșe didactice,  

versuri selecționate, 

alimente pentru 

prepararea unor 

dulciuri, diplome de 

participare 

Prof. Ciobanu Ana 
prof. Moldoveanu 

Antonia 
cadre didactice 
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3. „ Reușim impreuna!” 
- sarbatorirea zilei 

copilului 
-întâlnire de evaluare a 

activităților 
 

iunie  2020 
Teatrul de vară 

preşcolari 
copii 

beneficiari 
cadre didactice 

voluntare 

Chestionare de 

evaluare a 

activităților, impresii, 

opinii 

prof. Cosman 

Loren 
prof. Ciolmec 

Alina 
cadrele didactice 

voluntare 
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Micii voluntari ai binelui  

Proiect educațional parteneriat 

Prof. înv. Primar Micle Iulia Diana 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău 

 

Cele mai mari satisfacţii le ai atunci când oferi fără să aştepţi să primeşti ceva în schimb, când vezi că 

investiţia ta, fie financiară, fie timpul sau zâmbetul tău îi bucură pe ceilalţi şi îi ajută să meargă mai departe. A 

ajuta pe cel de lângă tine este o lecţie de viaţă care odată însuşită generează fericire personală celui care 

înfăptuieşte binele.         

Copiii-elevi îndrăgesc activităţile care le solicită imaginaţia creatoare şi care le antrenează aptitudinile. 

Acestea au o puternică influenţă asupra dezvoltării lor, le dau încredere în forţele proprii şi le dezvoltă simtul 

estetic. Astfel, au posibilitatea să-şi exprime gândurile şi ideile fără a se simţi îngrădiţi. Ei dau frâu liber 

imaginaţiei şi realizează lucrări deosebite, care îi ajută să fie recunoscuţi de cei din jur ca adevărate talente.  Se 

implică cu deosebită plăcere în tot ce înseamnă activitate extracurriculară, lucrează cu entuziasm, învaţă să 

accepte şi ideile partenerilor, se ajută reciproc, îşi imbogăţesc cunoştintele, leagă frumoase prietenii.   

 Acest parteneriat înseamnă un schimb de idei benefic tuturor celor implicaţi, un schimb de experienţă 

dorit şi aşteptat cu emoţie. 

SCOPUL PROIECTULUI 

Conştientizarea rolului pe care îl au copiii în realizarea unor acţiuni de voluntariat.  

OBIECTIVE 

◼ Îmbogăţirea volumului de cunoştinţe a elevilor cu privire la „voluntariat”-termen şi acţiuni concrete 

(explicitate prin intermediul activităţilor propuse de proiect) 

◼ Consolidarea relaţiilor de colaborare şi prietenie în rândul participanţilor;  

◼ Dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi valorificare a informaţiilor dobândite ca urmare a 

desfăşurării unor activităţi si materializarea experienţei lor în produse noi; 

◼ Dezvoltarea spiritului civic, formarea elevilor ca viitori cetăţeni responsabili ai comunităţii din care fac 

parte, ai ţării. 

 PERIOADA: an şcolar 2020-2021                                                       

BENEFICIARI: 

Elevii voluntari, comunitatea. 

PARTENERI:  

➢ Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

2475 
 

Clasa Pregătitoare  reprezentată de prof. înv. primar Micle Iulia Diana 

➢ Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou 

Clasa a I-a C reprezentată de prof. înv. Primar Roja Andreea Nicoleta 

GRUP ŢINTĂ: 51 de elevi din clasa pregătitoare și clasa a I-a. 

RESURSE UMANE: 

-  învăţători,  

- elevi, 

- părinţi 

 

RESURSE MATERIALE 

-  contribuţii/donaţii ale părinţilor ; 

  -  autofinanţare prin vânzarea produselor realizate. 

ACTIVITĂŢI 

◼ Promovarea proiectului în rândul elevilor  voluntari, a comunităţii- octombrie 2020 

◼ Daruri de Crăciun -La colindat pentru bătrânii instituţionalizaţi -decembrie 2020 

◼ Dar din dar se face Rai – Schimb de cadouri  - decembrie 2020 

◼ Un surâs, o bucurie -Mărţişoare - martie 2021 

◼ ALTFEL DE PAŞI SPRE ŞCOALĂ –vizită la școlile partenere – iunie 2021 

◼ ORĂŞELUL COPIILOR  

Voluntarii vor construi un mini- orăşel pentru copii având reprezentate instituţiile obişnuite într-un oraş: 

primărie, şcoală, spital, casă de cultură, bibliotecă, poliţie etc. Organizatorii vor pregăti multiple activităţi 

recreative (jocuri, concursuri, trasee cu obstacole, teatru de păpuşi), educative (educaţie antidrog, 

concursuri, învăţarea regulilor de prim ajutor, viaţa în natură etc.) pentru copiii instituţionalizaţi -iunie 

2020 

◼ Sărbătorirea “reuşitei” evenimentului (muzică şi dans) iunie 2012 

EVALUAREA IMPACTULUI: (cadre didactice, elevi, părinţi) 

• schimburi de impresii, prin comunicare internet sau direct; 

• analizarea materialelor realizate 

• aprecierea progresului elevilor în capacitatea de comunicare cu alţi copii 

 

POPULARIZARE: 

           ~antrenarea părinţilor în derularea proiectului; 
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           ~albume cu lucrări, foto,video  etc. 

           ~expoziţii cu vânzare în holul  şcolii; 

           ~articole în presă, referitoare la acest proiect.
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

                        Prof. Duma Mirela 

                                                                 Școala Gimnazială ,,Eftimie Murgu” Lugoj 

 

,, ÎNVĂȚĂM SĂ DĂRUIM !,, 

COORDONATE DE CONTACT ALE INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  

COORDONATORI PROIECT: 

PARTENERI  EDUCAȚIONA LI:                                                      

BENEFICIARI:  

- elevi de la C.Ș.E.I. ,,Al. Roșca,, Lugoj 

- elevi și părinți de la Școala Gimnazială ,, Eftimie Murgu,,  Lugoj 

DURATA: 

- an școlar: 2019-2020 

ARGUMENT: 

        Atunci când colindele și cântecele de Crăciun se aud peste tot începe sezonul în care ne amintim să fim 

mai buni, mai darnici. Este un moment delicat în viața coiilor noștri și un moment dificil pentru părinți, pentru 

că au nevoie să învețe că sărbătoarea Crăciunului înseamnă mai mult ,, a da,, decât ,, a primi,,. 

Toți părinții își doresc oare ca și copiii lor să învețe să se bucure de lucrurile simple? Oare pregătim o 

generație de copii egoiști care vor păși în lume așteptând să li se împlinească toate dorințele și plâng atunci 

când nu li se împlinesc? Nu e rău să le facem câteva daruri copiilor dar ar trebui să le explicăm că sărbătoarea 

Crăciunului nu înseamnă doar ,,a primi,,. În această perioadă avem oportunitatea de ca le arăta copiilor ce 

înseamnă să- i tratăm și pe alții- nu doar pe ei- ca și cum ar fi prinți și prințese. 

       Cum putem noi și copiii noștri să facem să se simtă special pe cineva sărac, ( copii cu CES),  bolnav ori 

singur? Avem nevoie să-i învățăm pe copii mai degrabă să dăruiască decât să primească, să limităm ceeea ce 

alegem să le dăruim pentru a-i învăța să aprecieze ceeea ce au. Să simtă binecuvîntarea faptului că au o 

familie, o casă călduroasă, haine și paturi confortabile. 

         Cea mai bună metodă este de a- i aduce în contact cu alți copii, aflați în situații foarte grele ( copii cu 

CES) și de a găsi modalități de a- i ajuta. Să-i ducem în instituții pentru persoane defavorizate pentru a oferi 

acolo câte ceva, să sponsorizăm o familie săracă.  

        Copiii noștri își imaginează că fiecare familie își permite luxul de a se trezi în dimineața de Crăciun cu 

daruri sub pom, dar în realitate multe familii nu-și pot permite să cumpere un brad și își fac griji daca vor avea 

ce să pună sub el. Învățându-i pe copii să facă ei înșiși daruri celor aflați în nevoi, îi învățați să iubească și să 

se bucure de lucrurile simple.  

        Ca părinți, ne revine sarcina de a-i învăța pe cei mici că ,, Sărbătoarea de Crăciun,, nu se referă doar la a 

primi lucruri noi, jucării sofisticate, ci și la a împărtăși dragostea cu alții. Este important ca ei să vadă la noi 

înșine acest comportament.  

        Ajutându-ne copiii să înțeleagă diferența dintre fericirea de moment, care dispare într-o clipă, imediat ce 

apare o jucărie nouă, și bucuria care durează, produsă de actul dăruirii altruiste și al ajutorării aproapelui, le 

facem ,, Sărbători Fericite,, , și le oferim secretul prin care întotdeauna vor ști unde să caute iubirea și 

bucuriile simple. 

 SCOPUL: 

 -  Formarea şi dezvoltarea la copii, a unor deprinderi şi comportamente morale ( empatia, altruismul, 

responsabilitatea ). 

  OBIECTIVE: 

- Sensibilizarea  copiilor cu privire la problemele semenilor lor  - empatia ; 
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- Cultivarea dorinței de a face bine și de a dărui; 

- Formarea  şi dezvoltarea la  copii, a capacităţii de a munci  în grup, de a colabora şi de a accepta ideile 

altora; 

- Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare  - altruismul; 

- Cultivarea la copii a dorinţei de a colabora şi ajuta copii aflați în dificultate; 

- Cunoașterea instituțiilor în care învață și se dezvoltă alți copii. 

 

RESURSE: 

Umane: cadre didactice, elevi și părinți 

MATERIALE: diverse decorațiuni, ouă din polistiren, lipici, aracet, foarfece, acuarele. 

EVALUARE:  

- apreciere asupra colaborării în modul de lucru, în prezentare și produsele realizate. 

 

PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activității Data Locul desfășurării 

1. ,, Fii bun și dăruiește ! ,, 

Elevii de la Școala Gimnazială ,,Ef. 

Murgu,,  vor prezenta un mini-concert 

de colinde copiilor de la C.Ș.E.I. 

,,Al.Roșca,,. De asemenea vor oferi 

copiilor  daruri cu ocazia Crăciunului. 

În final vor interacționa prin joc și 

mișcare cu utilizarea programului 

Optimusic din C.S.E.I. ,,Al. Rosca,,. 

 

 

 

Decembrie 2019 

 

 

 

C.Ș.E.I.,,Al. Roșca,, 

Lugoj 

2. ,,Decorațiuni specifice Sărbătorilor 

de Paști!,,  

  Elevii de la Școala Gimnazială  

,, Ef. Murgu,, vor realiza împreună cu 

elevii de la C.S.E.I,, Al. Roșca,, 

decorațiuni specifice Sărbătorilor de 

Paști. Copiii vor împărtăși ,,surprize 

dulci aduse de ,,Iepuraș,,. 

 

 

 

Aprilie  2020 

 

 

C.Ș.E.I.,,Al. Roșca,, 

Lugoj 

 

                                     

Avizat,                                                                                   Avizat, 

          Director C.Ș.E.I. ,, Al. Roșca,, Lugoj               Director Șc. Gimnazială ,,Eftimie Murgu,, Lugoj 
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Cu mic cu mare, elevii lugojeni de la aproape toate instituțiile de învățământ din municipiu, dar și 

reprezentanți ai ONG-urilor, au participat cu inima deschisă la evenimentul caritabil organizat de FOA – 

Fusion of Arts Lugoj, desfășurat la Școala Gimnazială ,,Eftimie Murgu” Lugoj. 

Tradiționalul eveniment caritabil ”Fii mai bun, fii Moș Crăciun”, organizat de Fusion of Arts a 

reușit să adune 8.829 de lei în sprijinul a doi copii bolnavi care au nevoie de ajutor. 

 

         

 

ShoeBox, cadoul din cutia de pantofi, reprezintă o încercare minusculă de a face lumea un loc mai frumos. 

În fiecare an, în preajma sărbatorilor de Crăciun, vrem sa punem un zâmbet pe chipurile copiilor sărmani din 

orașul nostru și împrejurimi. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

“Împreună învățăm să dăruim!” 

Proiect de voluntariat 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. CĂLȚUN ADRIANA 

 PROF. ÎNV. PREȘC. CIOLOCOIU MIRELA 

GRĂDINIŢA CĂSUȚA CU POVEȘTI , ORĂŞTIE 

                        

INSTITUȚII PARTENERE: 

Grădinița ”Căsuța cu povești ”Orăștie  

Director, Prof.Agoșton Vas Rodica 

Asociaţia Umanitară „Renaitre” România 

Director ,Jr. Cristiana Giurgiu 

INIŢIATORII  PROIECTULUI :  

Călţun Adriana, profesor învăţământ preşcolar 

Ciolocoiu Mirela, profesor învățământ preșcolar 

          

ARGUMENT 

              MOTTO   

,,Numai iubirea pentru alţii ne poate învaţa cum să ne iubim pe noi înşine. 

                                                                                            (Simion Mehedinţi)  

            A dărui înseamnă a iubi ,a-ți presăra un crâmpei de suflet în sufletul celor din jur . Compasiunea față 

de semeni ,bunătatea ,mărinimia le înveți din primii ani de viață și te caracterizează apoi pentru totdeauna 

pentru că devin un mod de viață firesc. 

   Formarea unor reprezentări morale, însuşirea unor noţiuni şi norme morale, nu sunt suficiente pentru a 

forma la preșcolari ,elevi , un comportament moral, acestea trebuie să fie interiorizate, să devină motive 

interioare ale conduitei lor. Noţiunile morale cum ar fi: empatia, generozitatea, respectul, responsabilitatea , 

nu pot fi înţelese de copii decât treptat, concomitent cu creşterea experienţei lor sociale si a dezvoltării lor 

intelectuale.   Astfel, a apărut dorinţa noastră, a cadrelor didactice, de a pune prescolarul si elvul  într-o 

situaţie de a face un gest nobil, o faptă morală şi de a le îmbogăţii experienţa socială.  Am urmărit pe 

perioada desfăşurării proiectului, formarea de deprinderi morale, care să fie în acord cu noţiunile şi normele 

morale transmise în timpul activităţilor educative. 

       Este bine stiut că primele deprinderi morale  însuşite de elevi și preșcolari, se datoresc imitării 

persoanelor din jur, de aceea ne-am dorit, ca noi cadrele didactice şi cu sprijinul părinţilor precum şi al altor 

cetăţeni din comunitatea locală, să oferim un bun exemplu acestora. 

        Orice activitate desfăşurată în grădiniţă ,școală ,constituie o lecţie de viaţă.Cu cât copilul cunoaşte mai 

multe, cu atât devine mai receptiv, mai curios, mai interesat de ceea ce se întâmplă în jurul său.  

SCOPUL PROIECTULUI 

          Implicarea activă a cadrelor didactice și a altor factori educaționali în formarea şi dezvoltarea la 

preșcolari și școlari a unor comportamente educaţionale, morale şi de caracter (onestitate, generozitate, 

empatie ,dragoste şi respect faţă de aproapele nostru, hărnicie, perseverenţă, bunătate, modestie); Realizarea 

de schimburi de experiență între cele două unități .  
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 OBIECTIVELE SPECIFICE PROIECTULUI 

• Formarea şi dezvoltarea la copii, a unor deprinderi şi comportamente morale :                  

 (  empatia, altruismul, responsabilitatea ) 

• Sensibilizarea  copiilor cu privire la problemele semenilor lor  ; 

• Dezvoltarea  simţul responsabilităţii la prescolari și scolari  ; 

• Formarea  la copii a abilităţilor de comunicare prin intermediul artei plastice şi       

  prin desfăşurarea unor activităţi educative, cu un pronunţat caracter civic; 

• Formarea  şi dezvoltarea la  copii, a capacităţii de a munci  în grup, de a colabora           

                 şi de a accepta ideile altora; 

• Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare  ; 

• Dezvoltarea creativitaţii şi imaginaţiei copiilor prin solicitarea acestora de a  

               participa la acţiune cu idei  şi propuneri noi; 

• Implicarea  în mod direct a părinților ,comunităţii locale în acţiunile educative    

               întreprinse . 

 

GRUP ŢINTĂ: 

             -preșcolari și părinții acestora 

             -cadre didactice  

PARTICIPANȚI : 

              -preșcolari; 

              -cadre didactice ; 

              - părinți ; 

              - reprezentanți ai comunității locale ; 

BENEFICIARI /RESURSE UMANE : 

              -preșcolari  

              -cadre didactice ; 

              -părinți ; 

              -copii și persoane instituționalizate ; 

              - comunitatea locală; 

RESURSE MATERIALE: CD-uri, aparat foto, retroproiector, scanner, imprimantă, staţie de amplificare, 

microfoane, difuzoare, calculator, cameră de filmat, panouri pentru organizarea expoziţiei, hârtie, diplome 

pentru cadrele didactice şi copiii participanţi, recuzita pentru programul artistic, lucrări practice etc.  

RESURSE FINANCIARE: sponsorizare din partea părinților . 

DURATA : martie 2020 cu psibilități de prelungire și îmbunătățire a acțiunilor propuse; 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

         Proiectul vizează organizarea şi desfăşurarea unor activităţi comune de tip şcolar şi extraşcolar în 

parteneriat grădiniţă–comunitate.  

      Grădiniţa Căsuța cu povești –Grădinița cu program prelungit nr 2 ,Orăștie, structură  , iniţiatoare a 

proiectului, împreună cu partenerii au propus şă desfăşoare acţiuni caritabile , cultural – artistice menite să 

dezvolte personalitatea copiilor, socializarea şi să sprijine persoanele care aparţin grupurilor dezavantajate 

(copii, tineri, adulţi cu dizabilităţi, copii şi adulţi din sistemul de protecţie socială, din medii sociale 

defavorizate, aparţinând minorităţilor etnice sau aflaţi în alte situaţii care îi privează de la o activitate 

normală în societate). În cadrul acestui proiect , copiii au posibilitatea să creeze, să transmită tot ceea ce simt, 

prin realizarea unor mărţişoare, felicitări, picturi, desene, colaje, obiecte decorative  confecţionate de ei, la 

grădiniţă ,  la şcoală, sub îndrumarea cadrelor didactice.  
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     RESURSE FINANCIARE: fonduri proprii 

ETAPELE PROIECTULUI: 

1Lansarea proiectului :anunţarea proiectului în cadrul şedinţelor cu părinţii şi la vizierul grădiniţei  

2. Realizarea  activităților propuse  : 

a)copiii preşcolari împreună cu cadrele didactice în cadrul activităţilor artistico plastice şi ativităţilor practice 

realizează picturi,desene , obiecte decorative ,felicitări tablouri ,icoane  . 

b) realizarea de schimburi de experiență și acțiuni comune intre cele două instituții  , 

3. Strângerea de dulciuri ,jucării .haine și realizarea celor 27 de pachete pentru copiii de la Asociația 

Umanitarp Renaître Orăștie  

4 Acțiune de donare a obiectelor și alimentelor către beneficiari . 

 

PLANIFICAREA TEMELOR 

 

DATA  TEMA MIJLOACE DE 

REALIZARE  

RĂSPUND  

Septembrie ”Să fim prieteni ” Întâlnirea coordonatorilor de 

proiect în vederea stabilirii 

protocolului de colaborare și a 

actvităților care se vor derula . 

Prof. Călțun Adriana  

Jr. Cristiana Giurgiu 

octombrie ”Fiecare copil la grădiniță ” Acțiune de donare de rechizite 

,caiete auxiliare ,cărți de povești 

pentru copiii di Asociația 

”Renaître” 

 Prof. Ciolocoiu Mirela 

Prof. Călțun Adriana 

 

 

noiembrie 

”De la inimă la inimă ” Acțiune de strângere de jucării 

,dulciuri ,hăinuțe pentru copiii 

din asociație  

Prof. Călțun Adriana 

Prof. Ciolocoiu Mirela 

 

 

decembrie 

”Am plecat să colindăm ” Program artistic susținut de 

grupa Step by Step la sediul 

asociației ,donarea cutiilor cu 

dulciuri ,haine ,jucării . 

Prof. Călțun Adriana 

Prof. Ciolocoiu Mirela 

 

 

martie 

”Mărțișoare pentru mama”! Confecționarea de mărțișoare de 

către copiii din grupa Step by 

step și copiii din centru Renaître 

Prof. Călțun Adriana 

Prof. Ciolocoiu Mirela 

 

  

aprilie 

”Împreună învățăm să 

dăruim!” 

Acțiuni comune dedicate zilelor 

Pascale . 

Încondeiem ouă ,confecționare 

de felicitări ,obiecte decorative . 

Prof. Călțun Adriana 

Prof. Ciolocoiu Mirela 

 

2017 

mai 

”Împreună ne jucăm ” Jocuri comune in Parcul 

municipiului Orăștie  

Prof. Călțun Adriana 

Prof. Ciolocoiu Mirela 

 

2017 

iunie 

”Iată ce pot face două mâini 

dibace ” 

Expoziție comună cu lucrări ale 

copiilor din cele două unități  

Prof. Călțun Adriana 

Prof. Ciolocoiu Mirela 
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2017  

iunie  

”E ziua ta copile !” Sărbătorim ziua de 1 Iunie  

 

Prof. Călțun Adriana 

Prof. Ciolocoiu Mirela 

 

2017  

iulie 

”O viață mai bună copiilor 

noștri ” 

Întălnire de lucru pentru 

stabilirea temelor pentru anul 

școlar viitor  

Prof. Călțun Adriana 

Jr. Cristiana Giurgiu  

    

 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 

 

➢ Monitorizarea  

➢ Expoziţii cu lucrări ale copiilor în incinta unităţii participante.  

➢ Album în format electronic cu aspecte din timpul derulării proiectului, filmuleţe,  

      Prezentări PowerPoint.  

➢ Mediatizarea proiectului în mass-media locală  

 

INDICATORI DE EVALUARE AI PROIECTULUI  

✓ Numărul participanţilor  

✓ Numărul lucrărilor vândute 

✓ Respectarea etapelor proiectului  

✓ Utilizarea eficientă a resurselor proiectului  

✓ Comunicarea între participanţii la proiect; participanţi şi coordonatori  

 

ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE  

1. Promovarea proiectului şi publicarea rezultatelor pe site-ul ISJ Hunedoara, site-ul grădiniţei şi 

www.didactic.ro, mass-media locală .  

2. Diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice, preşcolarilor, şcolarilor, părinţilor, oficialităţilor locale;  

3. Mediatizarea proiectului în reviste de specialitate, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice;  

4. Prezentarea proiectului la nivelul Cercurilor Pedagogice şi Comisiilor Metodice.  
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Proiect de parteneriat educațional 

Implică-te! Fii și tu voluntar! 

Prof. Tereche-Bărbuleanu Ana-Maria 

Școala Gimnazială Filiași, jud. Dolj 

 

        Inițiator: Școala Gimnazială Filiași 

Parteneri: 

 Primăria orașului Filiași 

 Asociația ”Frații Racoțeanu” 

 Școala Gimnazială Filiași 

 Școala Gimnazială Fratoștița 

         Argument: 

              În anul 1985 Organizația Națiunilor Unite a declarat ziua de 5 decembrie  Ziua Internațională a 

Voluntarilor, sărbătorită de atunci în întreaga lume. 

              Ziua de 5 decembrie este sărbătorită în România începând cu anul 2000, când Pro Vobis, la vremea 

respectivă centru local de voluntariat, a organizat prima Gală județeană de decernare a premiilor pentru 

implicarea în comunitate, eveniment dedicat recunoașterii voluntarilor și celor care sprijină mișcarea de 

voluntariat în România (organizații, sponsori, finanțatori, presa etc.) Modelul s-a extins ulterior și în alte 

localități din țara unde existau centre de voluntariat, în fiecare an organizându-se numeroase astfel de gale și alte 

evenimente dedicate zilei de 5 decembrie și voluntarilor din comunitățile respective.  

              Organizațiile membre ale Rețelei Centrelor de Voluntariat din România depun an de an eforturi pentru 

marcarea acestei ocazii și sărbătorirea spiritului voluntariatului și mai ales a oamenilor din spatele acțiunilor de 

voluntariat. Pro Vobis își propune an de an să centralizeze și să sprijine cu diferite resurse și informații toate 

aceste eforturi locale, pentru a contura și reflecta o imagine globală a mișcării de voluntariat din Romania.  

                       Înţelegând că viaţa socială impune astăzi cerinţe diferite de cele cărora până nu demult trebuia să     

        le răspundem, ne-am propus să organizăm activităţi prin care să formăm copiilor, încă de la cea mai fragedă    

        vârstă, deprinderi şi capacităţi în acord cu solicitările specifice noilor realităţi sociale: spirit democratic,  

        spirit de iniţiativă, încredere în forţele proprii, toleranţă şi respect pentru ceilalţi, perseverenţă, spirit de  

       răspundere, respect pentru normele sociale.  

Orice activitate desfăşurată în școală constituie o lecţie de viaţă. Cu cât copilul cunoaşte mai      

       multe, cu atât devine mai receptiv, mai curios, mai interesat de ceea ce se întâmplă în jurul său. 

Acţiunile umanitare desfăşurate cu copiii din școală au o valoare formativă deosebită. Astfel, ei  

      explorează medii mai puţin cunoscute lor, îşi îmbunătăţesc experienţa de viaţă, învaţă să respecte şi să 

      preţuiască pe cei din jurul lor, devin generoşi şi sociabili. 

http://www.voluntariat.ro/resurse_voluntariat.htm#1
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            Nu este suficient doar să sprijinim copiii defavorizați , ci să socializăm cu ei, să- i iubim și să-i respectăm 

pentru integrarea lor socială, şi mai târziu, profesională.  

           Vorbind din perspectiva dreptului la egalitate de şanse, de acces şi de participare şcolară şi socială a acestor 

copii, de adaptarea lor în societate are, în fapt,  semnificaţia unor strategii de discriminare pozitivă- A învăţa de la 

alţii care sunt altfel decât tine, nu înseamnă decât să înveți ca om. 

 

Echipa de proiect: 

Parteneri: 

Voluntari: 

 elevii, părinții și cadrele didactice din Școala Gimnazială Filiași 

Beneficiari: 

 elevii din Școala Gimnazială Fratoștița 

 persoane din comunitatea noastră 

Scopul activităţii: 

 Cooptarea  părinţilor, cadrelor didactice şi elevilor  în acţiuni de ajutorare dedicate celor mai puţin fericiţi; 

 Cultivarea spiritului şi valorilor voluntariatului în conştiinţa copiilor, părinţilor; 

Obiective: 

 Educarea atitudinii şi respectului faţă de copiii cu condiţii sociale precare; 

 Combaterea discriminării pe motive de origine etnică, sex; 

 Dezvoltarea interesului cadrelor didactice de a se implica în activităţi de voluntariat în comunitatea în care 

locuiesc 

 Cultivarea imaginaţiei, a creativităţii copiilor prin realizarea cadourilor şi a lucrărilor artistice din cadrul 

proiectului. 

 Cultivarea spiritului şi valorilor voluntariatului în conştiinţa copiilor, părinţilor; 

 Creșterea gradului de sensibilizare a comunității locale cu privire la valorile și importanța voluntariatului 

Locul desfășurării proiectului: 

  Școala Gimnazială Fratoștița 

  Parcul orașului Filiași 

            Termen de desfășurare: octombrie- decembrie 2019 

            Etapele proiectului: 

 Lansarea proiectului la nivelul unității școlare; 

 Stabilirea clară a direcției pe care se va derula acest proiect (sprijin pentru copiii defavorizați din punct de 

vedere social, spectacol pentru oamenii din comunitate, împărțirea de felicitari oamenilor din comunitate; 

 Stabilirea unui calendar de acțiuni de voluntariat; 

 Identificarea nevoilor (cercetarea la nivelul unitatii școlare partenere pentru a identifica nevoile); 

 Derularea acțiunilor de voluntariat propuse; 

 Promovarea proiectului la nivelul unității, al comunității, pe internet (facebook, pagina instituției). 

                      Monitorizarea și evaluarea: 

 Realizarea unui CD 

 Discuţii în cadrul unor întâlniri de lucru; 

 Raport de evaluare finală ; 

 Diplome pentru participanți. 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR : 

1. Elaborarea proiectului - Întâlnire cu partenerii,  

Perioada: Octombrie 2019 

                    În această perioadă se stabilesc întâlniri cu partenerii pentru a semna contractele de colaborare și 

pentru discutarea etapelor viitoare ale proiectului 

2.  Colectarea de hainuțe donate de către elevii voluntari 

Perioada: 1- 15 noiembrie 2019 

                 În această etapă, elevii voluntari din ciclul primar și gimnazial vor aduce la școală atât 

hăinuțe/încălțăminte  pentru a fi donate, cât și cutii goale pentru a putea fi ambalate. Cadrele didactice implicate 

au obligația  să verifice starea lucrurilor aduse, să le împacheteze în cutii și să scrie pe fiecare cutie grupa de 

vârstă căreia îi este adresat pachetul 

3. Colectarea de alimente (alimente neperisabile) 

Perioada: 15-29 noiembrie 2019 

                    În această etapă, voluntarii aduc alimente pentru copii și cutii ce vor fi folosite la ambalare. Cadrele 

didactice au obligația să verifice starea produselor și termenele de valabilitate 

4. Ateliere de creație 

Perioada: 1-29 noiembrie 2019 

                În această perioadă, elevii îndrumați de către doamna profesor de educație plastică vor confecționa 

felicitări ce vor fi împărțite oamenilor din comunitate ce vor lua parte la spectacolul de colinde din parcul 

orașului. 

5. Desfășurarea propriu-zisă a acțiunilor de voluntariat 

Perioada: 5 decembrie 2019 

Rezultate aşteptate: Semnarea contractelor de colaborare. 

Proiectul se va desfășura în două etape: 

A: Acțiuni caritabile/umanitare 

Împărțirea coletelor cu hainuțe și alimente donate elevilor dezavantajați din punct de vedere social și 

finaciar din Școala Gimnazială Fratoștița 

B: Activități cultural-artistice 

1.Organizarea și susținerea unui spectacol de colinde cu elevii voluntari îndrumați de către domnul 

profesor de muzică în parcul din centrul orașului 

2. Împărțirea felicitărilor confecționate de către elevii voluntari oamenilor din comunitate care participă la 

spectacol. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL DE VOLUNTARIAT 

“De la suflet de copil!”  

Şcoala Gimnazială ,,Molnár Józsiás”, Târgu Secuiesc 

PROIECT DE VOLUNTARIAT 

“De la suflet de copil!”  

An școlar: 2020-2021 

 
Prof.înv.primar Bartók Emilia și Szotyori Enikő 

                                           Prof. de limba engleză Bedő Hilda Ágnes 

 
Organizator: Şcoala Gimnazială ,, Molnár Józsiás”, Târgu Secuiesc, jud. Covasna 

Denumirea proiectului: “De la suflet de copil!”  

Motto: “Facem lucruri care contează” 

Tip: județean 

Domeniul: civic, educație pentru cetățenie democratică, voluntarială 

Scopul proiectului : Sprijin umanitar acordat copiilor proveniţi din medii dezavantajate și copiilor 

instituţionalizaţi din județul Covasna. 

Perioada de desfăşurare : 01. 11. 2020 – 30. 12. 2021 

Instituția coordonatoare: Şcoala Gimnazială ,,Molnár Józsiás”, Târgu Secuiesc 

Parteneri/colaboratori:  

Centrul de zi ”Boldog Apor Vilmos”  - Covasna 

Primăria și Consiliul local al orașului Târgu Secuiesc 

Echipa de implementare a proiectului: 

Prof.înv.primar Bartók Emilia și Szotyori Enikő 

Prof. de limba engleză Bedő Hilda Ágnes 

 Grup țintă/beneficiari:  

- elevii din Şcoala Gimnazială ,,Molnár Józsiás”, Târgu Secuiesc 

- copii din centrul de zi ”Boldog Apor Vilmos”  - Covasna 

- elevii proveniţi din medii dezavantajate 

Scop, obiective : 

• revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de solidaritate, 

generozitate; 

• responsabilizarea elevilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat 

 

ARGUMENT:  

Vârsta fragedă  oferă copiilor cel mai bun context de formare ca viitor membru al societăţii, incluzând pe lângă 

aspectele de ordin cognitiv şi aptitudinal şi pe cele care ţin de formarea personalităţii, de atitudini şi valori morale, 

de convieţuire şi empatizare. Promovarea voluntariatului în unităţile de învăţământ, în rândul familiilor copiilor, 

în comunitate, solicită din partea actorilor implicaţi – cadre didactice, părinţi, şcolari, dobândirea unor calităţi 

legate de comunicare, spirit de echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie 

iniţiativă cu scopul cultivării normalităţii acestor acţiuni în comunitate, şi contribuie la creşterea gradului de 
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senzibilizare, conştientizare şi responsabilizare a societăţii . Pornind de la această premisă, considerăm că această 

iniţiativă de a organiza şi derula acţiuni de voluntariat  este un aspect esenţial al evoluţiei unei societăţi sănătoase.  

Prin proiectul “De la suflet de copil!” se doreşte dezvoltarea unor relaţii de colaborare şi susţinere sub aspect 

educativ a copiilor proveniţi din medii dezavantajate dezvoltându-se la copii calităţi precum empatia, răbdarea de 

a asculta, interesul pentru celălalt, grija faţă de alţi semeni. Prin colaborare, susţinere şi înţelegere se poate crea o 

lume mai bună şi se poate da o şansă în plus la educaţie. Ca fenomen social, educaţia este o acţiune umană 

specifică, ea schimbându-si finalităţile,conţinuturile si funcţiile odată cu schimbările societăţii înseşi, pe care o 

influenţează la rândul ei. 

 

Rezultate aşteptate : 

• creşterea stimei de sine în rândul elevilor 

• întărirea parteneriatului grădiniță/şcoală- comunitate locală 

• atitudini pozitive ale copiilor față de activitățile voluntariat 

• atitudini pozitive pentru respectarea a tot ce este etic, moral și frumos pentru om 

• dezvoltarea unor sentimente de afecțiune, atașament față de celelalte persoane  

 

Impactul proiectului:  

• îmbunătăţirea imaginii  grădiniței/şcolii  în spaţiul comunităţii locale; 

 

Produse ale proiectului: 

• felicitări, pliante, album foto, mediatizare presa. 

 

Bugetul proiectului: 

• Toate produsele colectate vor fi obtinute din donatia  copiilor, a parintilor si profesorilor implicați în 

proiect . 

• costurile pentru confecţionarea materialelor publicitare vor fi suportate de Echipa Voluntarilor. 

 Resurse umane: 

– cadrele didactice 

– părinţii copiilor; 

– elevii din clasa a IV a B step by step și clasa a V-a B din Şcoala Gimnazială ,,Molnár Józsiás”, Târgu Secuiesc 

– reprezentanţi ai autorităţilor locale sau alţi parteneri la nivel local care pot sprijini derularea programului. 

 

Resurse materiale: 

                            - coli albe si colorate pentru ornamente 

                            -acuarele, creioane,markere 

                            -CD-uri 

                            -calculator 

                            -aparat de fotografiat 

                            -hartie fotografica 
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Strategii de realizare: 

-activitati comune intre elevii claselor  implicate in proiect: elevii claselor IV SI V 

-colaborare cu parintii elevilor implicati 

 

Programul activităților planificate 

 

NR. 

CRT. 

        ACTIVITATEA PERIOADA DE 

 DESFĂŞURARE 

COORDONATORI DE 

ACTIVITATE 

 

 

   1. 

 

,,Să fi voluntar!”   

 *informare despre iniţierea şi 

desfăşurarea proiectului 

 

 

 

      16 noi.2020 

 

Inv. Bartók Emilia 

Inv. Szotyori Enikő 

Prof.Bedő Hilda Ágnes 

 

 

 

 

   2. 

     “Să întâmpinăm Crăciunul!” 

* colecteare de donație pentru centrul de zi 

“Boldog Apor Vilmos” din Covasna cu 

ocazia sărbătorii Crăciunului. 

* expozitie cu ornamentele si  

desenele destinate sărbătorii” 

*se realizează felicitările de Crăciuni 

pentru elevii din clasele partenere 

 

 

      20 noi.- 20 dec. 

              2020 

       

 

Inv. Bartók Emilia 

Inv. Szotyori Enikő 

Prof.Bedő Hilda Ágnes 

 

 

   

   3.  

“ Să fi elev în învățământ gimnazial!” 

 *pregătirea elevilor din clasa a IV-a B 

Step by Step de către elevii clasei a V-a B, 

program de mentorat 

*realizarea unor activități comune pentru 

elevii claselor IV și V; activități online sau 

în aer liber.  

 

 

          

       11 feb. 2021 

 

Inv. Bartók Emilia 

Inv. Szotyori Enikő 

Prof.Bedő Hilda Ágnes 

 

 

   4. 

 

 

    “Surprizele Iepurașului”  

* colectare de bunuri materiale pentru 

centrul de zi “Boldog Apor Vilmos” din 

Covasna. 

 

 

19 mar.-01 apr. 

2021 

 

    

 

Toate cadrele didactice 

din școală 
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    5. 

 

 

 

 

 

“Săptămâna Școala Altfel” 

* Voluntar pentru mediu. 

* Activitate de mentorat 

* Voluntarul creativ! 

 

 

 

 

12 apr.-16 ap. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Inv. Bartók Emilia 

Inv. Szotyori Enikő 

Prof.Bedő Hilda Ágnes 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Ordonarea materialelor pentru 

popularizare in colectivele de elevi, parinti 

si cadre didactice 

 

 

    Mai – iunie 2021 

 

 

Inv. Bartók Emilia 

Inv. Szotyori Enikő 

Prof.Bedő Hilda Ágnes 

 

 

 

 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

2491 
 

PROIECT EDUCATIONAL UMANITAR  

ȘI EU POT DĂRUI 

 

Prof.inv.presc. Lostun-Ciobotă Adela-Maria 

Grădinița cu P.N. Șaru Dornei 

 

 

  
APLICANT: 

GRĂDINIȚA CU P.N ȘARU DORNEI 

COORDONATOR PROIECT:  

PROF.ÎNV PREȘC. LOSTUN-CIOBOTĂ ADELA-MARIA 

ECHIPA DE PROIECT: 

✓ ed. MEZDREA MIRELA 

✓ prof.înv.preșc. DUMBRAVĂ LILIANA 

✓  prof.înv.preșc. BULIGA LAURA 

✓ prof.înv.preșc. AȘTEFĂNOIE CRISTINA 

✓ prof.înv.preșc. PAȚA ANCA 

 

PARTENERI:  

✓ CENTRUL SOCIAL PENTRU COPII-VATRA DORNEI 

✓ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SFÂNTUL ANDREI-GURA HUMORULUI 

✓ CENTRUL DE PRIMIRE SI ÎNGRIJIRE A PERSOANELOR VÂRSTINCE-VATRA DORNEI 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

  ARGUMENT:  

Educatorul tuturor timpurilor este cel care se gândeşte şi la sensibilizarea comunităţii în care trăieşte în 

legătură cu realităţile crude, de neimaginat, uneori, pe care le trăiesc unii din semenii noştri, adulţi şi copii. 

In ideea de a obișnui copiii să trăiască în relație cu cei din jur, să–și dezvolte stări afective pozitive, să 

manifeste prietenie, armonie, ne-am propus să lărgim sfera noastră de prietenie prin acest proiect educațional 

umanitar. Astfel, copiii vor cunoaște aspecte din viața copiilor cu cerințe educative speciale, cei din Centru de zi 

Miniera, persoanelor vârstince de la Centrul de primire și îngrijire a persoanelor vârstince cu prin vizitarea 

instituţiilor implicate în proiect. 

 Realizând întâlnirile dintre copiii  şi educatoarele celor patru instituţii partenere, vom reuși să formăm o 

punte de legătură între două medii de viaţă diferite, copiii vor fi indrumați să înțeleagă prietenia, normele de 

conviețuire sociala, precum și adaptarea comportamentului propriu la cerințele grupului cu care vin in contact. 
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SCOPUL PROIECTULUI 

Trezirea unor sentimente de prietenie faţă de copiii și vârstnicii centrelor partenere si de compasiune fața de cei cu 

nevoi speciale. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

- formarea şi educarea spiritului de întrajutorare la vârste foarte mici; 

- educarea dragostei şi admiraţiei faţă de cei neajutoraţi, a simţului civic, moral; 

- crearea unor momente de bucurie în viaţa celor care primesc, dar şi a celor care dăruiesc; 

- formarea deprinderilor practice şi conştientizarea faptului că munca poate fi răsplătită prin vanzarea 

produselor confecţionate de copii. 

 

GRUP ȚINTĂ: 

Beneficiari direcți: copiii și vârstnicii centrelor  partenere, . 

Beneficiari indirecți: părinții copiilor centrelor partenere.  

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A PROIECTULUI: 

AN ȘCOLAR  2018 – 2019 

RESURSELE PROIECTULUI: 

Umane: cadrele didactice  și îngrijitorii instituțiilor partenere 

Materiale: materiale specifice activitatii 

Financiare: contribuția părinților, sponsorizari 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI 

DATA ACTIVITATEA MIJLOACE LOC DE 

DESFĂȘURARE 

PARTICIPANȚI RESPONSABILI 

DECEMBRIE ,,OFERĂ O 

MASĂ CALDĂ” 

Vizita la centru. 

Donatii constând în 

pachete cu produse 

alimentare, bani 

 

 

Centru social 

pentru copii  din 

Vatra Dornei. 

Cadrele didactice 

ale grădinițelor  

Prof. BULIGA 

LAURA 

Prof. LOSTUN-

CIOBOTĂ 

ADELA 

Prof. MEZDREA 

MIRELA. 

Prof. 

DUMBRAVA 

LILIANA. 
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Prof. PATA ANCA 

Prof. 

ASTEFANOIE 

CRISTINA. 

Prof. HALIP 

SIMONA 

MARTIE ,,TÂRG DE 

MĂRȚISOARE” 

Expozitie de 

mărțișoare cu 

vânzare 

Donații rechizite 

scolare 

Grădinița cu P. N 

Saru Dornei 

Grădinița cu P.N 

NeagraȘarului 

Centrul scolar 

pentru educație 

incluzivă sfântul 

Andrei-Gura 

Humorului 

Preșcolarii si 

cadrele didactice 

ale grădinițelor 

partenere 

Prof. LOSTUN-

CIOBOTĂ 

ADELA 

Prof. MEZDREA 

MIRELA. 

Prof. 

DUMBRAVA 

LILIANA. 

Prof. BULIGA 

LAURA 

Prof. PATA ANCA 

Prof. 

ASTEFANOIE 

CRISTINA. 

Prof. HALIP 

SIMONA 

APRILIE ,,MICUL 

COFETAR” 

Activitate culinară 

Donații 

 

Grădinița cu P.N 

Șaru Dornei 

Centrul de primire 

și îngrijire a 

persoanelor 

vârstnice-Vatra 

Dornei 

Preșcolarii si 

cadrele didactice 

ale grădinițelor 

partenere 

Prof. LOSTUN-

CIOBOTĂ 

ADELA 

Prof. MEZDREA 

MIRELA. 

Prof. 

DUMBRAVA 

LILIANA. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT 

” BUCURIA CRĂCIUNULUI” 

 

  Liceul Teoretic ,,David Voniga” Giroc: 

Jianu Adelina 

Toader Luisa 

Berindeiu Florina 

Mocanu Doina 

Scridon Simona 

Rusu Andrada 

Surugiu Alina 

Babescu Lacramioara 

Cserni Carla 

Manzur Mihaela 

Volintiru Ofelia 

Gradinita P.P. nr. 2 Timisoara: 

Biber Janina Elena 

 

 

Motto: 

„Nu există prilej mai minunat pentru dăruire, decât sa poţi da, zi de zi, tot ce ai mai bun şi mai adevărat unei fiinţe 

cu sufletul deschis.”   

                                                                                           Rabindranath Tagore 

 

Aplicantul: Liceul Teoretic ”David Voniga”, Grădinița P.P. Giroc 

Parteneri : Grădiniţa P.P. nr.2 Timişoara 

         Parohia Ortodoxă Româna Giroc 

         Comitetul de Părinţi  Grădiniţa P.P. Giroc  

 

Argument 

Activitatea de voluntariat reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor, ea fiind reglementată şi în 

România din anul 2001. Faptul ca voluntariatul este de interes public fiind iniţiat în folosul altora, am considerat 

că este şi de datoria noastră de cadre didactice, să-i învăţăm pe copii şi părinţi să identifice problemele comunităţii 

şi să se implice în rezolvarea lor. 

Este minunat sa fii mereu prezent printre oameni cu inima si sufletul, sa-i ajuti neconditionat acolo unde 

este nevoie. Este o onoare sa fii voluntar in comunitatea unde traiesti, sa-ti pese de cei din jur. Atunci cand 

daruiesti iubire, primesti iubire, cand respecti, esti respectat Toate aceste valori pot fi cultivate in constiinta 

copiilor prin participarea directa la actiuni. Piatra de încercare a omeniei e fapta buna căci omenia nu se manifesta 

în vorbe ci in fapte. A trezi si a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui ar putea fi una din 

sarcinile de seama ale educatorilor, un spirit care transforma valorile sociale in principii de conduita personala. 

Prin aceste activitati,  copiii vor intelege ca valorea unui om rezida in ceea ce este capabil sa dea si nu in ceea ce 

este el capabil sa primeasca. 

Pentru luna decembrie 2020 am iniţiat împreună cu  Comitetul de părinţi al Grădiniţei P.P. Giroc şi al 

Grădiniţei P.P.. nr 2 Timişoara si Biserica Ortodoxa Sfântul Dimitrie Giroc, un proiect educational de voluntariat, 

care se stie, e o hrana pentru suflet. Aici isi gasesc locul doar cei ce simt, doresc si vor cu adevarat sa ajute, sa 

aduca o rază de lumina în suflete.  
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În acest scop, am propus copiilor din cadrul Grădiniţei P.P. Giroc şi Grădiniţei P. P. nr 2 Timisoara să 

doneze o parte din jucariile lor, care vor fi vândute în cadrul Târgului ” Bucuria Crăciunului”. Obiectele nu au un 

preț special, fiecare cumpărător, donează cât dorește pentru produsul cumpărat. 

De asemenea s-au vandut obiecte decorative confecţionate de copii . La au fost direcționați de către 

comitetul de părinți spre achiziţionarea de echipamente medicale necesare dotării Spitalului Clinic de Urgenţă 

pentru copii Louis Turcanu. Timişoara 

 

Descrierea proiectului 

Scopul proiectului 

- Cultivarea spiritului şi valorilor voluntariatului în conştiinţa copiilor, părinţilor; 

- Dezvoltarea interesului cadrelor didactice de a se implica în activităţi de voluntariat în comunitatea în 

care locuiesc; 

- Sprijin umanitar acordat copiilor de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii Louis Turcanu. Timişoara 

prin achiziţionarea de echipamente medicale necesare secţiei de Oncologie 

 

Obiective specifice 

- Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor în acţiuni caritabile venite în sprijinul copiilor din  

Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii Louis Turcanu; 

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

- Revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de solidaritate si 

generozitate;. 

- Formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, munca în echipă; 

- Cultivarea imaginaţiei, a creativităţii copiilor prin realizarea cadourilor şi a lucrărilor artistice din cadrul 

proiectului. 

 

Rezultate aşteptate : 

• creşterea stimei de sine  a copiilor; 

• întărirea parteneriatului grădiniță/ comunitate locală. 

Indicatori de evaluare :  

•  Participarea prescolarilor şi a cadrelor didactice pentru realizarea de felicitări şi decoraţiuni;  

•  Donarea de jucării pentru  sprijin umanitar acordat cupiilor de la Spitalul Luis Turcanu Timişoara; 

• Amenajarea Pieţei Agroalimentare Giroc pentru desfăsurarea în bune condiţii a târgului 

 

Grup ţintă: 

- Preșcolari 

- Cadre didactice 

- Părinti 

 

Resurse materiale 

- jucăriile donate 

- decorațiunile de Crăciun și felicitările confecționate 

- donațiile rezultate din vânzarea produselor 
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Durata proiectului 

Luna decembrie 2020 

 

Resurse umane 

- Cadre didactice participante de la Grădinița P.P. Giroc şi Grădiniţei P.P. nr 2 Timişoara 

- Preșcolari 

- Părinţi 

- Preot paroh 

 

Beneficiari direcţi 

Activităţile planificate: 

 

1.  In perioada  1-4 decembrie se colectează produsele donate                                                              

2. In cadrul activităţilor  pe domenii experienţiale; Domeniul Om şi Societate, Activităţi practice şi Domeniul 

Estetic şi Creativ se confecţionează felicitarile şi decoraţiunle până în data de 4 decembrie; 

3. Promovarea proiectului se realizazea prin afise, pliante si mijloace mass-media. 

4..Târgul ”Bucuria Crăciunului” se desfașoară pe data de  decembrie in piața Agroalimentară din Giroc. 

5. Achiziţionarea echipamentelor necesare Spitalului de  Copii Luis Turcanu Timişoara şi donarea acestora. 

   

Modalitați de monitorizare și evaluare 

- Fiecare acţiune desfăşurată va fi monitorizată urmărindu-se astfel modul de derulare al activităţilor 

proiectate cât şi popularizarea proiectului 

- Mediatizarea proiectului la nivel local prin ziarul Dialog cu cetățenii şi pe reţelele de socializare 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

DE  VOLUNTARIAT 

„ OAMENII DE LÂNGĂ NOI ” 

           

 

ÎNCHEIAT ASTĂZI,………………………….  ÎNTRE 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA VODĂ ŞI 

 

CĂMINUL DE BĂTRANI IANCA , JUD. BRĂILA 

 

                                                      Motto:  

                                           „  A-ţi  învăţa  copiii  să  facă binele 

                                             înseamnă a le lăsa moştenirea cea                                                                                                                                          

                                               mai preţioasă „                 

                                                              Montegazza 

 

                        

        I.    ARGUMENT 

Daca vom avea grija de batrani,care sunt ai nostrii ai tuturor,atunci copii nostrii vor fi buni, 

sensibili ,umani si vor aprecia intelepciunea poporului roman ;copii nostrii vor zburda prin iarba 

frageda,pasarile se vor inalta spre cerul senin ,pestii vor mai inota in apele limpezi si ……va  FI   

IUBIRE ! 

       Prin acest proiect ne-am propus  sa largim sfera de cunoastere umana, copiii sa traiasca in relatie 

cu cei din jur, sa-si dezvolte stari afective pozitive,sa cunoasca aspecte ale vietii unor persoane 

singure, bolnave sau abandonate,stabilirea unei punti de legatura intre cele doua medii diferite si 

adaptarea comportamentului la cerintele grupului cu care vin in contact. 

     Ajutorarea si protejarea batranilor este o problema care trebuie sa intereseze pe toata lumea :adulti 

si copii. Vrem sa aducem un zambet pe fetele acestor «  trecatori prin viata », sa fim nepotii pe care si 

i-ar fi dorit, sa le deschidem usa de Craciun, de Paste,  sa le aducem un strop de bucurie prin cantecele, 

poeziile si dansurile noastre. 

 

          II.     DESCRIEREA PROIECTULUI 

        SCOPUL PROIECTULUI 

♦ Dezvoltarea sentimentelor de dragoste,pretuire si respect pentru   

 persoanele in varsta ; 

       ♦ Colectarea de produse alimentare şi nealimentare. 

 

           OBIECTIVE SPECIFICE 

  ♦ Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de 

ceilalţi 

        ♦ Formarea deprinderii copiilor de a cunoaşte şi a respecta norme de  

   comportare în societate, 

        ♦ Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu cei din jur. 

        ♦ Însusirea regulilor de ingrijire si ocrotire a batranilor ; 

        ♦ Formarea unui comportament civic, onest fata de oameni ; 

        ♦ Antrenarea in activitati artistice si practice pentru beneficiile celor din jur ; 
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              DURATA PROIECTULUI 

 

      Anul  şcolar 2017 - 2018  

 

          GRUPUL TINTA: 

       Preşcolarii şi şcolarii Şcolii Gimnaziale Mircea Vodă, jud.Brăila 

 

        BENEFICIARI INDIRECTI: 

❖ parintii; 

❖ gradinita; 

❖ comunitatea 

 

 RESURSE UMANE 

❖ copiii, cadre didactice 

❖ parintii copiilor 

 

     BUGETUL PROIECTULUI 

❖ sponsorizari din partea parintilor 

❖ donatii 

 

               EVALUAREA va fi realizată prin : 

 -albume ; 

 -fotografii ; 

 -portofoliu ; 

 -expoziţi 

          

 

   COORDONATORI PROIECT                   

  Prof.înv.primar Ion Florentina               

  Prof.înv.Goliță Nicoleta 
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  PROIECT EDUCAŢIONAL 

“ OAMENII DE LÂNGĂ NOI” 

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI   2017 - 2018 

 

 

Nr. 

crt 

Perioada  Denumirea 

activitatii 

Continutul activitatii Locul de desfasurare Responsabil 

1. Noiembrie- 

decembrie 

2019 

„Făurătorii de 

bucurii” 

Activităţi de donaţie a unor produse de toamnă ( 

gem, zacuscă, compot , etc.). 

 Activităţi de confecţionare a unor daruri şi 

podoabe pentru bradul de Crăciun împreună cu 

copiii şi părinţii 

Căminul de bătrâni Ianca 

Salile de clasa 

Ion Florentina 

Goliță Nicoleta 

2. Decembrie 

2019  

’’Primiti cu 

colindul?’’ 

Întâlnire pentru înmânarea darurilor şi a 

pachetelor 

Caminul de batrani Ianca Ion Florentina 

Goliță Nicoleta 

3.  Martie 

2020 

’’Vestitorii 

primaverii’’ 

Daruim 

martisoare si 

felicitari 

Vizita la caminul de batrani Caminul de batrani Ianca Goliță Nicoleta Ion 

Florentina 

4. Aprilie 

2020 

 „Iată ce pot face 

două mâini 

dibace...” 

Activitate practică pentru confecţionarea unor 

podoabe de Paşte, în colaborare cu copiii şi 

părinţii. 

Sălile de clasă Ion Florentina 

Goliță Nicoleta 

5. Aprilie 

2020 

„Soseşte 

iepuraşul” 

Vizită la azilul de batrani cu înmânarea pachetelor 

pregătite. 

Căminul de bătrâni Ianca Ion Florentina 

Goliță Nicoleta  

 

 

 

Director  ,                                      Căminul de bătrani IANCA 

Prof.                                                    Director 

Ciortan Florin Florian                               Beceanu Florin                               



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

2500 
 

"DIN  SUFLET  PENTRU  SUFLET  ! " 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN 

 

Prof. DEONISE CORINA 

Prof. TĂNASE ILEANA 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, MĂRĂCINENI-ARGEȘ 

 

          Şcoala de astăzi are mai mult ca oricând nevoie să răspundă, printr-o largă deschidere spre 

mediul comunitar, nevoii de schimbare, prin crearea şi dezvoltarea legăturilor intra şi intercomunitare, 

prin apelarea la dialogul social bazat pe principiul coresponsabilităţii. 

       Educaţia nu este numai pregătire şcolară, ci  este înţeleasă tot mai mult ca un flux continuu de  

influenţe modelatoare şi transformatoare exercitate pe tot parcursul vieţii individului. Atunci când 

aceste influenţe sunt organizate adecvat şi răspund nevoilor interne personale, ele construiesc, 

modelează şi transformă personalitatea. 

        Randamentul educaţiei depinde nu numai de parteneriatul şcoală - familie, dar şi  de modul în 

care se realizează colaborarea între acestea şi comunitatea locală, care este  considerată principalul 

garant al prevenirii unor neplăcute surprize sociale. 

CONCEPTUL  DE  PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL 

Modelul parteneriatului pătrunde în sfera educaţiei la începutul anilor ’80, stimulând  

dezvoltarea conceptului de ,,şcoală deschisă”.  ,,Parteneriatul pedagogic reprezintă o noţiune recent 

introdusă în domeniul educaţiei care reflectă mutaţiile înregistrate la nivelul relaţiilor existente între 

instituţiile implecate, direct şi/sau indirect, în proiectarea şi realizarea sistemului de învăţământ: 

şcoala, familia, comunitatea locală, agenţii sociali(economici, culturali, politici, religioşi), asociaţiile 

(profesionale, umanitare, sportive), factorii de asistenţă socială”.      

           (Sorin Cristea - Dicţionar de pedagogie) 

 COMUNICAREA  CU  COMUNITATEA  LOCALĂ  PRIN PARTENERIATELE  

EDUCAŢIONALE 

          Şcolile sunt parte a comunităţii locale şi de aceea, profesorii, elevii şi părinţii sunt influenţaţi 

de mediul respectiv: valorile, normele, structurile politice şi economice şi economia acestuia. 

         Ca centre de educaţie, şcolile influenţează comunităţile locale. Această reciprocitate este mai 

mult sau mai puţin recunoscută de ambele părţi; cercetările indică faptul că formând diversele tipuri de 

parteneriate, şcoala îşi dezvoltă curriculum-ul, iar comunitatea înţelege, acceptă mai uşor şi 

beneficiază de tehnologia şi schimbărilor din şcoală. 

          Până nu de mult, şcoala ajungea destul de greu la comunitatea locală, deoarece nu exista o  

deschidere  pentru ,,acel ceva nou, mai bun”, pentru elevii şi în aceiaşi măsură pentru comunitate, dar 

folosindu-se diferite modalităţi de sensibilizare s-a reuşit realizarea unor activităţi deosebite, 

beneficiile fiind în egală măsură pentru toţi. 

          Ne-am folosit, pentru realizarea acestui scop, de anumite căi de  interacţiune dintre şcoală şi 

comunitate, desfăşurând activităţi în care copiii şcolii noastre au demonstrat că pot face lucruri 

deosebite pentru comunitate, iar membrilor comunităţii le-am oferit posibilitatea de a se implica în 

activităţile elevilor, implicit ale şcolii. 

Importanţa unor asemenea activităţi este deosebită pentru că ele lărgesc orizontul spiritual şi 

duc la acumularea de noi cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, îmbogăţesc şi remontează viaţa afectivă, 

dezvoltă simţul de răspundere prin dorinţa de  reuşită, favorizează concentrarea atenţiei pe parcursul 

desfăşurării activităţilor, contribuie la educaţia estetică, dezvoltă personalitatea elevului, educă şi 

adânceşte trăsăturile morale ale elevului, stimulează independenţa în acţiuni. 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

2501 
 

          Activităţile desfăşurate în cadrul parteneriatelor educaţionale, în care este implicată şcoala 

noastră, ne-au demonstrat că poate exista o foarte bună comunicare  atât cu familia, dar mai ales cu 

comunitatea locală.  
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PROIECTUL DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL PROPRIU – ZIS 

PROIECT DE PAERTENERIAT  EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN 

"DIN  SUFLET  ,  PENTRU  SUFLET  ! " 

~ ACȚIUNE CARITABILĂ ~ 

ELEVII LICEULUI TEHNOLOGIC Nr.1, MĂRĂCINENI – VOLUNTARI ACTIVI 

IMPLICAŢI ÎN PROGRAMUL STRATEGIEI NAȚIONALE DE ACȚIUNE COMUNITARĂ 

(SNAC) 

 

                     

                                         

 

 

 

 

 

PROIECT  BAZAT  PE INCLUZIUNEA  SOCIALĂ 

MOTTO:  

"Fiecare faptă bună este caritate. Adevărata avere a unui om în viaţa de  

apoi constă din lucrurile bune făcute pe această lume pentru semenii săi. 

Moliere 

-  DECEMBRIE –  

PROIECT DE PARTENERIAT  EDUCAȚIONAL 

"DIN SUFLET , PENTRU SUFLET !" 

 

                                                               ~ ACȚIUNE CARITABILĂ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENTUL PROIECTULUI: 

Cele mai mari satisfacții le ai atunci când oferi fară să aștepți să primești ceva în schimb, când 

vezi că investiția ta, fie financiară, fie timpul sau zâmbetul tău îi bucură pe ceilalți și îi ajută să meargă 

mai departe. Pentru preșcolarii și elevii de la Liceul Tehnologic Nr.1, Mărăcineni zâmbetul și atenția 

ce le pot dărui semenilor săi aflați în situații mai critice sunt foarte importante, iar prezența lor alături 

de aceștia se pare că-i transformă în niste învingători, împliniți sufletește prin sprijinul acordat celor 

care au nevoie de ei. Această transformare a existat până în prezent datorită implicării lor ca voluntari 

activi în organizarea de evenimente caritabile și de acțiuni comunitare în cadrul unor proiecte derulate 

de-a lungul timpului, cu  Asociația pentru sprijinirea elevilor, cadrelor didactice și persoanelor cu 

dizabilități "PRO-EDUCAȚIA", coordonată de doamna președinte P. D. 

În prezent, elevii unității noastre școlare au răspuns promt unei alte inițiative de acest gen, 

derulate prin Parteneriatul Educațional Interjudețean (cu participare națională) "Maratonul colindului 
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și al generozității", aprobat de ISJ Argeș, în cadrul campaniei "Darul de Crăciun", devenind astfel 

voluntari activi și-n cadrul Programului Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (S.N.A.C.), 

derulat în campaniile sociale cu ocazia diferitelor evenimente naționale.  

Astăzi, când ne putem numi „cetăţeni europeni”, nu putem rămâne indiferenţi la necazurile şi 

situaţia materială scăzută a celor din jurul nostru. Un bun creştin îşi apleacă privirea asupra acestor 

probleme şi face ceva util în acest sens. Nu trebuie să fim adulţi pentru a putea alina suferinţa celor de 

lângă noi şi a aduce un zâmbet pe faţa plină de lacrimi şi o rază de bucurie într-un suflet încercat şi 

trist. 

 Această activitatea am finalizat-o pe baza unui proiect de parteneriat judetean intitulat "Din 

suflet, pentru suflet!", încheiat cu Asociația pentru sprijinirea elevilor, cadrelor didactice și 

persoanelor cu dizabilități "PRO-EDUCAȚIA", care a constat în donații caritabile către persoanele 

instituționalizate la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Călineşti, județul Argeș, dar 

și către persoanele defavorizate de la "Centrul Pro-Vita pentru născuți și nenăscuți" Valea Plopului - 

Vălenii de Munte, județul Prahova. 

SCOPUL:   

• Creșterea interacțiunii și a incluziunii sociale. 

• Sensibilizarea preșcolarilor și elevilor privind lipsurile şi nevoile semenilor lor si oferirea de 

ajutor. 

• Respectarea dreptului la solidaritate, ajutorare şi prietenie a copiilor defavorizaţi. 

OBIECTIVELE  URMĂRITE:  

- să se dezvolte atitudini pozitive faţă de semeni la preșcolari și elevi; 

- să se formeze deprinderi de a ocroti şi ajuta persoanele cu nevoi speciale; 

- să cunoască instituţii abilitate în acest sens; 

- să se dezvolte comunicarea şi cooperarea între copii indiferent de condiţia socială şi  

materială; 

- să se dezvolte sentimente de dragoste şi prietenie între copii prin acţiuni interesante şi  

utile; 

- să se  acorde fiecărui copil dreptul la copilărie fericită prin îndepărtarea prejudecăţilor; 

- să se dezvolte deprinderile de comportare civilizată în orice situaţie; 

ORGANIZATORI:  

 Liceul Tehnologic Nr.1,  Mărăcineni 

 Asociația pentru sprijinirea elevilor, cadrelor didactice și persoanelor cu  

dizabilități "PRO-EDUCAȚIA" 

COORDONATORI:  

- Coordonator  județean  SNAC - Inspector scolar,  ISJ Argeș 

- Coordonator  zonal  SNAC - Director, Prof. Corina DEONISE, Lic. Tehn. Nr.1 Mărăcineni 

- Președinte, D. P. - Asociația pentru sprijinirea elevilor, cadrelor didactice și persoanelor cu  

dizabilități "PRO-EDUCAȚIA" 

COLABORATORI  –  CADRE DIDACTICE VOLUNTARE:  

- Prof. VA, Prof. DC, Prof. CC, Prof. Tanase Ileana,  

- Prof. PE, Prof. BA, Prof. DI, Prof. IM, 

- Prof. BV, Prof. SV, Prof. LP,  secretar IC.  

GRUP  ŢINTĂ:   

-  preșcolarii, elevii, cadrele didactice ale unităţii şcolare (în mod direct);   

-  părinţii preșcolarilor și elevilor (în mod indirect); 

- persoanele defavorizate  de la "Centrul Pro-Vita pentru născuți și nenăscuți" Valea Plopului Vălenii 

de Munte, județul Prahova; 
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- persoanele instituționalizate la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Călineşti, 

județul Argeș. 

DURATA:  decembrie  

ACTIVITĂŢILE  din  cadrul  proiectului : 

a) activitate practică de strângere de alimente și produse neperisabile, desfăşurată cu / de   

preșcolarii, elevii şi profesorii voluntari ai Liceului Tehnologic Nr.1 Mărăcineni implicaţi în 

programul Strategia Natională de Acțiune Comunitară (SNAC)  -  decembrie ; 

b) activitate practică de sortare a alimentelor și produselor neperisabile, desfăşurată  

cu/de  preșcolarii, elevii şi profesorii voluntari ai unității - decembrie ; 

c)  vizită la cele două centre  - decembrie ; 

IMPACTUL AŞTEPTAT:  

- creșterea incluziunii sociale;  

- transformarea preșcolarilor și elevilor în buni creştini.  

DISEMINAREA PROIECTULUI: 

 - discuții cu părinții privind impactul proiectului asupra copiilor lor; 

 - realizarea unui CD cu fotografii din timpul derulării proiectului; 

 - popularizarea proiectului în mass-media și pe pagina web a școlii. 

EVALUAREA PROIECTULUI: se va realiza formativ,  pe tot parcursul derulării proiectului, 

prin monitorizarea acțiunilor și activităților planificate. 

      LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1,            Asociația pentru sprijinirea elevilor,  

                     MĂRĂCINENI                                      cadrelor didactice și persoanelor cu 

dizabilități                                   

                                                                                                                "PRO-EDUCAȚIA" 

      Director, Prof. DEONISE CORINA                                  Președinte, P.D. 

     

 

CONCLUZII 

În aceste acţiuni comune am folosit ca metode: conversaţia, povestirea morală (jocul de rol), 

povaţa, dezbateri morale, exemplul, analiza de caz şi decizia de grup, exerciţiul moral, aprobarea, 

dezaprobarea. 

 Elevii au conştientizat că în fiecare grup sau comunitate, oamenii se deosebesc între ei prin 

trăsături fizice şi sufleteşti, fiecare are propria lui fire şi se manifestă în comportament diferit unii de 

alţii. 

  A face educaţie nu este un divertisment: a educa înseamnă răbdare şi insistenţă, înseamnă un 

continuu debut cotidian. În orice moment trebuie să ştim să o luăm de la capăt, pentru că nu avem 

dreptul la rebuturi în educarea elevilor. 

Am prezentat doar câteva aspecte din activitatea mea. În activitatea educativă trebuie doar să 

ne asumăm iniţiative şi să conştientizăm faptul că parteneriatul educativ este benefic, toţi avem de 

câştigat. Numai aşa putem orienta învăţământul spre valori ferme: punctualitate, adevăr, disciplină, 

respect faţă de aproapele nostru ca fiinţă similară nouă, ajutorarea celui aflat în dificultate, 

receptivitate la argumente, iniţiativă, concentrare, efort, competenţe/abilităţi  competitive. 

 Parteneriatul este rezultatul unei tranzacţii în plan afectiv - atitudinal, se bazează pe trebuinţa  

firească pe care orice om/copil o are de a respecta şi a fi respectat, de unde şi expresia: respectul este o 

cale cu dus întors. Gradul reuşitei personale este reuşita activităţilor colective, performanţa colectivă.  

 Activităţile în grup cu caracter aplicativ devin o sursă de cunoaştere, iar în cadrul lor se 

formează şi se dezvoltă chiar dacă cei ce învaţă sunt elevi sau adulţi, capacitatea de a asculta, respectul 

de sine şi de ceilalţi, arta de a face faţă, a evita şi elimina acele carenţe pe plan educaţional  prin 

soluţionare comună, arta de a conlucra pentru realizarea obiectivelor propuse. 
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 Munca în parteneriat facilitează înlăturarea barierelor de comunicare dintre participanţi, 

clarifică problemele. Grupul se solidarizează pentru atingerea obiectivelor educaţionale, iar rolul 

coordonator revine educatorului şcolar – adică învăţătorului/ profesorului . El este cel ce trebuie să 

deţină între competenţele sale pe aceea de a gestiona cantitatea şi calitatea relaţiilor. 

„ Şcolile să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să 

probeze toţi în propria lor practică, adevărul ca: învăţând pe alţii, ne învăţăm pe noi înşine ”. 

                 Jan Amos  

Comenius 
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Strategii de activizare a elevilor folosite în cadrul orelor de geografie 

Desfășurate în mediul online 

 
                                                           Chiran Adriana 

 Şcoala Gimnazială Nr.2 Modelu, Jud.Călăraşi 

 

                    Educația  este  un  fenomen  ontic  ce  ființează  în  cadrul  sistemului social;  este  o  

relație  umană,  dar  și  socială,  adică,  pe  de  o  parte,  atât educatorul,  cât și  educatul  sunt  ființe  

umane,  cu personalități  și aspirații diferite, iar pe de altă parte, fiecare dintre cei doi termeni ai 

relației deține o poziție  socială  bine  definită,  acționând  în  limitele  unor  reglementări 

instituționale.  „Educația  poate  fi  concepută  într-un  mod  mai  larg  ca  o întâlnire între individ și 

societate, și întreaga viață socială poate fi marcată de  acest  schimb permanent”  (Chombart  de  

Lauwe,  1982,  p.  75).  

                 Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o 

perioadă care se poate extinde mai multe săptămâni, profesorii din România sunt acum provocați 

să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de 

școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă determina re, putem face progrese 

împreună și, mai mult decât oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent . 

            Pentru a crea niște obiceiuri de succes, conducerea fiecărei școli trebuie să coordoneze 

organizarea școlii online și profesorii să comunice cu fiecare clasă în parte, în grupuri de 

mesagerie instantă organizate în prealabil. Tot acest context înseamnă mai mult timp de pregătire 

și un efort mai mare de coordonare pentru profesori. Chiar dacă nu va putea fi recuperată întru 

totul interacțiunea din clasa fizică și nu toate orele vor putea fi organizate online, exemplele 

reușite ale celor care au început deja să aplice aceste măsuri arată că oricât de anevoios, procesul 

este fezabil, cu motivație și multă răbdare. Succesul unui astfel de demers ține întâi de toate de o 

planificare cât mai bună.  

 

 Alegerea metodelor de predare nu se face la întâmplare ci în funcție de o serie de factori obiectivi cum 

sunt: logica intenă a științei geografice, legile pedagogiei cât și de factorii subiectivi( personalitatea 

cadrului didactic, psihologia elevului). 

În viziunea modernă metodele de predare trebuie concepute ăn așa fel încât să îl  introducă pe elev cât 

mai mult în climatul activitații e învățare pe bază de descoperire științifică. 

Fie că alegem metode tradiționale de predare sau metode alternative, acestea trebuie să țintească în 

mod explicit obținerea de noi cunoștințe sau produse ale învățării. 

Experimentul este metoda de explorare directă a realităţii, care presupune reproducerea 

artificială, provocarea intenţionată a unui fenomen sau proces , în scopul cercetării, descoperirii 

esenţei faptelor geografice, a verificării unei ipoteze.(Dulamă, M.,1996) 

Efectuarea unui experiment trebuie să ducă la realizarea atât a funcţiei cognitive, cât şi a celei 

formative. Experimentul poate fi: 

- de cercetare - atunci când se urmăreşte studiul unui fenomen încă necunoscut elevilor. 

- ... demonstrativ - este pregătit şi prezentat de către profesor pentru a descrie un obiect, fenomen sau 

proces, care nu poate fi cunoscut cu ajutorul observaţiei directe.  

- experimentul destinat formării deprinderilor şi priceperilor - are în vedere formarea deprinderilor de 

mânuire a unor instrumente, aparate, materiale etc. 

- experimentul aplicativ- în cadrul căruia elevii verifică şi aplică în practică, cunoştinţele teoretice 

file:///C:/Users/Casuta%20Copilariei/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1BF9YSFH/Lucrare.docx%23bookmark79
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deja asimilate. 

 

 

Capitolul: Atmosfera.  

Tema: Presiunea atmosferică.  

Tipul experimentului: aplicativ, calitativ.  

Tipul  abilității: de  a  stabili  relații  cauzale  dintre  fenomene,  de  a  face predicţii.   

Obiective operaționale. Elevii vor fi capabili: să deducă faptul că aerul are greutate  şi,  astfel,  

exercită  o  forţă  asupra  suprafeţei  Pământului  şi  a obiectelor  înconjurătoare;  să  explice  

cauzele  modificării  presiunii atmosferice.  

Ipoteză: Aerul  apasă  asupra  suprafeţei  Pământului  cu  o  anumită  forță; aerul  devine  mai  

greu  sau  mai  ușor,  în  funcție  de  valorile  temperaturii aerului.  

Resurse materiale: balanţă, balon, spirtieră, pâlnie, foaie de hârtie.   

Resurse  procedurale: experimentul,  observarea,  simularea,  explicaţia, conversaţia 

euristică.  

             Experimente  care  demonstrează  că  aerul  din  atmosferă  are greutate şi presiune:  

Experiment 1: Profesorul  pune  pe  masă o  balanţă, pe  un  capăt  al căreia  este  fixat un  

balon, şi  o echilibrează.  Încălzeşte balonul la  flacăra spirtierei (Fig. 1). Peste câteva minute,  

profesorul întreabă: Ce  observaţi? (Balanţa s-a dezechilibrat. Balonul a devenit mai uşor).  

Profesorul îndepărtează spirtiera de sub balon. Peste câteva minute profesorul  întreabă:  Ce  

observaţi?  (Peste  un  timp  oarecare,  balanţa  se echilibrează.)  

 
  

- Fig. 1. Experimentul: Aerul are greutate 

 

Concluzie: Aerul are greutate.  

 

Experiment 2: Profesorul  ţine  în mână  o pâlnie.  Cu  degetul  mare acoperă  orificiul îngust 

al pâlniei şi toarnă apă în ea. Partea largă a pâlniei o acoperă cu o foaie de hârtie. Profesorul  

răstoarnă, apoi, pâlnia (Fig. 1).  

  

 
- Fig. 2. Experimentul: Aerul are presiune 

-  
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- Ce observaţi? (Apa din pâlnie nu curge/nu se varsă.)   

- De  ce? (Explicaţie:  Deoarece asupra  foii  de  hârtie  apasă aerul din partea de jos,  

menţinând-o lipită de pâlnie. Sub acţiunea  lui, hârtia se lipeşte de marginile pâlniei.)   

Profesorul ridică degetul de pe pâlnie.   

- Ce observaţi? (Apa din pâlnie se scurge/se varsă).   

- De ce? (Explicaţie: Deoarece aerul  intră  în  pâlnie  şi apasă cu o forţă asupra apei.)  

Concluzie: Aerul  are  greutate.  Dacă  aerul  are  greutate,  atunci  el apasă  cu  o  anumită  

forţă  asupra  suprafeţei  terestre,  numită  presiune atmosferică. 

 

Exerciţiul este o metodă didactică de efectuare conştientă şi repetată a unor acţiuni mintale 

(intelectuale) şi motrice (manuale pentru însuşirea unor comportamente standardizate; acţiune repetată 

de mai multe ori în vederea dobândirii unei îndemânări. 

Exerciţii de cartometrie 

a) Determinarea coordonatelor geografice prin stabilirea valorilor paralelelor şi meridianelor care 

mărginesc ochiul reţelei cartografice în care este punctul a cărui poziţie geografică dorim să o 

determinăm. Astfel, comuna Modelu are următoarele coordonate: 44°13’42” latitudine nordică şi 

27°23’05 ’’longitudine estică. 

b) Exerciţii de orientare cu ajutorul punctelor cardinale 

Ex. Reprezentaţi prin semne convenţionale:,, Ieşind din comună, şoseaua se îndreaptă spre oraşul 

Călărași , fiind legată de acest oraş prin drumul DN3B care leaga deasemenea comuna de orașul 

Fetești. 

 

Jocul geografic este o activitate umană, fără un scop material sau vizibil util, desfăşurată după 

reguli benevol acceptate, care genrează plăcere bucurie, destindere, sentimente de înălţare şi tensiune, 

care satisfac o cerinţă interioară a individului.(Dulamă, M.,2000) 

Ex.,, Satul meu”-joc de reflexie personală (5 minute). Fiecare elev împarte o foaie de caiet în patru 

părţi egale şi în fiecare dreptunghi scrie următoarele: Satul meu acum 5 ani; Satul meu în prezent; 

Satul meu peste 20 de ani; Satul meu peste 50 de ani. In fiecare sector, elevii trebuie să deseneze un 

element simbolic corespunzător cu imaginea localităţii natale corespunzătoare momentului precizat. 

Profesorul împarte clasa în grupe de câte 4 elevi. Fiecare elev prezintă celorlalţi din grupă desenele şi 

explică semnificaţia lor. Acest joc ofertă elevilor posibilitatea de a se concentra asupra esenţialului din 

mediul său, să-l analizeze şi să facă o prognoză. 

 

Studiul de caz- este o metodă de instruire şi învăţare activă prin care se analizează un caz- o 

situaţie particulară sau ipotetică, modelată sau simulată, care există sau poate apare într-un sistem 

natural, social sau economic; este o metodă prin care se analizează cauzele, elementele implicate, se 

propun soluţii de rezolvare, se alege decizia optimă pentru rezolvarea cazului.(Dulamă, M.,2000). 

 

Ex. Un locuitor din comuna Modelu şi-a construit anexa casei care conţine o baie şi bucătăria de vară 

lângă fântâna vecinului său, iar apele uzate sunt evacuate printr-o conductă din apropierea fântânii. 

Locuitorii nu au altă sursă de apă decât fântâna respectivă. Cetăţeanul vinovat a construit o fosă 

septică falsă pentru colectarea apei uzate, pentru inducerea în eroare a celorlalţi. In urma discuţiilor cu 

vecinii, cetăţeanul nu şi-a schimbat atitudinea. Ce soluţie propuneţi pentru ca apele uzate să nu ajungă 

în fântână?. 

Modelarea este o metodă de cercetare şi o metodă didactică de dobândire a cunoştinţelor despre 

fapte şi procese petrecute la distanţe mari şi greu de abordat; abordarea se poate face indirect, prin 

elaborarea unor modele simplificate, micşorate, esenţializate ale realităţii geografice. (Ilinca, N., 
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2000). Modelul este o componentă a unui sistem material, chiar un instrument de lucru care reproduce 

şi simplifică însuşirile esenţiale şi particulare ale unui obiect sau fenome. 

Ca metoda de învăţământ, modelarea îndeplineşte două funcţii: ilustrativă şi cognitivă. În 

funcţie de specificul lor, modelele pot fi: 

-modele obiectuale: mulaje, machete, roci, minerale, plante presate, seminţe etc.; 

-modele figurative: planşe, fotografii, diapozitive, diagrame, scheme; . 

- modele simbolice( matematice): formule de calcul, modele logice, concepte; 

-modele cibernetice: modelarea pe calculator a diferitelor fenomene. 

„Modelele grafice utilizate în procesul de predare- învăţare a geografiei înlocuiesc datele 

numerice prin figuri geometrice cu dimensiuni comparative cu datele şi fenomenele ce trebuie 

prezentate. Datele prezentate în imagini vizuale sunt mai uşor de analizat , de comparat, se fixează şi 

se reţin mai uşor, mai temeinic, iar memorarea lor este de lungă durată”(Dulama M.,1996, pag.122)  

 

Tipuri de modele grafice: 

l.Diagramele sunt reprezentări grafice concrete ale datelor statistice sub formă de desene geometrice, 

liniare sau în suprafaţă prin care se redau concret, sintetic, mai exact, la scară, fenomenele cercetate 

atât sub aspect cantitativ, cât şi calitativ, evidenţiind trăsăturile esenţiale ale acestora în domeniul 

didactic.( Dulamă, M., 1996). Datele prezentate în imagini vizuale sunt mai uşor de analizat, de 

comparat, se fixează şi se reţin mai uşor, mai temeinic, iar memorarea lor este de lungă durată. 

a)Diagrama de tip coloane în aflux se utilizează pentru compararea unor fenomene şi mărimi diferite, 

dar care aparţin aceluiaşi grup de produse sau fenomene. 

Ex. Reprezentaţi printr-o diagramă în coloane în aflux mişcarea naturala a populaţiei din Modelu în 

perioada 2000- 2018. 

b) Diagrama în benzi este o repoziţionare a diagramei în coloane, într-un plan orizontal. 

Ex. Reprezentaţi printr-o diagramă în benzi structura populaţiei pe grupe de vârstă din comuna Modelu 

, în anul 2008 

c) Cronograma(historiograma) reprezintă dinamica unui fenomen într-o perioadă de timp. 

Ex. Reprezentati printr-o cronogramă, evoluţia numerică a populaţiei din comuna Modelu în perioada 

1910-2008 

d) Diagrama prin cerc structural(sectoare circulare) 

Ex. Reprezentaţi printr-o diagramă prin cerc structural, structura populaţiei pe sectoare de activitate, 

din comunaModelu , în anul 2008. 

e) Diagrama polară utilizează coordonatele polare în reprezentarea fenomenelor; astfel se poate 

reprezenta variaţia temperaturii, a precipitaţiilor în decurs de o lună, an sau anotimp, comparativ cu 

media lunii, anotimpului sau anului. 

Ex. Reprezentaţi printr-o diagramă polară valoarea medie a temperaturilor lunilor de primavară 

comparativ cu media temperaturii anotimpuale(martie, aprilie, mai). 

f) Piramida structurală( diagrama de distribuţie cantitativă) este utilizată pentru reprezentarea grafică 

a populaţiei pe sexe, pe grupe de varste, etc. 

Ex. Reprezentaţi printr-o piramidă structurală populaţia pe grupe de vârstă şi sexe din Modelu în anul 

2008 

2.Modelele simbolice (matematice) utilizează simbolurile şi formulele pentru a reprezenta realitatea şi 

au scopul de a transpune într-o formă foarte concisă imensul material faptic, acumulat prin 

observare.(Dulamă, M.,1996). Statistica matematică se ocupă cu gruparea, analiza şi interpretarea 

datelor referitoare la un anumit fenomen şi cu unele previziuni referitoare la producerea lui viitoare. 

Ex. S = N-M, unde S reprezintă sporul natural, N- natalitatea, M-mortalitatea 

Metoda,, Ştiu-Vreau să ştiu-Am învăţat”- a fost introdusă în şcolile americane de Donna Ogte. Este o 
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metodă de comprehensiune care ghidează lectura unui text sau audierea unei prelegeri.(Ionescu, 

M.,2000): se împarte tabla în 3 coloane şi profesorul compleaza primul rând. Profesorul propune tema: 

Comuna Modelu după care adresează întrebări frontale. 
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PROIECT  DE PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL 

„Să fii om de omenie !” 

 

Ana Stoica 

Colegiul „Mihail Cantacuzino” Sinaia - GPP„Floare de colț”-structură 

 

 

„O civilizaţie înfloreşte atunci când oamenii plantează copaci în umbra cărora nu vor sta niciodată.”  

(proverb grec) 

 

 

Prezentul contract s-a convenit a fi încheiat în conformitate cu recomandările M.E.N. (HG 

României nr. 690/1997) și Ordonanţa de Urgență privind asigurarea calităţii în educaţie (nr. 75/12 iulie 

2005) privind aplicarea programului de parteneriat educaţional, având in vedere următoarele condiţii: 

- Respectarea Legii Educației, a Statutului personalului didactic și a Regulamentului de 

organizare si funcţionare  a instituţiilor implicate; 

- Eficientizarea procesului instructiv-educativ și modelarea personalităţii preșcolarilor ţinând 

seama de potenţialul educativ al învățământului și de nevoia de consolidare a relaţiilor dintre 

educaţia preşcolara si cea extraşcolară.  

Denumirea proiectului:  „Să fii om de omenie !” 

Descrierea proiectului: 

Copilul cu cerinţe educative speciale are probleme similare cu cele ale unui copil obişnuit, 

suprapuse de altele specifice. Rezolvarea problemelor în discuţie necesită tratare individualizată 

timpurie prin activităţi de sustinere şi de recuperare speciale, pentru facilitarea includerii copilului în 

sistemul educaţional obişnuit, de masă. 

Predispoziţia socială/familială nu este o sentinţă, iar mediul social este o şansă. Sentinţa 

produsă de societate e mai periculoasă pentru un copil în dezvoltare decît predispoziţia socială. 

Pornind de aici, trebuie să înţelegem faptul că trăim într-o lume a diversităţii umane, că 

şcoala/gradinița nu se poate eschiva de la rolul de promotor al progresului uman şi că doar ea poate 

facilita schimbarea, întrevăzută ca posibilă, a mentalităţii şi atitudinii faţă de cerinţele educative ale 

tuturor copiilor. Gradinița/ școala va reuşi să răspundă cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi 

în dificultate şi nevoilor de educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu sprijinul 

tuturor. 

Obligațiile partenerilor:  

1.  Complexul de Servicii Comunitare Sinaia: 

• Asigură spațiul în care se vor desfășura activitățile comune; 

• Oferă o parte din resursele umane și materiale necesare desfășurarii proiectului; 

• Sprijină instituția cu care colaborează în vederea organizării unor manifestări  cultural-

artistice;   

• Vor respecta programul de activități stabilite de comun acord; 

• Vor asigura  o atmosfera de lucru corespunzătoare; 

2. Colegiul „Mihail Cantacuzino” Sinaia- Grădinița PP „Floare de colț”-structură: 

• Ofera spațiu și cadrul potrivit participării ocazionale a copiilor institutionalizați; 

• Realizează programe artistice ce vor fi susținute în scopul mediatizării problemelor copiilor 

din Centrul de plasament; 
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• Informează copiii, părinții și cadrele didactice despre problemele copiilor cu cerințe speciale, 

în scopul influențării în bine a atitudinii societății civile fată de această categorie de persoane 

(acceptarea, întrajutorarea, grija, empatia, sprijin material și moral) 

 Domeniul și tipul de educaţie în care se încadrează: 

- Educație pentru dezvoltare comunitară, pe baza de voluntariat. 

  Scopul proiectului: 

- educaţia democratică a copiilor; 

- formarea competenţelor preșcolarilor pentru participarea şi afirmarea lor pe plan organizatoric 

şi relaţional; 

- implementarea principiilor democraţiei în comportament, în muncă şi viaţă. 

Obiectivele proiectului: 

O1  educarea spiritului civic şi umanitar pentru implicare în viaţa oraşului; 

O2 stimularea comportamentului participativ prin trecerea de la achiziţia pasivă şi conformistă la 

acţiunea transformatoare, trecerea de la „a învăţa” la „a învăţa să fii şi să devii”; 

O3 exersarea deprinderilor de lucru în echipă, a capacităţii de a stabili relaţii de colaborare, de 

întrajutorare între membrii grupului şi a capacităţii de exprimare liberă a opiniilor proprii; 

O4 cultivarea interesului pentru practicarea unui comportament activ, liber, responsabil, tolerant, 

deschis, comunicativ, reflexiv, autoevaluativ; 

O5 dezvoltarea gândirii independente, a iniţiativei, a imaginaţiei şi solidarităţii. 

Grup ţintă:      

- preșcolarii Grădiniței PP “Floare de colț” Sinaia 

- copiii din Complexul de Servicii Comunitare Sinaia  

- cadrele didactice implicate 

- părinții copiilor  

- specialiști din  Complexul de Servicii Comunitare Sinaia  

Locul  desfăşurării :  

- Grădinița PP “Floare de colț” Sinaia  

- Complexul de Servicii Comunitare Sinaia  

 Durata proiectului: aprilie - iunie 2021 cu posibilitate de prelungire             

 Orarul întâlnirilor (tematică, obiectiv, rezultate):  

1. Întâlnire pentru organizare şi iniţiere în desfăşurarea acţiunilor: 

obiectiv: stabilirea echipelor participante la program 

rezultate: grupe de lucru, copii și cadre didactice voluntari . 

2. Întâlnire pentru analiza resurselor: 

obiectiv: identificarea resurselor umane şi materiale care să susţină activităţile iniţiate 

rezultate: participarea părinţilor, implicarea sponsorilor  

3. Întâlniri pentru proiectarea acţiunilor: 

obiective: stabilirea tematicilor, mijloacelor şi strategiilor de realizare 

rezultate: elaborarea planului de activităţi 

4. Întâlnire pentru evaluarea activităţii pe echipe şi în general: 

obiective: precizarea reuşitelor şi dificultăţilor programului 

rezultate: identificarea unor modalităţi de îmbunătăţire a strategiei de lucru; evidenţierea şi 

premierea participanţilor la program. 

5. Întâlnire pentru analiza impactului la nivelul gradiniței şi a colectivităţii locale: 

obiective: studierea efectelor activităţii de diseminare şi mediatizare 

rezultate: stabilirea unor posibilităţi de dezvoltare a noi iniţiative de către cei  interesaţi de 

domeniul educaţiei democratice a copiilor. 

Calendarul activităţilor: 
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• Aprilie 2021-campanie de mediatizare/promovare a proiectului. Stabilirea calendarului de 

lucru 

• Aprilie 2021-„Prietenii mei de joacă” 

• Aprilie 2021-„De vorbă cu reprezentanţii comunităţii locale” 

• Mai  2021 -  „Cartea – minunea cea mai de preţ a omenirii” 

• Mai 2021  - „ Echipele sportive - un model de viaţă ” 

• Mai 2021  - „ Mediul de lângă noi ne reprezintă ” 

• Mai 2021  - „ A fi european ” 

                              -„ Lumea actorilor ne învaţă”-teatru pentru copii, prezentat de copii  

• Iunie 2021 -„La mulți ani, copilărie!” concursuri sportive, desene pe asfalt 

                   -„Planuri de vacanță” 

  Rezultate:  

 - Copiii preșcolari și părinții lor vor fi interesaţi de acţiunile derulate în proiect și vor învăţa ce 

înseamnă să fii voluntar, precum și dorinţa de a continua această activitate în viitor. 

 - Cadrele didactice îşi vor manifesta creativitatea profesională prin utilizarea unor strategii 

alternative cu eficienţă crescută în atingerea obiectivelor programului. 

 - Acţiunile întreprinse vor contribui la îndeplinirea obiectivelor stabilite, dar şi la descoperirea 

unor noi provocări, probleme cu care se confruntă astăzi sistemul educaţional şi care impun găsirea 

unor soluţii pe măsură. 

 - rezultatele programului „Să fii om de omenie!” se va concretiza atât în modalităţi concrete 

(biblioteci personale, expoziţii, spectacole, colecte diverse, albume, reviste pentru copii), cât şi în 

progresele înregistrate în planul formării personalităţii copiilor sub diferite aspecte, cu precădere în 

dezvoltarea unui comportament democratic şi participativ. 

Evaluare 

Realizări majore ale proiectului: 

 Prin intermediul proiectului se va stimula comportamentul participativ al copiilor, se va 

dezvoltată capacitatea acestora de a face faţă unor situaţii, de a se angaja în acţiune, de a interacţiona 

la nivelul grupurilor. Copiii vor avea prilejul de a-şi valorifica propriile cunoştinţe despre drepturile 

copilului, de a exersa drepturi şi responsabilităţi civile: dreptul de exprimare liberă a gândirii şi a 

opiniilor, dreptul de a participa la luarea deciziilor. Prin acţiunile întreprinse își vor manifesta dorinţa 

de comunicare, imaginaţia, creativitatea artistică, disponibilităţile în plan afectiv şi aptitudinile fizice. 

 În derularea proiectului se vor implica părinţii şi  alți factori responsabili cu educaţia copiilor 

contribuind astfel la armonizarea educaţiei de tip formal, nonformal şi informal. 

Obstacole posibile în derularea proiectului: 

- slaba informare a părinţilor şi opiniei publice privind rolul grupului în educaţia copilului, în 

formarea şi dezvoltarea personalităţii acestuia; 

- educaţia pentru neimplicare dată de familie copiilor, promovarea unei atitudini individualiste 

şi de negare a problemelor de ordin social; 

- dificultăţi în identificarea resurselor materiale şi de timp 

Coordonare – strategii de acţiune şi de reţea: 

Se vor constitui echipe de cadre didactice şi grupe de copii/ părinți voluntari care vor proiecta 

şi desfăşura fiecare activitate. Responsabilităţile în cadrul grupurilor vor fi stabilite în mod democratic. 

Invitaţii își vor aduce propria contribuţie la reuşita acţiunilor desfăşurate. Comunicarea permanentă 

între participanţii la proiect va avea ca scop depistarea precoce a obstacolelor şi găsirea unor soluţii 

viabile de depăşire a acestora. 

Rezultate cantitative: 
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- Grădinița participantă: 48 de preșcolari, 4 cadre didactice, părinții copiilor, 6 reprezentanţi din 

instituţii locale; 

- Complexul de Servicii Comunitare: 15 asistați, 4 specialiști ai complexului; 

- Expoziţii, albume cu fotografii, mic dicţionar de termeni civici.  

Rezultate calitative: 

- schimbarea atitudinii copiilor faţă de necesitatea afirmării lor în plan organizatoric şi 

relaţional; 

- mobilizarea preșcolarilor şi a părinţilor pentru exprimarea opţiunilor în domeniile educaţiei, 

culturii, petrecerea timpului liber, practicarea sportului; 

- considerarea educaţiei copiilor asistați, aflați în dificultate, ca o provocare pentru găsirea unor 

soluţii din partea tuturor membrilor comunităţii. 

Posibilităţi de sustenabilitate a proiectului: 

- Obiectivele proiectului vor suscita interesul şi al altor cadre didactice şi al reprezentanţilor 

unor instituţii locale, care vor dori să se implice în activităţile organizate. 

- Se vor găsi sponsori, în persoana unor oameni de cultură şi artă care ne vor susţine material 

(donaţii de cărţi, materiale pentru activităţi artistico-plastice, costume pentru serbări) buna 

desfăşurare a unor activităţi viitoare. 

Diseminare şi mediatizare: 

Modalităţi şi activităţi de diseminare: 

- mese rotunde de informare a celorlalţi copii din grădiniță, a părinţilor, a celorlalte cadre 

didactice, lunar; 

- raportări către Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral, Consiliul Părinţilor – 

trimestrial; 

- dialoguri deschise, dezbateri interactive 

Materiale de promovare: 

- expoziţie cu fotografii de la activităţile desfăşurate în proiect;  

- postere, afişe informative, pliante; 

Impact (feed beak concret): Pentru măsurarea impactului se vor utiliza următoarele metode şi 

instrumente: chestionare, observări, interviuri, analize comparative.  

În urma evaluării impactului vor fi identificate următoarele aspecte: 

- la nivelul instituţiei: creşterea interesului pentru problematica educaţiei pentru democraţie 

prin modalităţi alternative; 

- la nivelul preșcolarilor: conştientizarea acestora de necesitatea formării unui comportament 

participativ şi cultivarea încrederii reciproce a respectului faţă de om şi de realizările fiecăruia 

dintre noi; 

- la nivelul cadrelor didactice paricipante: dobândirea unor competenţe de a realiza obiectivele 

educaţiei pentru democraţie şi participare într-un mod eficient, care să trezească interesul 

copiilor pentru acest domeniu de educaţie.  

- la nivelul comunităţii: acordarea sprijinului autorităţilor locale şi a unor instituţii cu 

responsabilităţi în educaţia copiilor; conştientizarea părinţilor despre rolul activ al familiei în 

însuşirea şi respectarea normelor de comportare în societate de către copii, în manifestarea 

unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor personale. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL „TÂRGUL COPIILOR ANTREPRENORI” 

 

Mariana Matasă 

Școala Gimnazială Comuna Grumăzești, Jud. Neamț 

 

 

 

Anul Școlar 2018-2019 (mai - iunie 2019) 

PARTENERII PROIECTULUI  

1. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GRUMĂZEȘTI 

2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRUMĂZEȘTI 

3. ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOPOLIȚA 

 

COORDONATORI ACTIVITATE:  

Trofin Crina - Grădinița cu Program Normal Grumăzești 

Codău Anișoara- Școala Gimnazială Grumăzești – Prof. înv. primar 

Matasă Mariana - Școala Gimnazială Grumăzești – Prof. Lb. și lit. rom.  

Dumitrescu Laura - Școala Gimnazială Grumăzești – Prof. Cons. educativ 

Ignat Andreea – Școala Gimnazială Topolița 

 

ECHIPA:  

Lazăr Corneliu – Director  

Dudan Adrian 

Codău Anișoara 

Ignat Andreea 

Dumitrescu Laura 

Matasă Mariana 

Grigorovici Andre
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OBIECTIVUL GENERAL AL ACTIVITĂȚII  

Dezvoltarea unui exercițiu antreprenorial prin care copiii să realizeze/să vândă produse create 

de ei înșiși  si să presteze servicii în cadrul unui eveniment organizat de Ziua Copilului în comuna 

Grumăzești. 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE  

- Stimularea potențialului creativ al copiilor;  

- Conștientizarea talentelor pe care copiii le pot transforma în produse și servicii valoroase pentru 

comunitate;   

- Crearea de produse si servicii pentru vânzare de către copii;  

- Exersarea abilităților și competențelor antreprenoriale ale copiilor prin amenajarea unor standuri cu 

vânzare, în care aceștia să vândă produse create de ei si să presteze servicii; 

- Promovarea activităților de educație non-formală.  

 

GRUPUL ȚINTĂ  

- Copii de la Școala Gimnazială Grumăzești, Grădinița cu program normal Grumăzești 

 

DATA DERULARE ACTIVITATE:   6.05.2019 - 1.06.2019 

 

ACTIVITĂȚI:   

1. Activități de formare derulate pe parcursul lunii mai ce vizează explicarea exercițiului 

antreprenorial   

2. Pregătirea exercițiului antreprenorial prin realizarea produselor ce vor fi utilizate spre 

comercializare în cadrul evenimentului organizat pe 1 iunie 2019 – copiii vor crea diferite obiecte ce 

pot fi comercializate – semne de carte, figurine,jucării, măști, etc., copiii vor stabili prețul fiecărui 

produs creat spre vânzare. 

3. Derulare eveniment:  

– amenajarea de standuri (mese) în care copiii vor expune și vinde produsele create anterior și vor 

presta servicii de masaj în centrul localității;  

– facepainting pentru copiii ce vor vizita standurile. 

4. Follow-up – analiza rezultatelor învățării   

 

RESURSE:  

Umane:   

- Cadre didactice de la grădiniță și școală   

Materiale:   

- Mese și scaune  

- Prelungitor  

- Muzica  

- Vopsea pentru pictura pe față  

- Materiale pentru produsele create spre comercializare   

 

REZULTATELE AȘTEPTATE:  

- valorificarea potenţialului creativ al copiilor;  

- dezvoltarea de abilitati intreprinzatoare, atitudini și comportamente ce includ: gândirea creativă, 

deprinderi de comunicare și de prezentare, încrederea în sine, lucrul în echipă și abilități de 

vânzare/promovare produse; abilități de management financiar. 
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ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE ȘI MEDIATIZARE  

- banner    

- articol în presa locală  

- promovarea online – facebook, site  

 

ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE  

- Realizare video în timpul activităților și promovarea acestuia în mediul online (pagina de Facebook a 

școlii, site); 

- Prezentarea activității realizate în cadrul comisiei metodice de către cadrele didactice de la grădiniță 

și școală; 

- Diseminarea activității în cadrul reuniunilor cu părinții.  
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PROGRAMA PENTRU OPŢIONALUL  

DĂRUIND VEI DOBÂNDI! CLASA a IX-a 

 

   PROF. NICOLIN IONELA VASILICA 

LICEUL CONSTANTIN NICOLĂESCU PLOPȘOR-PLENIȚA, DOLJ 

1. ARGUMENT 

2. GRUP ŢINTĂ 

3. COMPETENŢE SPECIFICE 

4. CONŢINUTURI 

5. VALORI ŞI ATITUDINI 

6. SUGESTII  METODOLOGICE 

7. MODALITĂŢI  DE  EVALUARE 

8. BIBLIOGRAFIE 

 

ARGUMENT 

 În ultimii ani, tinerii liceeni resimt puternic lipsa unor activităţi educative care să le stimuleze 

participarea civică. Prezentul CDŞ îşi propune să familiarizeze elevii din învăţământul liceal cu 

problematica societăţii civile, oferindu-le inclusive cadrul organizatoric de manifestare în spiritul 

valorilor comunitare. Astfel, tinerii vor înţelege că sunt parte integrantă a comunităţii din care fac parte 

şi vor activa în consecinţă, prin implicarea lor, în proiectele şi programele de voluntariat. 

 Educaţia pentru implicarea elevilor din învăţământul liceal în activităţi social-filantropice, 

reprezintă o necesitate a educaţiei moderne, într-o societate în permanentă schimbare.                               

                                                            Prezenta programă şcolară pune accent pe dimensiunea 

acţională a educaţiei social-filantropice, prin exersarea în diferite contexte a competenţelor, atitudinilor 

şi comportamentelor sociale, morale şi creştine, dobândite de către elevi, în timpul formării specifice şi 

care va contribui la accentuarea caracterului practic-aplicativ. 

           GRUP ŢINTĂ 

 Programa se adresează tuturor elevilor din învăţământul special şi urmăreşte în mod special 

dezvoltarea intereselor sociale, aceasta fiind în concordanţă cu cerinţele programelor şcolare întâlnite 

la majoritatea disciplinelor socio-umane din aria curriculară “Om şi societate”. 

 

ANEXA: 

FIŞA DE AVIZARE A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL 

                                                                                                                    AVIZAT, 

                                                                                                Inspectorul de specialitate 

A.Avizul şcolii: 

Denumirea opţionalului: .............................................. 

Tipul:................................................................ 

Clasa:…………………………………………………………………………………….. 

Durată de ore/săptămană:............................................................................................... 

Autorul:................................................................................................................................. 
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Abilitatea pentru susţinerea cursului................................................................................. 

Instituţia de învîţămant:..................................................................................................... 

 

B. Avizul Consiliului pentru Curriculum al Scolii(CCŞ) 

    Criterii şi indicatori de evaluare- clasa a…………………… 

CRITERIUL/INDICATORUL DA NU DA, CU 

RECOMANDĂRI 

I.Respectarea structurii standard a programei    

Argument    

Competenţe specifice    

Conţinuturi( asociate competenţelor)    

Valori şi atitudini    

Modalităţi de evaluare    

II.Existenţa unei bibliografii    

III.Elemente de calitate    

Respectarea particularităţilor de varstă ale elevilor    

Conţinutul argumentului    

- oportunitatea opţionalului    

- realismul în raport cu resursele disponibile    

Corelarea competenţelor cu conţinuturile    

Corelarea competenţelor cu situaţiile de învăţare propuse 

la sugestii metodologice 

   

Adecvarea evaluarii la demersul didactic propus    

 

Avizul conducerii şcolii        Da                      Da, cu recomandări                              Nu 

 

 

NOTA: Pentru a fi acceptat, proiectul de programă trebuie să întrunească ,, DA” la punctele I şi II, 

respectiv,, DA” , cu recomandări la punctul III.  

COMPETENŢE GENERALE 

 Competenţele generale sunt încadrate/derivate curriculum-ului şcolar din trunchiul comun 

dezvoltat în ciclul superior/inferior al liceului, pentru toate disciplinele socio-umane. 

Utilizarea conceptelor specifice activităţii de voluntariat  în general şi a activităţii de voluntariat  

social, în special, pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, 

procese specifice; 

Improprierea şi asumarea preceptelor specifice activităţii de voluntariat; 

Colaborarea  cu instituţiile specializate/abilitate în realizarea activităţii de voluntariat în scopul 

formării valorilor sociale şi a atitudinilor creştine. 

 

CONŢINUTURI 

     1. VREAU SĂ AJUT! 

1.1. Conceptul de voluntariat/voluntariat social şi activităţi filantropice; 

1.2. Ce reprezintă voluntariatul? 

1.3. De ce să faci voluntariat? 

1.4. Ce tip de voluntariat mi se potriveşte? 

1.5. Tipuri de activităţi de voluntariat şi organizarea lor; 

1.6. Voluntarul şi voluntariatul; 
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1.7. Rolul Bisericii şi a organizaţiilor nonguvernamentale în societatea actuală; 

1.8. Realizarea obiectivelor de rezolvare a problemelor comunităţii prin intermediul proiectelor; 

1.9. Proiectul social-filantropic. 

                 2. ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN COMUNITATE 

                 2.1. Voluntariat şi acţiuni filantropice în şcoală şi în comunitate; 

                 2.2. Norme generale şi specifice de conduită a voluntarilor în activităţile derulate; 

                 2.3. Contractul de voluntariat; 

      2.4. Comunitatea locală şi tinerii voluntari; 

                2.5. Rolul şi importanţa voluntariatului comunitar; 

          2.6. Relaţia profesor-voluntar-comunitate; 

          2.7. Parteneriate Şcoală-Comunitate 

3. INSTITUŢII ABILITATE ÎN SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR ŞI NEVOILOR 

CETĂŢENILOR 

            3.1. Comunicarea instituţiilor cu cetăţenii; 

            3.2. Instrumente utilizate de voluntari în realizarea activităţilor social-filantropice. 

            3.3. Voluntariatul – liant între comunitate şi administraţia locală; 

            3.4. Valorificarea cunoştinţelor dobândite; 

            3.5. Mediatizarea unei acţiuni de succes; 

            3.6. Rezultate pozitive în administrarea proiectelor comunitare; 

            3.7. Bune practici în voluntariat.           

        

CLASA a IX-a 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

Utilizarea conceptelor specifice activităţii de voluntariat în general şi a activităţii de voluntariat  

social, în special, pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, 

procese specifice. 

Improprierea şi asumarea preceptelor specifice activităţilor de voluntariat 

 

 

2.1. Cooperarea în rezolvarea unor probleme 

sociale şi asumarea de roluri în derularea unor 

acţiuni sociale. 

2.2. Cooperarea în grupuri diferite pentru 

stabilirea unor reguli şi condiţii de participare în 

Activităţi de voluntariat în şcoală şi în 

comunitate 

- Voluntariat şi acţiuni filantropice în şcoală şi 

în comunitate; 

- Norme generale şi specifice de conduită a 

voluntarilor în activităţile derulate; 

Competenţe specific 

 

Identificarea modalităţilor şi instrumentelor 

prin care elevii se pot implica în comunitate, 

prin activităţi de voluntariat/voluntariat social. 

 Elaborarea de proiecte social-filantropice, prin 

utilizarea unor proceduri specifice 

managementului proiectelor. 

 Rezolvarea problemelor comunităţii prin 

implicarea în proiecte social-filantropice. 

Exemple de activităţi de învăţare 

Vreau să ajut! 

- Conceptul de voluntariat/voluntariat social şi 

activităţi filantropice; 

- Rolul Bisericii şi a organizaţiilor 

nonguvernamentale în societatea actuală; 

- Realizarea obiectivelor de rezolvare a 

problemelor comunităţii prin intermediul 

proiectelor. Proiectul social-filantropic. 
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organismele specializate, la acţiuni de 

voluntariat social, la decizii pentru identificarea 

şi susţinerea cazurilor sociale. 

- Relaţia profesor-voluntar-comunitate. 

 3. Colaborarea cu instituţii specializate/abilitate în realizarea activităţii de voluntariat în scopul 

formării valorilor sociale şi a atitudinilor creştine  

 

3.1. Explicarea rolurilor şi atribuţiilor pe care le 

au instituţiile locale, centrale şi europene. 

3.2. Utilizarea unor proceduri şi practici de 

relaţionare a voluntarilor şi cetăţenilor cu 

diferite instituţii. 

Instituţii abilitate în soluţionarea problemelor şi 

nevoilor cetăţenilor 

- Comunicarea instituţiilor cu cetăţenii; 

- Instrumente utilizate de voluntari în realizarea 

activităţilor social-filantropice. 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

Participare/implicare la/în viaţa comunităţii; 

Manifestarea unui interes constructiv pentru problemele comunităţii; 

Rezolvarea problemelor în spiritul moralei creştine; 

Respectarea drepturilor omului; 

Atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de persoanele aflate în dificultate. 

 

SUGESTII  METODOLOGICE 

 Pentru formarea şi consolidarea competenţelor enunţate, se vor folosi metode moderne activ-

participative, elevii putând fi organizaţi pe echipe/grupuri de lucru/individual. 

 Prezenta programă va fi utilă doar dacă profesorii vor urmări implicarea elevilor în activităţi 

practice, legate de activitatea de voluntariat social şi a problemelor cu care se confruntă comunitatea. 

 Se vor urmări aspectele formative în ceea ce priveşte dezvoltarea competenţelor de elaborare, 

implementare şi gestionare a unor proiecte, care să-i  implice în activităţile social-filantropice. 

 Se recomandă utilizarea, cu precădere a următoarelor metode active: 

- dezbaterea; 

- activităţi bazate pe proiect; 

- investigaţia; 

- rezolvarea de probleme; 

- simularea (campanii de informare şi conştientizare); 

- observaţia participativă şi non-participativă. 

 

 Modalităţi de lucru cu elevii: 

- munca în echipă/activităţi pe grupe; 

- vizite la instituţii cu profil filantropic; 

- discuţii libere pe subiecte date; 

- simularea unor situaţii de relaţionare între voluntari, persoane aflate în dificultate şi reprezentanţi ai 

unei instituţii abilitate în sprijinirea acestora. 

 

 Mijloace şi instrumente didactice: 

- DVD-uri, planşe, casete video, diapozitive; 

- filme care să reprezinte baza unor dezbateri; 

- postere legislative, disponibile pe internet. 
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MODALITĂŢI DE EVALUARE 

          Acestea vor urmări adaptarea tehnicilor şi metodelor moderne specifice acţiunilor 

filantropice, care să ofere tinerilor posibilitatea de a demonstra şi proba: 

  - Observarea sistematică a activităţilor elevilor, precum şi a comportamentului acestora; 

 - Analiza unor probleme comunitare şi căutarea soluţiilor de rezolvare; 

 - Elaborarea unor proiecte de intervenţie pe teme comunitare; 

 - Activităţi practice; 

 - Realizarea de portofolii cu materiale adunate de pe teren, inclusiv anchete sociale; 

 - Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare şi raportarea acesteia la lucrul în grup/echipă. 

 

BIBLIOGRAFIE 

Constituţia României; 

Sfânta Scriptură – Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii    Ortodoxe Române; 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; 

Asociaţia Fapte bune pentru comunitate, Asociaţia Vasiliada şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, 

Ghid de educaţie filantropică, Editura Revers, Craiova, 2016; 

Busuioc, Daniela, Lupşan, Daniela, Nihta, Sorina, Cartea despre voluntariat, Centrul de Voluntariat  

Reşiţa, Reşiţa, 2006; 

Giurea, Doina, Ghid metodologic pentru discipline opţionale, D&G Editur, Bucureşti, 2008; 

Monteil, Jean-Marc, Educaţie şi formare. Perspective psihosociale, Editura Polirom, Iaşi, 1997; 

*** Legea voluntariatului. 
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PROIECT EDUCATIV 

“O JUCĂRIE ... UN ZÂMBET!" 

 
ACŢIUNE DE VOLUNTARIAT 

ACŢIUNE CUPRINSĂ  

ÎN CALENDARUL DE ACTIVITĂŢI AL STRATEGIEI NAȚIONALE DE ACȚIUNE 

COMUNITARĂ 

ȘI AL PROIECTULUI EDUCAȚIONAL ”ÎNVĂȚĂM SĂ DĂRUIM” 

 

 

FEBRUARIE 2020 

 

ORGANIZATOR: Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu”, Tg-Jiu 

DATA:  Februarie 2020 

LOCAŢIA: Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu”, Tg-Jiu și Complexul de Servicii 

Comunitare Pentru Copilul cu Handicap Tg-Jiu, Gorj 

COORDONATORI: 

 Prof.  Ana Maria Bâzdoacă- DIRECTOR 

 Prof. Marinela Chebeși- COORDONATOR LOCAL SNAC 

RESPONSABILI ACTIVITATE: 

 Prof. Chebeși Marinela 

 Ed. Săpun Elena 

COMISIA DE ORGANIZARE: 

 Prof. Bîzdoacă Ana-Maria 

 Prof. Mercurean Ioana Otilia 

 Prof. Chebeşi Marinela 

 Ed. Săpun Elena 

 Prof. Cornescu Alina Oana 

 Prof. Lastoviețchi Ileana 

 Prof. Jurebie Maria Augustina 

 Prof. Tudorin Georgeta Gabriela 

 Prof. Butișeanu Liliana 

PARTENERI 

 Complexul de Servicii Comunitare  Pentru Copiii cu Handicap, Tg-Jiu, Gorj 

 Comitetul Reprezentativ al Părinților 

 Radio ACCENT, Tg-Jiu, Gorj 

 Părinţii antepreşcolarilor/preșcolarilor 

PARTICIPANŢI:  

• antepreșcolari/preşcolari, cadre didactice ale grădiniţei, reprezentanţi ai părinţilor, reprezentanţi ai 

comunităţii locale şi ai instituţiilor partenere. 

DENUMIREA PROIECTULUI: ,,O jucărie …un zâmbet!” 

TITLUL (MESAJ – SLOGAN): ,,Voluntarii reprezintă IUBIREA în mişcare.” (autor anonim) 

DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZA: Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte 

caritabile 

TIPUL DE PROIECT:  local 

ARGUMENT 

 Prin acest proiect educativ dorim să promovăm valorile creştine, contribuind astfel la educarea 

respectului şi afecţiunii copiilor faţă de alţi copii, sensibilizarea lor în a dărui şi trăirea cu bucurie a 
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acestor momente; educarea sentimentelor de preţuire şi compasiune faţă de semeni; participarea la 

educație a tuturor copiilor, promovând diversitatea și egalitatea, atitudini tolerante, de acceptare şi 

înţelegere firească a raporturilor dintre copii și punând accent pe cooperare, învățare socială și pe 

valorizarea fiecărui individ. 

Acţiunea vizează formarea unei atitudini pozitive a antepreșcolarilor/preşcolarilor faţă de 

bucuria de a dărui, orientarea acestora spre atitudinea de prietenie şi colaborare în spiritul sărbătorilor. 

Prin  derularea acestui proiect, încercăm să facem o educaţie pentru promovarea egalităţii de 

şanse (non - discriminare, incluziune etc.). 

SCOP 

 Îmbunătățirea practicilor de educație în instituțiile de învățământ în cadrul interacțiunilor cu 

copiii; punerea în aplicare a unei pedagogii incluzive, o pedagogie a diversităţii, care conţine 

în esenţa ei atributele de a fi: pedocentristă, progresistă,  personalizată, optimistă, socială, o 

pedagogie a iubirii. 

OBIECTIVE 

 Cultivarea și dezvoltarea spiritului de solidaritate cu copiii şi persoanele aflate în dificultate; 

 Organizarea și trăirea unor experiențe de învățare, ţinând seama de necesitatea  unor schimbări 

de mentalitate a adulților faţă de semenii aflaţi …în dificultate;  

 Sporirea implicării părinţilor, alături de copii, în acţiunile organizate de grădiniţă - în activităţi 

caritabile; 

 Încurajarea voluntariatului;  

 Sensibilizarea opiniei publice vizavi de problemele comunităţii;  

 Educarea respectului şi afecţiunii copiilor faţă de alţi copii, sensibilizarea lor în a dărui şi 

trăirea cu bucurie a acestor momente; 

 Dobândirea abilităţilor de comunicare, cooperare şi toleranţă; 

 Antrenarea şi dezvoltarea unor calităţi ale copiilor – bunătate, compasiune; 

 Dezvoltarea altruismului prin conştientizarea semnificaţiei faptelor bune. 

GRUPUL ŢINTĂ 

Proiectul are 2 categorii de beneficiari: 

• Beneficiari direcţi: familii defavorizate, persoane (copii) aflate în dificultate, copii 

antepreșcolari/preşcolari din grădiniţă; 

• Beneficiari indirecţi: părinţii antepreșcolarilor/preşcolarilor, cadrele didactice implicate în 

proiect, reprezentanţii instituţiilor angajate în proiect, comunitatea locală 

RESURSE UMANE  

 Echipa de implementare a proiectului; 

 Antepreșcolarii/preşcolarii grădiniței; 

 Părinţii şi bunicii antepreșcolarilor/preşcolarilor grădiniței; 

 Cadrele didactice implicate în proiect; 

 Parteneri.  

RESURSE MATERIALE 

✓ Jucării;  

✓ Aparat foto/video; 

✓ Mijloace de transport. 

RESURSE DE INFORMARE  

→ Anunţuri;  

→ Articole în presă. 

RESURSE FINANCIARE / BUGETUL PROIECTULUI 

 Donaţii ale părinţilor antepreșcolarilor/preşcolarilor și cadrelor didactice din grădiniţă. 
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DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

În perioada ...... februarie 2020 la Grădinița cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu”, se vor 

desfăşura acţiuni de donaţii de jucării din partea copiilor și părinților acestora. În data de ... februarie 

2020, cadrele didactice, preşcolarii şi părinţii, se vor deplasa la COMPLEXUL DE SERVICII 

COMUNITARE PENTRU COPILUL CU HANDICAP TG-JIU, GORJ, unde vor face donaţii cu 

jucării, cărți educative etc. 

Vor fi informați părinţii despre intenţia noastră de a ajuta copiii din familiile defavorizate, 

aceştia fiind deschişi către o asemenea iniţiativă, ca și în anii anteriori. În urma consultării reciproce, 

fiecare copil va aduce o jucărie, un joc, de acasă. Părinţii şi copiii vor conştientiza atât valoarea morală 

a gestului lor cât mai ales valoarea educativă ce o are asupra copiilor. Ideea de a dărui a avut și va avea 

un mare ecou în sufletul copiilor, ei participând cu încântare la această acţiune. 

Acțiunea se poate desfășura și sub forma unui concurs cu secțiunile: I – jucării și a II-a - măşti 

ale personajelor din poveşti și măşti populare, care vor fi donate copiilor marginalizați, aflați în 

dificultate. La acest concurs pot participa atât și copii cu C.E.S., de diferite etnii, părinţii, cadrele 

didactice şi membrii comunităţii. Jucăriile trebuie confecționate din materiale reciclabile, astfel încât 

acestea să poată fi utilizate în scopul propus de organizator. 

Ţinând cont că activitatea vizează în primul rând sensibilizarea copiilor vizavi de greutăţile 

prin care trec alţii de-o vârstă cu ei, noi, adulţii, vom îndruma această acţiune cu un mare tact. 

Fiecare copil va desena jucăria de care se desparte cu sentimentul că a realizat o faptă bună; de 

asemenea le vom prezenta copiilor fotografii cu cei care au primit jucăriile. 

REZULTATE CALITATIVE ȘI CANTITATIVE AȘTEPTATE:  

Considerăm că vor avea de câștigat atât copiii cât și părinții, colectivul instituțiilor partenere și 

comunitatea locală, astfel că: crearea unor relaţii de colaborare între unitățile partenere în vederea 

realizării transferului de experiențe pozitive; formarea de competențe de comunicare, negociere și 

cooperare necesare în contextul unui învățământ divers din punct de vedere etnic și cultural: cu toţii 

trebuie să învăţăm că atunci când dăruieşti important este să ajungi să trăieşti bucuria celuilalt; prin 

respectul infuzat copilului faţă de fiinţa omenească, şi de cei apropiaţi în special, se formează o 

generaţie care poate fi mai bună, cu fiecare individ educat în acest sens; realizarea de materiale 

educaţionale (PowerPoint), expoziţii tematice. 

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE:  

Criteriile de evaluare: gradul de implicare şi comunicare; portofoliul proiectului; numărul de 

participanţi la acţiunile planificate; feed-back de la părinţi, cadre didactice, parteneri, comunitate 

locală; valorificarea şi popularizarea rezultatelor acţiunilor. Se va desfăşura o monitorizare 

permanentă care va viza următoarele aspecte: nevoile exprimate de participanți la care răspund 

activităţile planificate, reacţiile părţilor interesate în timpul derulării activităţii monitorizate (reacţii 

favorabile şi nefavorabile); schimbările la nivelul cunoaşterii; schimbările atitudinale; schimbările la 

nivelul comportamentului; schimbările la nivelul comportamentului de grup. 

ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ȘI DE DISEMINARE:  

Rezultatele proiectului și experiența pozitivă vor fi cunoscute la nivelul tuturor participanților 

la proiect, comunității locale, prin diferite mijloace de comunicare: Comisia metodică, cercuri 

pedagogice, site-ul grădiniței, Radio ACCENT, articole în presă, expoziţii tematice. Fiecare partener 

oferă feed-back privind preluarea unor aspecte metodologice și organizatorice, colaborează în vederea 

realizării materialelor educaționale rezultate în urma proiectului și va fi implicat în monitorizarea și 

evaluarea activităților prevăzute în proiect.  
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PROIECT DE PARTENERIAT 

CU ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT 

“MĂ IUBEŞTI, MĂ OCROTEŞTI, TRĂIM ÎN ARMONIE” 

 

                    PROF. ÎNV. PREŞCOLAR:  FANU  SIMONA 

   GRĂDINIŢA  P.P. NR. 2 LUGOJ 

           

 

ARGUMENT 

      Copiii sunt înconjuraţi de tot felul de animale  cărora le datorează cele mai frumoase momente. 

       Convieţuind cu animalele şi cunoscându-le ei pot contribui cu câte ceva la buna înţelegere dintre 

animal ţi om. Necesitatea acestui proiect a venit din nevoia copilului de a cunoaşte care sunt calităţile 

şi nevoile unui animal, cum se comportă şi nu în ultimul rând cum, ce trebuie să facem noi pentru a le 

înţelege mai bine. 

         Deoarece noi, aidoma plantelor şi animalelor suntem făpturi ale naturii, năzuim să trăim în pace 

şi armonie cu tot ceea ce este viuşi nu să distrugem viaţa din jurul nostru. 

          O mulţime de animale sunt ţinute din ignoranţă ori din indiferenţă în condiţii ce le pricinuiesc 

durere şi suferinţă însă copiii trebuie să îşi asume întreaga răspundere asupra fiinţelor necuvântătoare. 

           Violenţa sub toate formele ei marchează individul din frageda copilărie, transformându-i 

personalitatea. 

          Copilul văzând de mic acte de violenţă asupra animalelor devine odată şi el la rândul lui agresor 

de aceea se impune încă de la cea mai fragedă vârstă luarea de măsuri pentru promovarea nonviolenţei. 

          Pornind de la ideea că violenţa nu poate fi eradicată dar poate fi controlată ne-am propus ca la 

Grădiniţa P.P. nr.1 şi Grădiniţa P.P. nr.2 să desfăşurăm activităţi cu copiii spre a le stimula dorinţa de 

aface bine, de a fi recunoscători, de a fi cooperanţi şi înşelegători cu animalele. 

   

SCOP: 

➢ Eficientizarea şi stimularea dorinţei de a face bine, de a fi  recunoscători, de a fi cooperanţi şi 

înţelegători cu animalele. 

 

DATE GENERALE ALE PROIECTULUI: 

GRUP ŢINTĂ: 

- Preşcolarii de la grupa mijlocie  şi grupa mare  

- Cadre didactice 

- Părinţii 

- Partenerii implicaţi în proiect. 

PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: An  şcolar 2020 – 2021 

BENEFICIARII DIRECŢI: 

➢ Copiii preşcolari de la grupa mare ; 

➢ Copiii preşcolari de la grupa mică; 

➢ Educatoarele implicate în proiect. 

BENEFICIARII INDIRECŢI: 

➢ Cadrele didactice; 

➢ Familiile copiilor; 

➢ Comunitatea. 

PARTENERI: 

• ASCOCIAŢIA FREE AMELY 2007 LUGOJ; 
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• GRĂDINIŢA P.P. LUGOJ 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG: 

• Să manifeste prietenie, toleranţă, armonie şi să trăiască stări afective pozitive în preajmă 

animalelor; 

• Să manifeste interes şi compasiune pentru toate animalele; 

• Să evalueze compartimentul unor animale în situaţii concrete după nişte norme prestabilite; 

• Să cunoască drepturile animalelor prin implicarea acestora în strângerea de semnături 

împotriva violenţei asupra acestora; 

• Să cunoască şi să respecte nomele de securitate personală în preajma unui animal de companie 

sau a unui animal cu care intră în contact; 

• Să clasifice animalele cunoscute după mediul în care trăiesc; 

• Să precizeze caracteristicile animaleleor stabilind asemănări şi deosebiri; 

• Să înţeleagă efectele pozitive/negative ale acţiunilor omului în raport cu animalele; 

• Să redea prin joc caracteristicile animalelor. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

1. Să cunoască drepturile animalelor şi totodată drepturile copiilor; 

2. Să dovedească că au înţeles care sunt drepturile lor prin desen; 

3. Să accepte regulile de comportare civilizată în ceea ce priveşte fiecare animal; 

4. Să cunoască responsabilităţile pe care le au cu privire la animale; 

5. Să-şi evalueze comportamentul în momentul în care este în interacţiune directă cu un animal; 

6. Să fie conştient de acţiunile sale pozitive şi negative asupra animalelor; 

7. Să ofere sprijin în cazul animalelor rănite; 

8. Să înveţe poezii, cântece, poveşti şi să vizioneze desene animate pentru mai bună înţelegere şi 

preţuire a animaleleor; 

9. Să participe la vizitele propuse. 

MODALITĂŢI DE REALIZARE: 

- Vizite;discuţii;activităţi practice;vizionare de desene animate;povestiri;observări;activităţi cu 

părinţii;realizarea unui album; 

activităţi practice realizate cu materiale din natură;jocuri didactice;prezentări Power 

Point;lectură după imagini;jocuri concurs;povestirea educatoarei; 

povestirea copiilor. 

PLAN DE ACŢIUNE: 

• Prezentarea drepturilor animalelor; 

• Alegerea temelor şi prezentarea lor pe înţelesul copiilor; 

• Prezentarea activităţilor în ordine cronologică; 

• Organizarea grupelor de lucru şi asigurarea locului de desfăşurare; 

• Desfăşurarea activităţilor; 

• Finalizarea proiectului prin vizită la o gospodărie ţărănească unde copiii au posibilitatea să 

hrănescă animalele şi totodată să le îngrijească; 

• Concluzii, măsuri de lucru în viitor şi analiza punctelor tari şi punctelor slabe lae 

proiectului(analiza swot). 

RESURSELE MATERIALE_ 

      Manuale, cărţi poveşti, volume poezii,enciclopedii,dicţionare, calculator, laptop,CD,materiale din 

natură,imagini aduse de către copii pentru realizarea albumului,materiale diverse utilizate în 

activităţile cu părinţii şi copiii. 
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MODALITĂŢI DE DISEMINARE: 

▪ Şedinţe cu părinţii; 

▪ Consultaţii individuale; 

▪ Participarea părinţilor la activităţile din grădiniţă; 

▪ Afişierul grupei; 

▪ Expoziţii cu lucrările copiilor; 

▪ Serbări, carnaval, alte activităţi; 

▪ Jurnalul grupei; 

▪ Album foto; 

▪ Realizarea unui album cu animale; 

▪ Zilele porţilor deschise; 

▪ Colţul dedicat proiectului amenajat în incinta grădiniţei. 

PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: an şcolar 2020 – 2021 

EDUCATOARE COORDONATOARE: 

 

 

CALENDARULA CTIVITĂŢILOR: 

 

❖ OCTOMBRIE 2020 

- Lansarea oficială a proiectului; 

- Prezentarea proiectului de partenerait precum şi a activităţilor preconizate; 

- Încheierea de parteneriate între instituţiile partenere. 

❖ NOIEMBRIE 2020 

- Întâlnirea partenerilor; 

- Stabilirea modului de realizare a acţiunilor. 

❖ DECEMBRIE 2020 

- Informaţii privind violenţa asupra animalelor şi combaterea acestora. 

❖ IANUARIE 2021 

- Vizită la Asociaţia Free Amely 2007 Lugoj. 

❖ FEBRUARIE 2020 

- Primăvara şi animalele. 

❖ MARTIE 2021 

-  „... şi pe tine te vreu” 

❖ APRILIE 2021 

- Să cunoaştem mai bine câinii. 

❖ MAI 2021 

- Învăţăm poezii despre animale. 

❖ IUNIE 2021 

- Dezbateri; 

- Realizarea albumelor foto de pe parcursul derulării proiectului. 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

CU ACTIVITATI DE VOLUNTARIAT 

“DRAGA MEA COPILĂRIE” 

AN ŞCOLAR 2020 – 2021 

 
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: IACOB DIANA 

GRĂDINIŢA P.N. NR. 6 LUGOJ 

 

 

BENEFICIARI: 

- copii preşcolari ai Grădiniţei  Lugoj 

- copii preşcolari si şcolari ai C.Ş.E.I. „Al.Roşca” Lugoj 

 

DURATA: 

-  1 an şcolar (2020-2021) 

 

ARGUMENT: 

    

     MOTTO: “Nimic nu le dăruieşti oamenilor dacă nu te dăruieşti pe tine  

 însuţi .” Axel Munthe 

                 Prin derularea acestui proiect încercăm să sensibilizăm copiii , părinţii , cadrele didactice , 

autoritătile locale ,arătâdu-le că este o onoare sa fii voluntar în comunitatea unde trăieşti , să-ţi pese de 

cei din jurul tău ,manifestând  toleranţă şi solidaritate faţă de persoanele aflate  în dificultate. Prin 

activităţile propuse copiii conştientizează şi exersează anumite norme elementare de conduită,practică 

acţiuni sociale solidare. In cadrul acţiunilor desfăşurate va putea fi analizat modul in care copiii inţeleg 

corectitudinea, toleranţa,ideea de dreptate, de egalitate,permisibilitatea morală faţă de copiii 

instituţionalizaţi. De asemenea, prin aceste activităţi vor fi facilitate colaborarea şi sprijinul reciproc 

pentru rezolvarea unor sarcini, favorizându-se cunoaşterea reciprocă între copii, înţelegerea şi 

acceptarea reciprocă între copiii celor două instituţii şcolare. 

 

 

SCOP: -Cultivarea spiritului şi valorilor voluntariatului în conştiinţa copiilor , părinţilor şi cadrelor 

didactice ; 

- Formarea deprinderilor de socializare, promovarea dialogului,a comunicării între copiii celor 

două instituţii şcolare ca premisă a dezvoltării unor relaţii de toleranţă,lipsă de prejudecăţi, a 

integrării cu succes a copiilor cu nevoi speciale. 

 

OBIECTIVE: 

- formarea/dezvoltarea deprinderilor de socializare; 

- cunoaşterea instituţiilor în care învaţă şi se dezvoltă alţi copii; 

- dezvoltarea cooperării între cadrele didactice din unităţi diferite de învăţământ; 

- cultivarea dorinţei de a face bine şi de a dărui; 

- înţelegerea prieteniei în viaţă şi a relaţiilor de întrajutorare,conştientizarea afectivităţii de grup 

ca suport al prieteniei; 

- îmbunătăţirea deprinderilor de comunicare şi relaţionare prin integrarea in contexte noi; 

- înlăturarea prejudecăţilor în rândul copiilor, părinţilor,cadrelor didactice faţă de copiii din 

centru dovedind o atitudine de înţelegere,acceptare şi respect; 

- exersarea comportamentului tolerant,civilizat,responsabil. 
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RESURSE: 

UMANE: educatoare 

MATERIALE: materiale consumabile, fonduri adunate din donaţii de la cadre didactice şi 

părinţi,sponsorizari. 

 

EVALUARE:  

- desfăşurarea unor activităţi comune sub forma unor jocuri şi programe artistice;  

- apreciere asupra colaborării în modul de lucru, în prezentare şi produsele realizate;  

- acordarea unor diplome copiilor care s-au evidenţiat;  

- realizarea de expoziţii cu lucrările copiilor în grădiniţă şi în şcoală. 

 

 

PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii Data Locul desfăşurării 

1. “Să ne cunoaştem!” nov.2019  Grădiniţa P.N.6 

2. “Moş Nicolae, prietenul copiilor” dec.2019 C.Ş.E.I.”Al.Roşca” 

3. “Mărţişoare, mărţişoare” martie 2020  Grădiniţa P.N.6 

4. “Un dar pentru prietenul meu!” aprilie 2020 C.Ş.E.I.”Al.Roşca” 

5. “1 Iunie-ziua copiilor” iunie 2020  Grădiniţa P.N.6 
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PROIECT EDUCAŢIONAL DE VOLUNTARIAT 

“ MICI  ŞI VOINICI “ 

 
         PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: MUŞET EMILIA 

  GRĂDINIŢA P.P.NR. 2 LUGOJ 

 

 

Motto:” Nimic nu le dăruieşti oamenilor dacă nu te dăruieşti pe tine însuţi” Axel Munthe 

Tipul de educaţie: Activitate de voluntariat 

Tipul de proiect: Local 

Aplicant: Grădiniţa P.P. nr. 2 P.J. Lugoj,  

Coordonatori ai proiectului:  

    D.A.S.C. COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PERSOANE    

                                      VARSTNICE ,, SFANTUL NICOLAE” LUGOJ. 

     Grădiniţa P.P. nr. 2 Lugoj, 

Echipa de proiect: 

- Grădiniţa P.P. nr.2  LUGOJ 

- Centrul de plasament Lugoj. 

- Centrul de zi pentru persoane vârstnice Lugoj. 

 

 

ARGUMENT 

             Prin derularea acestui proiect încercăm să sensibilizăm atât copiii, cât şi părinţii şi cadrele 

didactice, autorităţile locale, arătându-le că este o onoare să fii voluntar în comunitatea unde locuieşti, 

să îţi pese de cei din jurul tău manifestând toleranţă şi solidaritate faţă de persoanele aflate la nevoie. 

De asemenea vor fi promovate activităţile ce vor cultiva interesul pentru protejarea mediului 

înconjurător.” 

            Copii nostri, initiati in acordarea ajutorului celor care au nevoie de ei, vor avea cugetul curat si 

vor creste frumos, vor zburda prin iarba frageda. Vor sti sa se bucure de pasarile ce se inalta spre cerul 

senin, de pestii ce vor inota in apele limpezi si de boabele de roua ale dimineatii. 

            Prin acest proiect, ne-am propus sa largim sfera de cunostere umana, copii sa traiasca in relatie 

cu cei din jur, sa-si dezvolte stari afective pozitive, sa cunosca aspecte ale vietii unor persoane singure, 

bolnave sau abandonate, stabilirea unor punti de legatura intre cele doua medii diferite si adaptarea 

comportamentului la cerintele grupului cu care vine in contact. 

            Vrem sa aducem un zambet pe fetele acestor trecatori prin viata, sa fim nepotii pe care si i-ar fi 

dorit, sa le deschidem usa de Sfantul Nicolae, de Craciun, de Paste, de 8 Martie, etc., sa le aducem un 

strop de bucurie prin cantecele, poeziile, dansurile si inocenta noastra. 

             Voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor, la noi în tară fiind în plină 

dezvoltare. Acesta este o cale prin care orice om primeşte foarte multă experienţă şi se poate implica 

în problemele comunităţii din care face parte. Este de datoria noastră a educatoarelor să-I învăţăm pe 

copii şi părinţi să identifice problemele comunităţii, să se implice în rezolvarea acestor nevoi şi să ştie 

cum să se comporte în acest caz. Din interacţiunea factorilor educaţioanali “grădiniţa”, familie, 

comunitate, rezultă o reţea de influenţe care vor constitui cadru educaţional  în care se formează copiii 

şi care îi ajută să se integreze corespunzător în societate. 

Voluntariatul este o virtute, nu o obligatie. 

 

Importanta implementarii acestui proiect:  

             Ajutorarea si protejarea batranilor lipsiti de conditii materiale care sa le asigure o viata 

decenta, dar si prezentarea unor momente artistice care sa le aduca un zambet, macar pentru o clipa, 

celor aflati in dificultate, este o problema care se adreseaza tuturor oamenilor si care trebuie sa 

intereseze pe toata lumea: adulti si copii. 

             Noi, dascalii, trebuie sa punem un mare accent pe acest lucru in educarea copiilor,pentru a ne 

putea bucura impreuna, de cei care sunt atat de ….trecatori prin viata. 
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Descrierea proiectului 

 

Scopul proiectului:  

- Dezvoltarea sentimentelor de dragoste, pretuire si respect pentru persoanele in varsta, oferirea 

de sprijin umanitar persoanelor varstnice aflate in dificultate. 

- Cultivarea spiritului şi valorilor voluntariatului în conştiinţa copiilor, părinţilor şi cadrelor 

didactice; 

- Dobândirea unui comportament responsabil faţa de persoanele aflate în dificultate; 

- Implicarea preşcolarilor şi părinţilor în acţiuni de voluntariat şi de protecţia mediului 

înconjurător. 

Obiective proiectului: 

• Promovarea unor relaţii armonioase de toleranţă şi diversitate socială; 

• Formarea si educarea spiritului de intrajutorarea la varste foarte mici; 

• Formarea atitudinii de respingere şi dezaprobare a unor fapte şi comportamente negative faţă 

de persoanele aflate în dificultate; 

• Implicarea preşcolarilor în activităţi de întreţinere şi igienizare a spaţiilor verzi şi în colectarea 

deşeurilor refolosibile; 

• Promovarea schimbului de idei,impresii şi prezentarea unor aspecte pozitive de bună practică. 

• Responsabilizarea copiilor si parintilor acestora prin implicarea in activitati de voluntariat. 

Obiective de referinta: 

• Sa aprofundeze elementele de baza ale traditiilor romanesti; 

• Sa manifeste interes pentru datinile si obiceiurile sarbatorilor la romani; 

• Sa-si consolideze spiritul de intrajutorare pentru cei nevoiasi; 

• Sa confectioneze felicitari pe care sa le daruiasca; 

• Oferirea unor pachete cu alimente, haine, fructe si dulciuri celor nevoiasi sau bolnavi; 

• Sa-si cultive comportamentul moral-civic. 

Grup ţintă: 

- Preşcolarii grupei mari si a celorlate grupe partenere din unitate; 

Beneficiari: 

- Parintii, 

- Cadrele didactice 

- Persoanele vârstnice din Centru de zi cât şi cadrele medicale din centru 

Duratade desfasurare a  proiectului/Sustenabilitatea proiectului: 

      Anul şcolar 2020 – 2021. 

Responsabili: 

Educatoarele institutiilor cuprinse in proiectul de parteneriat. 

Resurse umane:   

- Cadre didactice,  

- preşcolari,  

- părinţii copiilor, 

- locuitorii centrului vizat.. 

 

Resurse materiale: 

- Alimente, dulciuri 

- Carton si materiale reciclabile pentru felicitari si obiecte decorative,, 

- Aparat foto, 

 

Resurse financiare: 

- Contribuţii personale ale cadrelor didactice, ale părinţilor, sponsorizări. 

Mediatizarea s-a realizat atat pe parcursul derularii proiectului, cat si la sfarsitul acestuia astfel: 

- Prezentarea proiectului in cadrul comisiei metodice a educatoarelor; 

- Popularizarea activitatilor prin afise si pe pagina gradinitei. 

 

Rezultate asteptate ca urmare a implementarii proiectului: 
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- Dezvoltarea deprinderilor de lucru in echipa (colaborare si intrajutorare); 

- Stabilirea unei relatii de comunicare pentru a desfasura impreuna actiuni civice; 

- Manifestarea unui comportament atent, tolerant, civilizat in tot ceea ce interprind; 

- Atragerea si implicarea prescolarilor in actiuni si activitati diversificate care sa raspunda 

doritelor lor. 

- Optimizarea adaptarii la cerintele scolare prin exersarea abilitatilor sociale, cresterea stimei de 

sine prin asumarea responsabilitatilor avute in cadul proiectului. 

 

Modalitati de monitorizare a proiectului: 

- Portofoliul cuprinzand proiectul; 

- Protocoalele activitatilor derulate; 

- Fotografii din timpulactivitatilor; 

- Procese verbale; 

- Raportul final. 

 

Impactul proiectului: imbunatatirea imaginii gradinitei si scolii in spatiul comunitatii locale. 

 

Resurse financiare: costurile pentru realizarea pachetelor umanitare au fost suportate de parinti si 

cadre didactice 

Analiza swoft: 

 

Puncte tari: 

✓ Rolul cadrului didactic de a se implica in 

activitati de voluntariat; 

✓ Asumarea responsabilitattii prescolarilor de 

a se preocupa de persoane aflate in 

dificulatete; 

✓ Abilitatea prescolarilor de a participa activ si 

afectiv la diverse spectacole si activitati in 

gradinita si in afara gradinitei;  

✓ Dorinta si initiativa de a continua acest 

proiect, dupa finalizarea lui. 

 

 

Puncte slabe: 

✓ Dezinteresul adultilor pentru problemele 

sociale din oras; 

✓ Sensibilizarea adultilor la eforturile si 

preocuparile cadrelor didactice si 

prescolarilor; 

✓ Identificarea, implicarea, sponsorizarea de 

catre un grup de initiativa la nivel local. 

 

Oportunităţi: 

✓ Organizarea de concursuri, spectacole, 

expoziţii; 

✓ Formarea unor obiceiuri in vederea ajutorarii 

persoanelor aflate in dificultate; 

✓ Valorificarea resurselor umane prin 

depistarea talentelor; 

✓ Lansarea unor indemnuri la toleranta si 

umanitate. 

✓ Continuarea proiectului şi în anii următori. 

 

 

Amenintari 

✓ Lipsa unui mijloc de transport pentru copii; 

✓ Blocarea si deformarea informatiilor privind 

scoala, gradinita de catre alte institutii din 

oras. 

 



“EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT” 

2534 
 

CALENDARUL ACTIVITATILOR: 

AN SCOLAR 2017-2018 

 

1. Activitati de colectare de alimente, fructe, dulciuri: 

„CIUBOŢELELE LUI MOŞ NICOLAE” 

„DE CRĂCIUN FII MAI BUN!” 

„MARTISOARE DULCI” 

„SOSEŞTE IEPURAŞUL” 

2. Activitati artistice prezentate persoanelor varsnice din D.A.S.C.  COMPLEXUL DE 

SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE ,, SFÂNTUL NICOLAE” LUGOJ: 

„PROGRAM DE CANTECE, POEZII SI DANSURI” 

„DATINI SI OBICEIURI TRADITIONALE DE CRACIUN” 

„CONFECTIONAREA DE MARTISOARE SI FELICITARI DIN MATERIALE 

RECICLABILE” 

„REALIZARE DE DESENE, PICTURI, OBIECTE ORNAMENTALE DE PASTE SI 

CRACIUN”. 

 

3. Implicarea parintilor in activitatile de voluntariat; 

4. Sedinta foto cu partile implicate. 
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Proiect de parteneriat – voluntariat -,,Dăruiește din suflet ’’! 

Director, Turturean Sanda Mariana 

Școala Gimnazială Verești, jud.Suceava 

 

Tipul proiectului : județean, de voluntariat intercomunitar 

Titlul proiectului : ,,Dăruiește din suflet ’’! 

Argument  

Voluntariatul poate fi o sursă foarte bogată de învăţare, atunci cănd există  atăt dorinţa de a 

învăţa din partea voluntarului, căt şi preocupare pentru motivaţia voluntarului din partea organizaţiei la 

care acesta activează. Implicându-se în diverse proiecte şi activităţi, lucrănd în echipa sau de unii 

singuri, confruntăndu-se cu diverse situaţii şi probleme, voluntarii dobăndesc implicit noi abilităţi, noi 

cunoştinţe, noi atitudini - într-un cuvănt, noi competenţe.  

Activităţile de voluntariat pot avea un impact puternic asupra traiectoriei profesionale a unui 

tănăr. Pentru mulţi tineri este deosebit de motivantă oportunitatea de a dobândi noi abilităţi utile, de a-

si găsi un loc de muncă sau posibilitatea de a explora diferite opţiuni de carieră, în timp ce, pentru alții, 

altruismul, preocuparea pentru cei din jur sau pentru diverse subiecte cu impact comunitar, este cea 

mai evidentă motivaţie de a deveni voluntar. 

Dintre toate tipurile de învăţare informală şi non-formală, voluntariatul este cea mai complexă 

modalitate de a învăţa, de a te dezvolta şi de a împărtăşi cele învăţate. 

 

Echipa de proiect:  

Prof. Turturean Sanda Mariana 

Prof. Turturean Constantin 

Prof. Liculescu Domnica 

Participanți voluntari : Elevi ai claselor a VI- a  

Coordonatori : 

Prof. Turturean Sanda Mariana 

Prof. Turturean Constantin 

Prof. Liculescu Domnica 

Grup țintă : copii de la Centrul de Plasament ,,Sfântul Gheorghe’’ Dolhasca 

Parteneri : Școala Gimnazială Verești 

Centrul de Plasament ,,Sfântul Gheorghe’’ Dolhasca 

Scopul proiectului:  

❖ Încurajarea activității de voluntariat, prin intermediul căreia participanții, inclusiv elevii cu 

CES, vor reuși să-și descopere abilitățile, devenind cetățeni informați și devotați solidarității 

umane. 

❖ Sprijinirea copiilor defavorizați de la Centrul de Plasament ,,Sfântul Gheorghe’’ Dolhasca. 

Perioada de desfășurare: Februarie –Martie 2018 ; Săptămâna ,,Școala Altfel’’- 26-30 Martie 2018; 

Voluntari: elevi din clasele a VI –a de la Școala Gimnazială Verești 

Grup țintă: 20 de copii cu vârsta între 7 și 14 de ani de la Centrul de Plasament ,,Sfântul Gheorghe’’ 

Dolhasca  

Obiective generale: 
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❖ Revigorarea spiritului civic și a mentalităților comunitare, prin promovarea valorilor de 

solidaritate și generozitate; 

❖ Responsabilizarea elevilor și a cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni de voluntariat. 

Rezultate așteptate: 

❖ Dezvoltarea sentimentului de compasiune și ajutorare în rândul elevilor; 

❖ Întărirea parteneriatului şcoală-comunitate locală. 

Indicatori de evaluare: 

❖ Participarea elevilor și a cadrelor didactice pentru relizarea de felicitări; 

❖ Strângerea de fonduri pentru 20 de pachete-cadou, pentru copii din Centrul de Plasament 

,,Sfântul Gheorghe’’ Dolhasca. 

Modalităţi de monitorizare şi evaluare: 

❖ Album foto 

❖ Raport final 

Impactul proiectului 

❖ îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate 

Modalităţi de desfăşurare: 

❖ În cadrul orelor de educaţie plastică, educație tehnologică şi dirigenţie, elevii, îndrumaţi de 

cadrele didactice, au confecţionat felicitări pentru sărbătorile de Paște; 

❖ Echipa de proiect a realizat materialale publicitare (pliante), pentru promovarea proiectului; 

❖ Echipa de proiect și elevii voluntari au colectat sumele necesare pentru a cumpăra fructe și 

dulciuri, pentru 20 pachete-cadou, pentru copiii din centru; 

❖ 20 de elevi, care au constituit grupul ţintă al proiectului, au pregătit un program artistic; 

❖ Însoţiţi de cadrele didactice, cei 20 de elevi, au vizitat copiii defavorizați din Centrul de 

Plasament ,,Sfântul Gheorghe’’ Dolhasca, oferindu-le cadouri şi pentru a socializa. 

Produse ale proiectului: album foto 

Bugetul proiectului:  

❖ consumabilele necesare pentru confecţionarea felicitărilor au fost procurate de către director 

și realizate de elevii din clasele a VI –a . 

Calendarul activităţilor 

Nr 

crt 

Activitatea Data și locul Resurse 

 

Responsabili 

Umane Materiale 

1 Lansarea proiectului de 

voluntariat  

Februarie 2018 Elevi  

Părinți 

Afișe  Director 

Diriginții cl. a 

VI a  

2 Colectarea cadourilor pentru 

copii 

Confecționarea felicitărilor 

Martie 2018 Elevii claselor 

a VI a  

Fructe 

Dulciuri 

Hârtie  

Culori  

Diriginții cl. a 

VI a  

Director 

 

3 Vizitarea copiilor și oferirea 

cadourilor 

30 martie 2018 Elevii 

voluntari 

20 

pachete 

Diriginți  

Director 
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PROIECT EDUCAȚIONAL  

PRIM AJUTOR 

Nagy Mónika 

   

I.TITLUL PROIECTULUI 

Prim ajutor 

II. ORGANIZATORI/ PERSOANĂ DE CONTRACT 

Liceul Teologic Reformat, Sfântu Gheorghe 

            Prof. Nagy Mónika 

 

III. PARTENER/ PERSOANĂ DE CONTRACT 

Serviciul de Ajutor Maltez, Sfântu Gheorghe 

Crucea Roșie,Sfântu Gheorghe 

Asociația Salvatore,  Sfântu Gheorghe 

Spitalul Județean Fogolyán Kristóf, Sfântu Gheorghe 

IV. COLABORATORI 

Serviciul de Ajutor Maltez, Sfântu Gheorghe,  

Crucea Roșie,Sfântu Gheorghe 

Asociația Salvatore,  Sfântu Gheorghe 

V. COORDONATORI PROIECT 

Prof. Nagy Mónika 

 

VI. PERIOADA DE DESFĂȘURARE 

1 septembrie 2018- 31 august 2019 

 

VII. DESCRIEREA PROIECTULUI 

ARGUMENTUL 

 

 Am inițializat acest proiect la solicitarea elevilor, ca o satisfacție a nevoilor lor de cunoaștere a unor 

probleme specifice adolescenței, de a pune în discuție anumite cazuri de viață, în vederea perceperii 

reale a acestora și soluționării în mod adecvat într-o eventuală apariție a unora similare. 

        Acest proiect s-a născut și ca o necesitate de cogniție a normelor igienice ce trebuie aplicate, în 

vederea menținerii sănătății fizice și morale, precum și prelungirii perioadei active de viață a omului. 

Dar și din dorința și importanța însușirii unor manevre de acordare a primului ajutor în caz de 

accidente sau îmbolnăviri, fiind stimulată intrajutorarea dintre semeni. 

      Vine în sprijinul promovării ocrotirii mediului înconjurător, dezvoltării sentimentului solidarității 

umane față de cei aflați în suferință și a respectului față de oameni.  
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       Totodată acest proiect este necesar și în pregătirea elevilor în vederea participării la concursul de 

educație pentru sănătate „Descoperă o lume sănătoasă”, organizat Inspectoratul Școlar al Județului 

Covasna, împreună cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și la concursul prim 

ajutor „Sanitarii pricepuți” organiat de Societatea Națională de Cruce Roșie din România, împreună cu 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății.Aceste concursuri a 

stârnit pasiuni și interes deosebit din partea elevilor, participarea din anul școlar trecut la acele 

concursuri finalizându-se cu clasarea pe locul I, respectiv locul III, mențiune la nivel județean. 

SCOPUL PROIECTULUI 

❖ conştientizarea elevilor despre importanța primului ajutor în viața cotidiană  

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

❖ dezvoltarea unui comportament sanogenetic; 

❖ dezvoltarea capacităţii copiilor de a proiecta şi desfăşura în echipă activităţi de prim 

ajutor, de educaţie pentru sănătate, în școală şi comunitate; 

❖ realizarea a unor materiale informative care pot facilita proiectarea, implementarea şi 

evaluarea activităţilor de prim ajutor şi de educaţie pentru sănătate; 

❖ dezvoltarea sentimentului solidarității umane față de cei aflați în suferință 

❖ însușirea cunoștințelor de bază privind prevenire accidentelor și a deprinderilor 

practice pentru acordarea corectă a primului ajutor premedical. 

GRUPUL ȚINTĂ 

➢ elevii din invăţământul gimnazial şi liceal 

➢ părinţi 

➢ cadre didactice 

➢ instituţiile partenere şi colaboratoare în proiect 
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

Nr. 

crt 

Denumirea activității  Perioada/ 

Termen 

Responsabil Resurse Evaluare 

1. Prezentări Power Point  

 

Noiembrie 

2018 

Nagy Mónika Clasele X-XI 

Laboratorul de 

biologie, 

Computer, 

retroproiector 

Fotografii  

2. Cursuri de prim ajutor Octombrie 

2018- februarie 

2019 

Nagy Mónika Clasele IX-X 

Serviciul de Ajutor  

Maltez, 

Manechine de 

prim ajutor 

Fotografii 

Diplome 

3. Realizarea unor activități de prim 

ajutor 

Aprilie  

2019 

Nagy Mónika Clasele VIII-XII 

Asociația Salvatore 

Fotografii 

4. ,,Mașina de ambulanță” în curtea 

școlii 

Aprilie  

2019 

Nagy Mónika Clasele V-X 

Curtea școlii 

Spitalul județean 

Sfțntu Gheroghe 

Fotografii 

Fișe de lucru 

5. Concurs Descoperă o lume sănătoasă Mai 

2019 

Nagy Mónika Clasele VII-VIII, IX-

X. IȘJ Covasna 

Diplome 

6. Concurs Sanitarii pricepuți Mai 

2019 

Nagy Mónika Clasele VIII-a, IX-XI, 

Crucea Roșie 

Diplome 

 

EVALUAREA PROIECTULUI 

❖ Fotografii 

❖ Expoziție cu munca copiilor 

❖ Postere 

❖ Chestionare, teste 

❖ Discuție liberă 

❖ Popularizare activitățiilor pe www.sepsirefi.ro 

❖ Revista școlii 

 

 

http://www.sepsirefi.ro/
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MONITORIZAREA PROIECTULUI 

❖ Procese verbale 

❖ Panou de informare 

❖ Observarea zilnică  a comportamentului elevilor în fișa de muncă 

❖ Observarea comportamentului creativ si a manualitații elevilor în fișa de munca  

❖ Analiza produselor elaborate de elevi 

 

REZULTATE AȘTEPTATE 

❖ O puternică motivare a elevilor  pentru participarea la activităţi  educative 

❖ Implicarea elevilor în problemele comunităţii din care fac parte 

❖ Dezvoltarea simţului civic 

❖ Asigurarea continuităţii proiectului în anii următori, prin atragerea de noi parteneri. 

❖ Dezvoltarea deprinderilor de prim ajutor 

❖ Cultivarea creativitaţii, originalitaţii şi spiritului de competiţie la elevi 

❖ Dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipă 
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Educația STEM , o provocare 

Lupu Răzvan Ilie 

Liceul Tehnologic Special Pelendava, Craiova 

 

Educația STEM este un concept de care la noi în țară a început să se vorbească destul de 

recent, dar despre care se crede că va deveni un punct cheie în pregătirea tinerelor generații pentru 

viitor. Conceptul depășește educația formală din școli și ajunge pe un tărâm al creativității și 

imaginației, mergând până la prima formă de învățare din viața copiilor: joaca. De aceea există jucării 

STEM menite să stârnească tocmai curiozitatea științifică, tehnologică, inginerească și matematică din 

primii ani de formare. 

Educația STEM își propune să promoveze și utilizeze metode de predare bazate pe investigare 

și analiză directă, pentru a implica elevii în mod direct, dar și prin prezentarea unor modele de carieră 

în domeniu, astfel încât copiii mai mari să regăsească un model pe care vor să-l urmeze în viața 

adultă.  

STEM poate fi greu de definit, pentru că înseamnă multe lucruri diferite. Mai nou, grupului i 

s-au alăturat și Artele (STEAM), pentru a îmbina tehnicul cu latura creativă. Tehnologia include 

subiecte precum programarea computerului, analiza și designul, arhitectura și medicina, iar ingineria 

poate include subiecte precum electronica, roboții și mașinile viitorului, de aceea termenul cheie, 

atunci când vorbim despre educația STEM sau educația STEAM, este integrarea.  

Ceea ce diferențiază STEM de educația tradițională (bazată pe știință și matematică) este 

învățarea coezivă, mixtă, ce le demonstrează copiilor cum metoda științifică poate fi aplicată în viața 

de zi cu zi. Le dezvoltă gândirea bazată pe calcul și se concentrează pe rezolvarea problemelor prin 

aplicarea soluțiilor din viața reală, acest tip de educație putând începe de la cele mai mici vârste. 

Spre deosebire de lecțiile clasice din sistemul tradițional de învățământ, unde profesorul predă și 

copilul ascultă, STEM este o metodă activă, aplicată, constructivistă, de a „învăța prin a face”. Este 

vorba despre faptul că băieții și fetele vor lucra în sala de clasă sau acasă alături de părinți asemănător 

unui om de știință sau a unui inginer: observând, adresând întrebări, formulând idei, ipoteze, 

experimentând și punând în practică ceea ce descoperă, formulând și transmițând concluziile. 

Copiii indiferent de vârstă ar trebui încurajați să gândească profund, astfel încât să aibă șansa 

de a deveni inovatori și lideri care pot rezolva cele mai presante provocări cu care se confruntă viitorul 

nostru. Proiectele STEM pun bazele unei deschideri către noțiuni cu care, în mod normal, s-ar întâlni 

mult mai târziu și mai mult teoretic.  

Avantajele educației STEM sunt multiple, amintim doar câteva dintre acestea deși suntem 

convinși că toată lumea înțelege cât de benefice sunt proiectele STEM în educația copiilor:  

1. Proiectele STEM și STEAM promovează învățarea prin experiment. Proiectele de acest gen permit 

explorarea deschisă și investigarea, identificarea problemelor de rezolvat și găsirea soluțiilor potrivite. 

Cu cât sunt mai multe simțuri implicate în educație, cu atât îi vor ajuta să își amintească mai ușor ceea 

ce învață. Când copiii construiesc, creează și explorează, învățarea are sens pentru ei. Experiența care 

vine din proiecte hands-on aduce învățarea la viață. 
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2. Educația STEM include activități reale de soluționare a problemelor mondiale. Teme proiectelor 

STEM au la bază întotdeauna situații reale din viața de zi cu zi. Includerea activităților de acest fel 

ajută copiii să se concentreze asupra părților importante ale educației, cum să o aplici în viața reală.  

3. Integrează arta cu știința într-un mod FUN. Educația STEAM conectează subiecte aparent contrare. 

Copiii învață să lucreze împreună în proiecte care presupun inginerie și design, așa cum se întâmplă în 

robotică de exemplu.  4. Încurajează curiozitatea și gândirea analitică. Copiii sunt curioși în mod 

natural, dar de multe ori metodele educaționale tradiționale împiedică acest lucru. Educația STEM le 

permite să întrebe, să se întrebe, să experimenteze și să exploreze. Prin aceste metode se fac noi 

descoperiri și invenții. De aceea, copiii trebuie ajutați să înțeleagă de ce se întâmplă lucrurile într-un 

anumit mod. Kiturile de electronică, spre exemplu, îi provoacă să facă legături logice între cauze și 

efecte aplicat pe domeniul electronicii. 

5. Le oferă copiilor un control mai mare asupra învățării. Noi credem că un avantaj cu adevărat 

important al educației STEM este că le oferă o parte din controlul procesului de învățare. Când au 

control, le pasă mai mult. Vor prelua sarcina mai ușor și vor fi mai implicați și mai dispuși să facă 

lucrurile să se întâmple.  

Educația postmodernă se adaptează, zi de zi, nevoilor tinerilor ce se pregătesc pentru un viitor 

în care cheia succesului este cum să știi să te adaptezi și să folosești ceea ce ai învățat pentru o 

continuă schimbare. Robofun.ro susține formarea prin valorile STEM, integrând noile tehnologii în 

viața și educația copiilor, nu doar funcțional ci și pentru a încuraja curiozitatea și experimentele. 

Importanța care i se oferă este legată de locurile de muncă din domeniul STEM, printre care, 

pentru a enumera doar câteva: programator, inginer electric și petrochimist, biochimist, geolog, 

cercetător științific în medicină sau biochimie. Numerele locurilor de muncă pentru aceste domenii 

sunt în continuă creștere, iar în prezent salariile medii oferite pentru acestea echivalează cu aproape 

dublul sumei salariilor medii oferite în toate celelalte domenii la un loc, conform unui articol de pe 

site-ul de știri CBS news. 

Dificultățile profesorilor care își doresc să abordeze învățarea din această perspectivă sunt 

legate în principal de sursele de finanțare, dar există și activități pe care le putem desfășura cu costuri 

minime sau folosind materiale din natură.  

Abordarea STEM  integrează toate domeniile implicate într-o paradigmă de învățare coerentă 

bazată pe aplicații desprinse din realitate. Prin urmare, conceptele de bază în această abordare 

sunt interdisciplinaritate și aplicare în contexte diferite. Iată, deci, primele argumente în favoarea 

STEM. Elevii din zilele noastre sunt mult mai motivați dacă subiectele sunt predate din perspective 

diverse și  dacă sunt bazate pe fapte din viața de zi cu zi. „Cel mai puternic argument pentru 

interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa nu este împărţită pe discipline”, spunea Jean Moffet. 

Una din competențele cheie recunoscute la nivel european este formulată astfel: „competenţe 

matematice şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie”  (Comisia Europeană/EACEA/Eurydice, 

2012. Dezvoltarea competenţelor cheie în şcolile din Europa: Provocări şi Oportunităţi pentru Politică. 

Raport Eurydice. Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene.) În acest document al 

Comisiei Europene este evidențiat faptul că se manifestă un interes scăzut al tinerilor pentru studiul 

disciplinelor STEM, prin urmare există din ce în ce mai puțin personal calificat în domeniile conexe. 

De asemenea, s-a constatat că marea masă de elevi,   ca și grupurile vulnerabile, nu este inclusă 

în  iniţiativele de încurajare a motivaţiei către alegerea carierelor STEM, previziunile arătând că, în 
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viitorul apropiat, vom avea tot mai puțin specialiști și tinerii nu vor alege cariere vitale pentru 

competitivitatea economiei. 

Prin urmare, educația STEM devine un punct cheie în pregătirea tinerelor generații pentru 

viitor. Cum se poate face acest lucru? În primul rând, promovarea și utilizarea unor metode de predare 

bazate pe explorare, investigare și anchetă, pentru a implica elevii. Voi prezenta în continuare câteva 

site-uri utile în promovarea educației STEAM (ex. https://www.edutopia.org/article/inquiry-and-

research-process ).  Apoi, prezentarea și promovarea de modele de cariere în domeniu, în așa fel încât 

elevii să regăsească un exemplu demn de urmat ( Iată linkul către pagina proiectului european SPACE 

AWARENESS, pagină dedicată carierelor: http://www.space-awareness.org/ro/careers/ ). O altă 

direcție urmată este organizarea de campanii de sensibilizare generale, precum şi atragerea de 

parteneri din domenii economice diferite. De exemplu, SCIENTIX-  (http://www.scientix.eu/home) 

inițiativa europeană care  promovează și susține colaborarea paneuropeană între profesorii, cercetătorii 

în domeniul educației, factorii de decizie și alte categorii de profesioniști, organizează, în colaborare 

cu mai mulți parteneri, campania Săptămâna STEM Discovery. De asemenea se pot obține informații 

mai multe despre educația STEM accesând 

linkul  următor: http://www.scientix.eu/events/campaigns/sdw18. 
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Secolul 21 și competențele de care elevii au nevoie 

Lupu Irina 

Liceul Tehnologic Ștefan Anghel Băilești 

 

Majoritatea oamenilor ar fi de acord că abilitățile din secolul XXI sunt acele abilități care sunt 

sau vor fi necesare pentru a reuși la locul de muncă și în viața din secolul următor. În mod tradițional, 

progresul carierei a fost văzut ca un lucru destul de liniar, un anumit loc de muncă sau un rol ducând la 

altul superior pe scara ierarhică. Cu toate acestea, locul de muncă se schimbă, structurile 

organizaționale se aplatizează din ce în ce mai mult, rolurile devin mult mai puțin definite, iar echipele 

sunt adesea dispersate în diferite țări. 

Profesioniștii de astăzi și din generația următoare sunt mai puțin capabili să progreseze pe o 

scară de carieră tradițională. Acest lucru se datorează parțial faptului că, într-o organizație mai 

aplatizată, este mai dificil să dezvolți resurse umane prin mutarea lor ascendentă și, parțial, deoarece 

scopurile esențiale continuă să se deplaseze. Oamenii trebuie să fie mult mai versatili și flexibili și, 

mai ales, trebuie să fie dispuși să continue să învețe ceva nou. 

Principalele inițiative ale OECD, ale statelor, în mod individual și ale marilor corporații, cu 

privire la promovarea competențelor pentru secolul XXI au avut impact. Multe dintre aceste principii 

sunt acum ancorate în curricule. Pe lângă cele trei domenii principale cu privire la citit, matematică și 

știință, testele PISA examinează, de asemenea, aptitudinile/competențele specifice secolului XXI, cum 

ar fi "rezolvarea problemelor în colaborare" (PISA 2015) sau "competențe globale" (PISA 2018). 

Lista competenţelor necesare în secolul XXI este rezultatul a numeroase lucrări ştiinţifice, 

rapoarte, cercetări actuale şi opinii ale reprezentaţilor din învăţământ, afaceri şi industrie. 

Responsabilitate și capacitate de adaptare — Exersarea responsabilităţii personale și a flexibilităţii în 

contexte legate de propria persoană, loc de muncă și comunitate; stabilirea și atingerea unor standarde 

și ţeluri ridicate pentru sine și pentru ceilalţi; tolerarea ambiguităţii 

• Competențe de comunicare — Înţelegerea și realizarea unei comunicări eficiente verbale, scrise și 

multimedia într-o varietate de forme și contexte 

• Creativitate și curiozitate intelectuală — Dezvoltarea, implementarea și comunicarea ideilor noi altor 

persoane; deschidere și receptivitate la nou, perspective variate 

• Gândire critică și gândire sistemică — Exersarea gândirii în ce privește înţelegerea și realizarea unor 

alegeri complexe; înţelegerea conexiunilor dintre sisteme 

• Informaţii și abilităţi media — Analizarea, accesarea, administrarea, integrarea, evaluarea, și crearea 

de informaţii în diverse forme și medii 

• Capacităţi de colaborare și interpersonale — Demonstrarea capacităţiilor de lucru în echipă și de 

conducere; adaptarea la diverse roluri și responsabilităţi; colaborarea productivă cu ceilalţi; conduită 

empatică; respectarea altor puncte de vedere 

• Identificarea, formularea și soluţionarea problemelor — capacitatea de a depista, formula, analiza și 

rezolva probleme 
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• Auto-formare — Monitorizarea propriilor nevoi de înţelegere și învăţare; localizarea resurselor 

corespunzătoare; transferul cunoștinţelor dintr-un domeniu în altul 

• Responsabilitate socială — Acţionarea în mod responsabil ţinând cont de interesele comunităţii; 

demonstrarea unui comportament etic în contexte legate de propria persoană, loc de muncă și 

comunitate 

Echipele la locul de muncă devin din ce în ce mai diversificate, atât în ceea ce privește 

geografia, cât și mediul, ceea ce înseamnă că trebuie să fim din ce în ce mai sensibili la modul în care 

comunicăm și la modul în care comunicările noastre sunt recepționate. În consecință, inteligența 

emoțională și abilitățile oamenilor, cum ar fi gestionarea și coordonarea resurselor umane, sunt 

esențiale. Și, desigur, primele două abilități sunt rezolvarea problemelor complexe și gândirea critică. 

Prin urmare, pe lângă predarea limbii engleze elevilor noștri, trebuie să îi ajutăm să-și dezvolte 

creativitatea, abilitățile de comunicare, inteligența emoțională și abilitățile de gândire critică. Acest 

lucru poate părea puțin cam descurajator pentru profesori, dar, de fapt, este evident că multe dintre 

sarcinile abordate care ne sunt deja familiare în orele de limbi străine se pot adapta foarte eficient cu 

scopul de a dezvolta aceste abilități. 

Cerem adesea elevilor noștri să lucreze împreună în grupuri pentru rezolvarea unei anumite 

sarcini, dar nu îi coordonăm ca să analizeze cât de bine au lucrat împreună sau ce ar putea ei face 

pentru a-și îmbunătăți colaborarea. Astfel, se poate solicita unui membru al grupului să observe și să 

noteze, de exemplu, câte contribuții și-a adus fiecare membru al grupului sau care și-a asumat un rol 

de conducere, iar apoi să discute notițele în grup, ajutând la îmbunătățirea vizibilității acestei calități a 

secolului al XXI-lea. 

Pe de altă parte, din punctul de vedere al inteligenței emoționale, elevii sunt antrenați să 

identifice atitudinea autorului sau a vorbitorului, care este, de fapt, o abilitate-cheie în dezvoltarea 

empatiei. Am putea dezvolta acest lucru suplimentar, cerându-le elevilor nu doar să caute indicii 

lingvistice, ci, folosind facilități video, să urmărească ceea ce se poate deduce din expresiile faciale ale 

vorbitorului, din tonul vocii și din limbajul corpului, precum și din replicile personajelor. 

Gândirea critică, desigur, include o mulțime de capacități, dar doar pentru a da un exemplu, 

pretindem neîncetat ca elevii să-și exprime opiniile pe diferite teme. De asemenea, prin a le cere să-și 

justifice opiniile cu un motiv sau un exemplu, putem utiliza activitatea pentru a le dezvolta abilitatea 

de a gândi critic. Mai mult, atunci când acordăm elevilor o sarcină în care trebuie, de exemplu, să 

decidă care sărbătoare s-ar potrivi cel mai bine unui anumit cuplu sau unei anumite familii, putem 

explicita abilitățile de rezolvare a problemelor necesare pentru a ajunge la o decizie, cum ar fi 

definirea problemei, ascultarea argumentelor pro și contra, opțiunile de clasificare în funcție de 

importanță, și așa mai departe. 

Trebuie să îi ajutăm pe elevii noștri să învețe cum să facă o alegere în cunoștință de 

cauză atunci când se  confruntă cu o gamă de posibilități uneori copleșitoare. Ei trebuie să învețe cum 

să-și evalueze opțiunile și să înțeleagă responsabilitatea pe care le oferă alegerea și consecințele 

deciziilor lor. Aceasta poate fi implementată prin educația continuă, deoarece educația nu mai este 

ceva care începe de la grădiniță și se termină cu o diplomă universitară sau cu câțiva ani de studii post-

universitare. În viitor, educația va fi o trăsătură constantă în viața noastră, ceea ce va conduce la o 

perfecționare profesională mai intenționată, cu posibilitatea unor turnuri și reprofilări de trasee 

profesionale, pe măsură ce oamenii se recalifică proporțional cu descoperirea unor interese și vocații 

inovatoare. 
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O altă abilitate demnă de dezbătut este flexibilitatea, datorită faptului că este imposibil să 

prezicem căile pe care le vor alege elevii noștri, dar le putem furniza asistență, învățându-i cum să fie 

flexibili, cu alte cuvinte, prin a-i îndruma cum să-și schimbe modul de lucru sau modul în care 

abordează o sarcină sau își demonstrează abilitățile. În cele din urmă, personalizarea educației se 

dovedește a fi în conexiune strânsă cu cele două tendințe menționate anterior, dar se concentrează 

asupra individualității sau a unicității Din nou, tehnologia oferă oportunități de a modifica și de a 

îmbunătăți procesul de învățare, astfel încât acesta să răspundă în mod direct nevoilor, experiențelor, 

ritmului de învățare, precum și stilurilor de învățare preferate. 

În concluzie, pentru ca elevul să-și personalizeze învățarea cu eficiență maximă, trebuie să 

încerce cât mai multe abordări și să facă o analiză competentă a rezultatelor, cu toate că acest proces ar 

putea implica uneori depășirea zonelor de confort percepute, încercând noi modalități de a realiza 

sarcini și de a învăța cum să efectueze o autoevaluare cât mai constructivă. Rolul nostru crucial 

rămâne, așadar, de a stabili strategia optimă, atât în sala de clasă, cât și prin educația informală și non-

formală, care ar putea sprijini pe elevii noștri să descopere cele mai eficiente modalități de învățare ei 

înșiși. 
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