LICEUL TEHNOLOGIC URZICENI
NR. 1460/ 22.04.2015

FIŞA DE ACTIVITATE PROGRAMUL ”ŞCOALA ALTFEL SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII
MAI BUN” 6-10 APRILIE 2015

Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante: Liceul

Tehnologic Urziceni

Nivelul de învăţământ: liceal
Numărul elevilor din şcoală: 380
Numărul cadrelor didactice din şcoală: 35
Coordonatorul activităţii: Belega Elena, consilier educativ, 0767655273, elenabelega80@yahoo.com

1.Titlul activităţii: Ziua Voluntariat - Donaţii
2. Domeniul în care se încadrează: educaţie nonformală
3. Scopul activităţii: dezvoltarea unor atitudini pozitive, de respect şi generozitate faţă de

categoriile sociale
4. Obiectivele educaţionale ale activităţii:
 implicarea elevilor în desfăşurarea unor acţiuni umanitare, din care vor avea de învăţat, vor şti mai
multe şi cu siguranţă vor deveni mai buni
 conştientizarea, de către copiii din şcoală, că fraţii, sunt un dar nepreţuit.
5. Elevi participanţi: număr total de participanţi: 14 elevi
procent de participanţi din numărul total de elevi din grupul ţintă: 100%
6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 3 ore, Catedrala ,, Sf. Împăraţi Constantin şi Elena '' Urziceni
Centrul de Plasament Nr. 4 , Urziceni
7. Descrierea activităţii: activitatea a debutat cu deplasarea la catedrală a celor 14 elevi şi a 3 cadre
didactice însoţitoare (Turcu Carmen Alina, Lupaşcu Violeta Camelia, Belega Elena) ; invitaţia a fost
lansată de către preotul Gangă Daniel . Am fost întâmpinaţi de către PC Bogdan Ionuţ Stancu , Protop
de Urziceni şi introduşi în desluşirea tainelor Săptămânii Mari, a miracolelor ce se petrec în această
săptămână, a locului şi a modului de provenienţă al Luminii Sfinte a Învierii. Cu o mare bucurie în
suflet, elevii s-au spovedit, am vopsit oule, am cumpărat cozonacii şi ne-am îndreptat către Centrul de
Plasament. Menţionez că elevii din grupul ţintă nu erau din aceiaşi clasă dar a fost o atmosferă foarte
frumoasă, plină de voioşie şi multă bucurie în suflet (se vede destul de bine în pozele de la această
activitate). Pentru vizita la Centrul de Plasament s-a alăturat şi dl. director Miclea Dan (dl. director nu
s-a alăturat de la început, deoarece era prins în activitatea de ecologizare). Bucuria din ochişorii acelor
fete şi comentariilor lor ulterioare, mă fac să cred că această activitate şi-a atins obiectivul.
8. Buna dispoziţie din timpul şi după activitate, conştientizarea că din puţinul meu pot să fac fericit un
alt semen, aprecierea familiei pe care elevii o au, sunt rezultatele scontate şi realizate în urma acestei
activităţi.
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9. Încă nu şi-au manifestat intenţia, dar, de Crăciun, acest tip de activitate a mai fost realizat.
10. Încadrarea acestei activităţi în Calendarul Şcolii Altfel a venit ca o sugestie a dnei Negrea, mama
elevului Negrea Nicolae din clasa a IX-a A, în timpul şedinţei cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor
din cadrul Liceului Tehnologic Urziceni. În data de 22.04, au fost selectate şi discutate propunerile
activităţilor reprezentative din unitatea noastră şcolară. Au fost nominalizate patru activităţi: ,,O şcoală
mai curată'', ,, Donaţii'', ,,Codul bunelor maniere'' , ,,Prăjituri aromate pentru iepuraş''. În urma
discuţiilor şi a voturilor, a fost aleasă activitatea de mai sus. Participarea elevilor din liceul nostru la
activităţile din Şcoala Altfel a fost numeroasă pentru toate acţiunile, dar , cu tot sufletul şi cu toată
dăruirea a fost cea de ,,Donaţii''.
Ca argument al salutării cadrelor didactice a acestei activităţi, îl reprezintă participarea destul de
numeroasă a acestora la activitate (4 cadre didactice pentru 14 elevi e mai mult decât suficient, nu?)

Director,

Consilier educativ,

Prof.Miclea Dan

Prof. Belega Elena
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