
FIŞĂ ACTIVITĂŢI

ŞCOALA ALTFEL “Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

ACTIVITATEA CARITABILĂ „SEARA SUFLETELOR NOBILE”

Unitatea de învăţământ: Liceu Teoretic “Paul Georgescu”, str. Ştefan cel Mare, nr. 31, Ţăndărei,
judeţul Ialomiţa

Nivelul / Nivelurile de învăţământ: liceal

Numărul elevilor din şcoală: 635

Numărul cadrelor didactice din şcoală: 55

Coordonatorii activităţii: - Vardianu Cristina, consilier pentru proiecte și programe,
kris_k73@yahoo.com, 0720 812 512

- Chiș Florida Rita, director, chisrita@yahoo.com, 0729136245
- Copilău Gabriela Laura, director adjunct, lauracopilau@yahoo.com,

0769 681 789

Titlul activităţii: ”SEARA SUFLETELOR NOBILE”

Domeniul în care se încadrează: Artistic

Scopul activităţii: Creşterea implicării civice a elevilor, a cadrelor didactice şi a părinţilor, prin
participarea directă la activităţi de voluntariat în sprijinirea strângerii de fonduri pentru ajutorarea elevei
Avram Laziana care, în urmă cu 1 lună, a suferit un accident rutier, având nevoie de mai multe
intervenţii chirurgicale.

Obiective:
• Implicarea elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice din şcoală în pregătirea exponatelor care vor fi
vândute şi a momentelor artistice care s-au derulat în scop caritabil la spectacolul “Seara sufletelor
nobile”, în data de 18 aprilie 2016.
• Implicarea comunității locale în nevoile școlii sau a nevoilor elevilor școlii.
• Valorificarea, în totalitate, a produselor confecţionate de voluntarii din şcoală în cadrul expoziţiei cu
vânzare, în scop caritabil.
• Creşterea satisfacţiei beneficiarilor direcţi şi indirecţi.

Elevi participanţi: aproximativ 50% dintre elevii școlii și 25 elevi din alte unități școlare

Durata şi locul desfăşurării: Termen de derulare: 9 aprilie - 22 aprilie 2016 Locul desfăşurării:
Atelierele de creaţie s-au desfăşurat în sălile de clasă şi în bibioteca școlii; Expoziţia şi spectacolul
artistic “Seara sufletelor nobile” s-a desfăşurat la Sala multifuncțională culturală “Luceafărul” din
Ţăndărei.

Descrierea activităţii: Proiectul caritabil, “Seara sufletelor nobile” s-a desfăşurat la iniţiativa elevilor
din Consiliul Elevilor Liceului Teoretic “Paul Georgescu” Ţăndărei, în data de 18 aprilie 2016.
Cadrele didactice au coordonat activitatea elevilor în realizarea lucrărilor de artă plastică şi practică. La
data de 11 aprilie s-a expus afişul ce anunţă expoziţia cu vânzare împreună cu spectacolul artistic “Seara



sufletelor nobile”, instituţia iniţiatoare, partenerii, data şi locul desfăşurării spectacolului. Evaluarea şi
selecţia lucrărilor/produselor care urmează să fie expuse spre vânzare la “Seara sufletelor nobile” s-a
făcut în data de 17 aprilie 2016. Asamblarea şi organizarea standurilor pe care sunt expuse lucrările
copiilor, stabilirea preţului fiecărei categorii de exponate a avut loc în data de 18 aprilie 2016. Ziua cea
mai aşteptată a fost spectacolul artistic “Seara sufletelor nobile” din data de 18 aprilie 2016. În
susţinerea spectacolului artistic au fost solicitaţi de către directorul Liceului Teoretic și directorul Casei
de Cultură interpreți și dansatori din afara şcolii, elevi ai altor şcoli şi artişti cunoscuţi în ţară dar şi în
regiunea noastră geografică: Serena (Diana Șerban), Teens Band, Natalia Cătișanu, Grupul de dans
popular al Școlii Gimnaziale Săveni. Lor li s-au adăugat, din școala organizatoare: trupa de dans modern
a claselor a X-a, trupa de dans a clasei a VI-a, solistele vocale Cioceanu Diana, Ion Elena Monica și
prezentatoarea Copilău Maria, președinte al Consiliului Școlar al Elevilor.

Elevii, părinţii şi cadrele didactice au participat atât la vânzarea produselor obţinute, cât şi la
cumpărarea lor.

În ultima zi, 22 aprilie 2015, s-a realizat raportului final. Suma obţinută s-a gestionat în scop
caritabil prin cooperarea cu reprezentanţii desemnaţi de conducerea şcolii şi Consiliului Elevilor. Toate
cadrele didactice şi elevii implicaţi în proiect au primit diplome de voluntari.

Descrierea rezultatele obţinute Implicarea civică a elevilor, a cadrelor didactice a comunității locale şi
a părinţilor prin participarea directă la această activitate de voluntariat, a contribuit la strângerea unei
sume importante de bani. Astfel, eleva Avram Laziana care, în urmă cu 1 lună, a suferit un accident
rutier, având nevoie de mai multe intervenţii chirurgicale, a beneficiat de suma colectată în urma
spectacolului caritabil și a expoziției cu vânzare.

Dorinţa de continuare a acestei activităţi Suntem motivaţi de faptul că beneficiarul direct al
proiectului, va beneficia de operațiile care o vor face să aibă o copilărie normală. Proiectul doreşte
mobilizarea elevilor, a familiilor acestora, a comunității locale și a cadrelor didactice în vederea
realizării unui eveniment caritabil, prin participarea directă în cadrul activităţilor de voluntariat.
Participanţii au posibilitatea de a-şi promova identitatea prin intermediul talentelor artistice, a
lucrărilor/exponatelor particularizate. „Seara sufletelor nobile”, constituie finalitatea proiectului şi are
menirea de a valorifica talentele artistice și produsele activităţii elevilor (decoraţiuni pascale, felicitări,
etc.), în scop caritabil.

Motivaţia propunerii-argumente ale cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor
Prof. Copilău Gabriela Laura – director adjunct: ”Ne propunem ca prin această activitate să dezvoltăm
în rândul elevilor noştri spiritul de solidaritatea interumană, unele aptitudini antreprenoriale şi, de ce nu,
să promovăm unitatea de învăţământ în comunitatea locală. Suntem emoţionaţi deoarece ne aflăm la
prima ediţie pe care o organizăm direct, dar avem totodată speranţa că „Seara sufletelor nobile” va fi o
reuşită.
Prof. Constantin Paula: ”Elevii clasei a VI-a, la care sunt dirigintă, sunt doritori să participe la această
activitate. În realizarea momentul lor artistic s-au implicat în mod serios și am încredere în succesul lor.”
Bibliotecar Constantin Elena: ”Dorința de a-i ajuta pe cei din jur trebuie dezvoltată de la vârste fragede,
de aceea elevii solicitați de mine din clasele I – IV au răspuns cu bucurie, dorind, în același timp, ca
munca lor să fie apreciată și valorificată.”
Înv. Costache Corina: ”Ținând cont că sunt și profesor de economie și educație antreprenorială, am
considerat că este necesară formarea la elevi a unor competențe în domeniul educației economice
minime: copiii au realizat lucrări, pe care apoi le-au valorizat în cadrul expoziției cu vânzare.”
Înv. Sava Flori: ”Dezvoltarea spiritul civic - bucuria de a dărui, de a ajuta un semen de-al tău, prin
munca şi efortul depus de tine, copii fiind în clasa pregătitoare.”
Înv. Bancu Xenofonta: ”Păstrarea tradițiilor este importantă în actuala societate, de aceea elevii din clasa
I au decorat ouă cu pasiune și bucurie”
Soare Gabriel : clasa a V-a: ”Doresc să particip la ”Seara sufletelor nobile” pentru a o putea ajuta pe
colega noastră mai  mare să vină din nou la școală.”



Hagianu Ana (părinte elev cl a III-a): ”În calitate de părinte sunt încântată de faptul că se doreşte
desfăşurarea unei astfel de activităţi la nivelul şcolii. Copiii mei sunt mereu bucuroși atunci când pot să
ajute pe cineva şi consider că această activitate este binevenită, având în vedere şi perioada în care ne
aflăm.”
Răduță Andreea (clasa a IV-a): ”Gândul de a ajuta un copil care suferă, m-a ajutat să confecţionez
lucruri frumoase. Fiecare produs terminat îmi dădea speranţa că vom reuşi să strângem banii necesari.”

B. MĂRTURII ALE CADRELOR DIDACTICE,ELEVILOR,PĂRINŢILOR –
Prof. Chiș Florida Rita – director: ”Spectacolul Seara sufletelor nobile a reprezentat o activitate

deosebit de complexă, care a presupus pregătirea pentru realizarea spectacolului artistic, contactarea
celorlalte personalități care să contribuie prin prestațiile lor la susținerea spectacolui, dar și realizarea
unor produse de către elevi, apoi expunerea şi vinderea acestora, urmând ca banii strânşi să fie donaţi
către eleva Avram Liziana pentru operațiile necesare să aibă o viață normală. Considerăm că acest
proiect, deşi este primul de acest gen pentru şcoala noastră, a reprezentat un succes din mai multe
motive: a stârnit imaginaţia şi creativitatea copiilor spre a realizea momentele artistice și a produsele cât
mai atractive susținute în fața comunității locale, la Casa de Cultură ”Luceafărul” Țăndărei; le-a
îmbunătăţit abilităţille artistice și practice; a dezvoltat elevilor sentimente profund umane, de solidaritate
faţă de colega lor aflată în spital; a promovat imaginea şcolii în comunitate, la târg fiind prezenţi mulţi
părinţi sau alte rude ale elevilor, elevi de la alte şcoli, dar şi consilieri locali sau diverse oficialităţi; a
adus bucurie elevei, care a fost ajutaă material cu banii obţinuţi din vânzarea produselor realizate dar și a
donațiilor. Este un exemplu de bună practică şi la solicitarea elevilor şi cadrelor didactice ne propunem
să realizam mai des acest gen de activitate.”

Prof. Boboc Aurel : Personal, am fost surprins de participarea elevilor şi cadrelor didactice în
număr atât de mare. Acest lucru ne încurajează să organizăm şi cu alte ocazii astfel de activităţi. Suntem
bucuroşi că am reușit să ajutăm un copil atunci când a avut nevoie.

Prof. Bădică Ana: Mi-a plăcut foarte mult această activitate care a strâns laolaltă copii, părinţi,
bunici, comunitatea locală şi cadre didactice. M-a impresionat emoţia micilor artişti/creatori care au
pregătit pentru spectacol momente artistice și foarte multe produse şi care au reuşit, prin munca
mânuţelor lor să strângă acei bani ce vor fi folosiţi în scop umanitar. Doresc să felicit organizatorii
acestei activităţi şi îi anunţ că aştept următoarele provocări!

Bibliotecar Constantin Elena: Acest proiect a însemnat un nou prilej pentru stimularea
creativităţii elevilor, pentru dezvoltarea capacităţii de cooperare, de întrajutorare şi antreprenoriale.
Elevii au dat dovadă de bunătate, respect, prietenie, compasiune.

Prof. Vardianu Cristina: Sunt convinsă că această activitate le-a rămas undeva, într-un colţişor de
suflet şi, ori de câte ori vor scotoci prin el, îşi vor aminti cu drag, poate şi dor, de aceste momente în care
prin propriul lor efort au reuşit să fie de folos cuiva, îşi vor aminti cu câtă mândrie au purtat costumele
populare şi cât s-au străduit să adune cât mai mulţi bănuţi pentru o cauză nobilă.

Prof. Neagu Vasile: Adevărata caritate este dorinţa de a fi folositor celorlalţi fără a avea gândul
de a primi o recompensa. Aşa am gândit noi, îndrumătorii acestui proiect caritabil, iar gândurile noastre
s-au transformat în emoţie, satisfacţie, entuziasm, în realitate.Vă mulţumim vouă, celor care aţi fost
alături de noi şi promitem că ,,ne vom întoarce”.

Prof. Cristea Monica: ”Seara sufletelor nobile” a fost cea mai apreciată activitate din săptamâna
“Şcoala altfel”, având un deosebit impact educativ atât asupra elevilor, cât şi a celorlalţi participanţi. S-a
citit pe chipurile tuturor mulţumirea şi bucuria. Personal, îmi doresc şi alte activităţi asemănătoare.

Zidaru Mihaela (părinte elev clasa a V-a) : “Superb şi emoţionant..." s-ar putea descrie în câteva
cuvinte participarea la ”Seara sufletelor nobile” organizat de Liceul Teoretic ”Paul Georgescu”,
eveniment caritabil ce a mobilizat zeci de elevi, părinţi şi profesori dornici să facă o faptă nobilă în prag
de Sfântă Sărbătoare. Agiţaţie şi forfotă … profesori, elevi şi părinţi care şi-au dat interesul să realizeze
o bucurie şi pentru cei mai putin norocoşi … cu investitii mici şi ceva dăruire se pot face ,,lucruri mari".
Iniţiativa este lăudabilă. Am văzut dansuri populare, am văzut creaţii originale, realizate cu bun gust de
elevi. Apreciez munca lor şi a cadrelor didactice care cu răbdare şi imaginaţie au facut lucruri deosebite.
Bucuria copiilor de a vedea că pot obţine totuşi un mic venit din lucruri făcute prin munca lor a fost



mare şi cred că i-a determinat să se încreadă în forţele proprii, iar copiii care au beneficiat de fondurile
adunate, pot privi cu mai multă speranţă în viitor.

Bulfaș Daniela (părinte elev clasa a X-a): A fost o iniţiativă frumoasă, care ne-a oferit
posibilitatea de a-i ajuta pe cei care au mare nevoie de sprijinul nostru, al comunităţii.

Constantin Vasilica (părinte elev cl.a V-a): Nu pot decât să felicit organizatorii acestei frumoase
activităţi şi să îi încurajez pe mai departe. Copiii trebuie să înveţe că pot să şi ofere nu doar să
primească, iar ”Seara sufletelor nobile” a fost o activitate care i-a învăţat acest lucru. Vă mulţumim!

Cață Alexandru (cls. a IV-a) Pentru mine ”Seara sufletelor nobile” a fost o ocazie potrivită
pentru a-mi demonstra creativitatea; toţi colegii mei ştiu că sunt pasionată de handmade şi că în timpul
liber îmi place să decorez ouă prin tehnica quilling, să realizeze felicitări. Am fost foarte fericită în acea
zi deoarece am vândut tot ce am pregătit şi am donat banii câştigaţi. Abia aştept să se mai organizeze
activităţi de acest fel!

Chivu Daria ( clasa a III -a): Mă bucur că putem să-i ajutăm pe copiii aflați în situații grele.
Matei Mario (clasa a III-a): La ”Seara sufletelor nobile” au participat elevi din multe clase.

Momentele artistice și creaţiile expuse de copii au fost interesante. Cu toţii ne-am bucurat că am putut s-
o ajutăm pe colega noastră mai mare.

Bădică Rebeca (clasa a VI-a): Mi-a plăcut foarte mult să particip la această activitate. Împreună
cu colegii mei ne-am bucurat să fim adevăraţi artiști, meşteşugari şi apoi vânzători.



DOVEZI ALE ACTIVTĂȚII



INVITATIA LA SPECTACOL



AJUTĂ-ȚI APROAPELE!
IATĂ PORUNCA PRIN CARE DIVINITATEA NE INDEAMNĂ

SĂ FIM ATENȚI LA NEVOILE SEMENILOR NOSTRI:NU INCHIDETI OCHII
LA DURERILE APROAPELUI, CI ALĂTURAȚI-VĂ, ÎN MOMENTE DE
CUMPĂNĂ, ALINÂND DUREREA CE LE SFÂȘIE SUFLETUL.

FIȚI PLINI DE COMPASIUNE ȘI GENEROȘI FAȚĂ DE CEI PENRU
CARE SOARTA NU A FOST PREA DREAPTĂ ! NU FRÂNGEȚI ARIPILE
TINERE !

REDAȚI-LE PUTEREA DE A ZBURA PENTRU A ÎNAPOIA LUMII
CEEA CE AU PRIMIT !

SUNTEȚI INVITAȚI LA SPECTACOLUL CARITABIL, ORGANIZAT DE

CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR DIN LICEUL TEORETIC “PAUL

GEORGESCU”, ÎN PARTENERIAT CU SALA MULTIFUNCȚIONALĂ CULTURALĂ

“LUCEAFĂRUL” ȚĂNDĂREI, ORGANIZAT CU SCOPUL STRÂNGERII DE

FONDURI PENTRU CAZUL ELEVEI AVRAM LAZIANA , CARE A FOST VICTIMA

UNUI ACCIDENT RUTIER ȘI CARE ARE NEVOIE DE PROCEDURI DE

RECUPERARE COSTISITOARE.

SPECTACOLUL VA AVEA LOC LUNI 18-APRILIE-2016, INCEPAND CU
ORELE 1700.

CU SPERANȚA CĂ VEȚI FI ALĂTURI DE NOI , VĂ MULȚUMIM DIN INIMĂ !


