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O activitate de succes Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!

Fișa de activitate:

Numele și adresa unității de învățământ aplicante  SCOALA GIMNAZIALA ,,FERDINAND I,,

MOVILA/IALOMITA

Nivelul/nivelurile de învățământ Gimnazial

Numărul elevilor din școală -212

Numărul cadrelor didactice din școală- 17

Coordonatorii activității –Coman Aurica –consiler educativ/profesor invatamant primar

     Prof. Oancea Constantin

                               Prof.Gegiu Ioana

 Prof.Argatu Zaharia Tatiana Nicoleta

                               Prof.Dontu Liliana

         Prof.Tudose Aurica

  1. Titlul activității -,,Daruieste!”

2. Domeniul în care se încadrează –educatie pentru voluntariat

    3. Scopul activității

 Sensibilizarea elevilor şi profesorilor din unitatea de învăţământ cu privire la situaţia dificilă în care se
află copiii /adulti cu dizabilitati, oferirea de daruri,mici bucurii cu ocazia Pastelui

4. Obiectivele educaționale

Formarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei pentru voluntariat în rândul copiilor, în vederea
conştientizării şi exercitării cetăţeniei europene active.

  Implicarea copiilor, după puterile lor, în activităţi de voluntariat,

 Dezvoltarea la aceştia a responsabilitatii şi sensibilitatii faţă de semenii lor, a stimei de sine şi a
devotamentului faţă de ideile civice

5. Elevi participanți: număr total de participanți-50elevi

 Procent de participanți din numărul total de elevi din grupul țintă aprox.30%

6. Durata și locul desfășurării activității-3 ore,Movila-Centrul de recuperare psihica si
fizica a adultilor



7. Descrierea activității.

Activitatea desfasurata este parte din sirul de activitati de educatie pentru voluntariat
propuse in acest an scolar.Elevii au realizat pe grupe de varsta ,pe ateliere decoratiuni de paste,
felicitari , au incondeiat si vopsit oua.Cele mai reusite le-au ambalat si aranjat special pentru a fi
oferite.O parte din lucrari au fost realizate in parteneriat cu parintii elevilor care si-au adus o
contributie insemnata.

              In vizita de la Centrul de recuperare ,cu multa dragoste si bucurie, copiii/elevii scolii au
oferit cadourile persoanelor cu dizabilitati.

                Acestia s-au bucurat foarte mult si au conversat cu copiii, care la randul lor erau
multumiti de fapta lor frumoasa

Nu este de neglijat nici modul în care au socializat sau curiozitatea şi curajul de a pune
întrebări ca şi interesul celor mari pentru partea practică a activitatii.

Consider obiectivele  îndeplinite, dar şi necesitatea continuării activităţilor cu
obiective asemănătoare.

    8. Rezultatele obținute în urma activității

   În urma activităţii elevii au avut atât posibilitatea de a-si mari bagajul cognitiv cât şi de
a se împrietenii, socializînd . S-a realizat astfel o osmoză între generaţii, fiind ca un fel
ştafetă de la cei mai mari către cei mici. Elevii participanţi. au fost uimiţi să vadă că se
pot crea relatii care există şi “funcţioneaza,,. Interesant mi s-a părut atunci când cei mici
au inceput sa se joace cu persoanele adulte cu dizabilitati.

Nu este de neglijat nici modul în care au socializat sau curiozitatea şi curajul de a pune
întrebări ca şi interesul celor mari pentru partea practică a proiectului.

Consider obiectivele  îndeplinite, dar şi necesitatea continuării activităţilor cu
obiective asemănătoare.

9. Dorinta de continuare

   Din discuţiile purtate cu cei implicaţi în această activitate, dar şi cu cei care au auzit despre ea
de la participanţi  nu numai ca se doreşte continuarea , dar se şi impune.  Partenerii activităţii  au
confirmat sprijinul pe viitor, aşa ca activităţi de acest fel vor continua.Parintii, comunitatea au
imbratisat cu multa sustinere acest gen de activitate.O parte din parintii elevilor nostri sunt
angajati in acest Centru de recuperare si au fost alaturi de noi in timpul desfasurarii activitatii.

10. Activitatea ,,Daruieste!,, o consideram a fi cea mai reusita dintre activitatile
desfasurate in cadrul saptamanii ,,Scoala Altfel,, perioada 06-10 aprilie

 Considerăm că activitatea poate concura în cadrul competiţiei  “O activitate de
succes în Săptămâna Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun !”, întrucât se ridică, în
opinia noastră, la standardele superioare din  domeniul educaţie pentru voluntariat.

Pentru profesori a fost un succes realizarea interdisciplinară care a impletit cunoştinţe
din toate ariile curriculare.
Pentru elevi a însemnat o experienţă nouă care le-a permis o deschidere spre partea
practică a educaţiei pentru viaţă, dragoste si grija pentru semeni.
Pentru părinţi a fost posibilitatea de a-si observa copiii în alte condiţii decat n familie
extinzând domeniul educaţional dincolo de uşa casei. Totodată si părinţii, care au fost



elevi a însemnat posibilitatea unei educaţii continue care le-a imbogăţit cunoştinţele
acumulate altădată în şcoală şi în viaţa de zi cu zi, facându-i mai responsabili pentru ceea
ce este in jurul lor,langa ei.
Pentru cei carora le-am daruit a insemnat un nou mod de a vedea viata , cu noi prieteni,
cu zambete si bucurii.

B. Marturii

Elev-Iosif Roberta, cls . a VI-a

Ma consider  prietenul oamenilor dezavantajati dar si prietenul celor care doresc sa ajute pe cineva.

Aceasta activitate m-a ajutat sa dovedesc acest lucru....

Argatu Zaharia Tatiana Nicoleta-prof.lb.romana

’Este o experienta de viata ce ar trebui sa fie traita de fiecare dintre noi cel putin o data. Este o traire
extraordinara sa simti ca ajutand cat de putin sansa unor copii la viata se imbunatateste.’’

Nemes  Vasile-reprezentant al Centrului de recuperare Movila

Nu e prima oara cand suntem vizitati de elevii Scolii Movila.De fiecare data au venit cu cate ceva pentru
persoanele din centru dar ce am admirat foarte mult este comunicarea  cu acestia,sinceritatea si dragostea cu
care se adreseaza. Pentru persoanele cu dizabilitati aceasta inseamna mult.Le multumim copiilor si ii mai
asteptam......

C. Dovezi





DIRECTOR,   CONSILIER EDUCATIV,
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