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COMPONENȚA DOSARULUI ACTIVITĂȚII 

 

 

 
A. FIȘA ACTIVITĂȚII 

 Numele și adresa unității de învățământ aplicante 

Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Fetești, Str. Călărași, nr. 532, Loc. Fetești, Jud. 

Ialomița, Cod poștal 925150. 

 Nivelul/nivelurile de învățământ 

Preșcolar, primar, gimnazial. 

 Numărul elevilor din școală 

1132 

 Numărul cadrelor didactice din școală 

59 

 Coordonatorul activității 

Băleanu Elena Magdalena, Profesor de limba engleză, Director adjunct al unității de 

învățământ, Număr de telefon: 0799160102, e-mail: elena_baleanu@yahoo.com. 

 

1. Titlul activității 

„Copil ca tine sunt și eu” 

2. Domeniul în care se încadrează 

Cetățenie democratică și responsabilitate socială 

3. Scopul activității 

Dobândirea unui comportament responsabil față de persoanele aflate în dificultate 

4. Obiectivele educaționale ale activității 

- Cultivarea spiritului şi valorilor voluntariatului în conştiinţa copiilor, 

părinţilor,cadrelor didactice, membrilor comunității locale; 

- Dezvoltarea abilităților socioemoționale; 

- Formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, munca în echipă; 

- Cultivarea imaginaţiei, a creativităţii copiilor prin realizarea lucrărilor artistice din 

cadrul proiectului. 

5. Elevii participanți 

1032;  91,16% 

6. Durata și locul desfășurării 

05-09.11.2018 

Săli de clasă 

Incinta Secției de Pediatrie a Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Fetești 

Marșul de la școală către spital - Aleea principală a orașului Fetești 

7. Descrierea activității 

În parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, Casa Corpului Didactic Ialomița, 

Primăria Municipiului Fetești, Spitalul Municipal „Anghel Saligny” Fetești, Poliția 

Municipiului Fetești, Radio „Orion” Fetești, Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Fetești a  
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organizat proiectul de voluntariat și responsabilitate socială  pentru a veni în sprijinul copiilor 

și mămicilor spitalizați în Secția de pediatrie a Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Fetești.  

În cadrul proiectului s-au desfășurat mai multe activități:cei mai talentați elevi au realizat 

lucrări artistice, mesaje pe tema importanței voluntariatului și au mers zilnic la Secția de 

pediatrie a Spitalului „Anghel Saligny” Fetești pentru a picta pereții interiori și pentru a aduce 

un zâmbet pe chipurile copiilor bolnavi. Pentru a dona materialele achiziționate, în drumul 

către spital, am realizat un marș de solidaritate pentru persoanele nevoiașe. 

8. Descrieți rezultatele obținute în urma activității 

Ideea realizării acestui proiect de voluntariat a pornit în urma experiențelor trăite de noi, 

cadrele didactice, în calitate de părinți ajunși în Secția de Pediatrie a Spitalului Municipal 

„Anghel Saligny” Fetești cu proprii noștri copii. Aici sunt spitalizați copii și mămici ce provin 

din diferite medii sociale și ne-am îndreptat gândurile în mod deosebit spre acei copii bolnavi 

și părinții acestora care au posibilități financiare reduse și de multe ori poartă îmbrăcăminte și 

încălțăminte uzată, neadaptată condițiilor unui mediu steril. 

Prin urmare, ne-am hotărât să venim în sprijinul acestor copii și mămici care sunt de multe 

ori nevoiți să petreacă timp îndelungat în spital și le-am prezentat părinților elevilor școlii 

noastre ideea de voluntariat. Aceasta a fost foarte bine primită, drept urmare din cele 48 de 

clase ale școlii au participat 44 de clase (4 clase fiind implicate în alte proiecte), fapt ce 

demonstrează că oamenii sunt săritori și le pasă de membrii comunității în care trăiesc.  

În realizarea inventarului de nevoi/necesități au fost purtate discuții cu doamnele doctor 

din secția de pediatrie, Dr. Stremțeanu Alexandra și Dr. Pârlea Liliana, dar și cu doamnele 

asistente și chiar mămici internate cu copiii în spital. 

Dirijați de agenți ai Poliției de circulație am sensibilizat și ceilalți cetățeni ai orașului prin 

împărțirea de flyere ce au conținut mesaje de suflet pentru suflete mai puțin fericite.  

Acest proiect a construit în plan social o atitudine pozitivă a oamenilor față de oameni și a 

adus membrii comunității laolaltă, determinându-i să constientizeze situațiile cu care se 

confruntă cei din jur. 

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 au fost cultivate în conștiința copiilor prin participarea 

directă la acțiunile propuse. 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 este una dintre sarcinile de seamă ale cadrelor didactice, un spirit care transformă 

valorile sociale în principii de conduită personală. Prin aceste activități, copiii au înțeles că 

valoarea unui om rezidă în ceea ce este capabil să ofere și nu în ceea ce este el capabil să 

primească. 

Prin activitățile propuse în cadrul proiectului am reușit cu ajutorul părinților și al cadrelor 

didactice să strângem suma de 8.986,69 lei din care s-au achiziționat obiecte vestimentare (de 

diferite mărimi) atât pentru copiii spitalizați și cei care se vor interna, cât și pentru însoțitorii 

acestora, papuci de interior, materiale textile pentru lenjerii, dar și lenjerii, material din finet 

pentru scutece, veselă din inox, materiale pentru curățenie, perne pentru alăptat, pampersi, 

șervețele umede și termometre digitale. 

Acum, pereții incintei Secției de pediatrie sunt plini de culoare și căldură datorită micilor 

noștri artiști, cărora le mulțumim! 

 

 

mailto:sc_aurel.vlaicu@yahoo.com


                                SCOALA GIMNAZIALA  

                                ,,AUREL VLAICU” FETESTI   
                                   Str. Calarasi, nr. 532, Loc. Fetesti,  Jud. Ialomita Cod Poştal 925150 

                                          Nr. Tel/Fax: 0243/361331 

                                        E-mail: sc_aurel.vlaicu@yahoo.com 
 

 

Sub deviza „Nu suntem niciodată suficient de mulți pentru câte zâmbete dorim să 

desenăm pe chipurile semenilor noștri aflați în suferință” am reușit să implicăm peste 2000 

de persoane în activități desfășurate din inimă prin respectarea valorilor de întrajutorare. 

9. Precizați dacă elevii/profesorii/părinții și-au manifestat dorința de continuare a 

acestei activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru 

Atât elevii, părinții, cât și profesorii și-au manifestat dorința de continuare a acestor 

activități, deoarece proiectul prezintă un potenţial de dezvoltare şi poate fi continuat în 

anii următori, prin atragerea de noi parteneri/sponsori. 

10. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai bună (maxim ½ pagini): 

argumente ale cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinților 

Proiectul nostru este cel mai bun, în primul rând prin numărul mare de participanți, în 

al doilea rând prin caracterul interdisciplinar al activităților desfășurate și nu în ultimul 

rând, datorită impactului pe care acesta l-a avut la nivelul comunității locale. 

Elevii și-au dezvoltat abilitățile socioemoționale, au învățat să aprecieze ceea ce li se 

oferă, să conștientizeze importanța unui comportament social adecvat, iar părinții au 

dezvoltat cu școala un parteneriat durabil. 

Așa cum se va observa din mărturiile elevilor, părinților și cadrelor didactice atașate în 

Secțiunea B, toate părțile implicate au simțit apartenența la comunitatea din care fac 

parte, s-au simțit mândri că pot contribui la binele celor din jur, au fost entuziasmați în 

realizarea mesajelor pentru copiii bolnavi, au fost emoționați să ia parte, unii poate 

pentru prima dată, la un marș de solidaritate.  

Acum suntem, cu siguranță, mai buni. 
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B. Atașați cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților referitoare la 

activitatea propusă 
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C. Atașați „dovezi” ale activității (fotografii, filme, documentare etc.) 
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