INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN TULCEA

FIȘA ACTIVITĂȚII

A.







Numele și adresa unității de învățământ aplicante SCOALA GIMNAZIALA OSTROV
Nivelul/nivelurile de învățământ PRESCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL
Numărul elevilor din școală 254
Numărul cadrelor didactice din școală 18
Coordonatorul activității (nume și prenume, funcția, date de contact) DUMITRU
STELIANA GEORGETA, DIRECTOR, TEL. 0769668947, email:
stelianaiordache@yahoo.com, pagina facebook: Scoala Gimnaziala Ostrov
1. Titlul activității SCHIMB DE EXPERIENTA
2. Domeniul în care se încadrează: ABILITĂȚI DE VIAȚĂ
Scopul activității: Promovarea voluntariatului si animatiei socio - culturale ca mijloc de educatie nonformală în rândul copiilor si tinerilor.
Obiectivele educaționale ale activității:
Obiectiv general: Încurajarea copiilor si tinerilor si sustinerea implicarii lor active si
responsabile în proiecte de educatie nonformală in cadrul comunitătii de apartenenta
Obiective specifice:
1. Oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber prin implicarea in activitati de grup in
folosul comunitatii;
2. Pregătirea unui număr de 70 de copii din întreaga tara în domeniul animaţiei socio-culturale în
vederea susţinerii unor activităţi specifice de educaţie non-formală cu copiii din comunitătile
din care provin, în cadrul unui schimb de experienta pe o perioadă de 3 zile;
3. Informarea copiilor si tinerilor asupra importantei voluntariatului pentru dezvoltarea unor
competente benefice necesare in dezvoltarea comunitara.
3. Elevii participanți:
număr total de participanți: 137 participanti
procent de participanți din numărul total de elevi din grupul țintă: aprox. 200 %
4. Durata și locul desfățurării activității 16 – 18 aprilie 201
5. Descrierea activității. Descrieți pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri, menționând
elementele de succes ale acesteia (conținut, metode, sarcini de lucru, caracter interdisciplinar,
parteneriate, etc).
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Au participat 137 de elevi, 15 traineri (animatori socioculturali-educativi), 10 cadre didactice si 6 voluntari AGLT din localitatile: Tulcea ( Scoala I L
Caragiale), Valea Nucarilor, I C Bratianu, Sarichioi, Peceneaga, Daeni, Garliciu, Harsova, Tandarei,
Galati, Constanta, Ovidiu, Falticeni, Suceava, Iasi, Bucuresti, Ostrov. S-a incheiat intre AGLT
Romania, Scoala Gimnaziala Ostrov si fiecare scoala in parte „Acord de parteneriat” pentru
Proiectul „Vreau sa fiu voluntar!” . De asemenea au fost in derulare si parteneriatele incheiate cu
politia locala si dispensarul local.
Schimbul de experienta a durat trei zile : 16, 17, 18 aprilie.
Primirea participantilor s-a facut pe 16 aprilie, intre orele 8 si 9.
S-a lucrat pe grupe de varsta si fiecare grupa (15 -17 copii) a fost condusa de 2 traineri (formatori)
conform regulamentelor si metodelor de lucru belgiene.
In fiecare zi s-au desfasurat cursuri avand ca metoda didactica jocul, pentru a le dezvolta capacitati,
comportamente si competente privind: luarea deciziilor, siguranta personala si a celor din jur,
identificarea unor solutii optime in imprejurari diferite, socializarea, lucru in grup, analiza cauzelor si
efectelor unor situatii, adaptare la situatii si conditii. Au fost jocuri de logica, de echipa, de forta, de
incredere, etc. Trainerii care au sustinut cursurile sunt cu recunoastere nationala si internationala, au
fost pregatiti de SOMEPRO Belgia ( sunt adulti, voluntari AGLT, de profesii diverse - avocat, medic
pediatru, asistent medical, invatatoare, studenti) si au experienta in domeniul animator socio-culturaleducational de peste 10 ani.
La final elevii au primit certificat de participare.
Programul de masa a fost: mic dejun (ora 8- 8,30), pranz (13-13,30), cina (18,30 - 19). Mancarea a fost
gatita de catre un bucatar autorizat, voluntar al AGLT. Achizitionarea ingredientelor si alte
cheltuieli s-au facut din contributia parintilor fiecarui participant. In privinta securitatii elevilor
participanti, au beneficiat de supravegere din partea politiei locale si a dispensarului local, iar in
fiecare clasa si pe hol au existat camere de luat vederi
In fiecare seara a fost organizata seara tematica (seara 1 =karaoke - carnaval, seara 2=voluntarii au
talent)
Incheierea schimbului de experienta si plecarea participantilor a fost intre orele 18, 30 si 19 (dupa
cina) pe data de 18 aprilie.
6. Descrieți rezultatele obținute în urma activității. Participantii din fiecare localitate au creat
cate un grup local de tineret care va desfasura actiuni de voluntariat, activitatea comuna
fiind „Ziua de joaca” pentru copiii din comunitate. Au achizitionat cunostinte despre rolul
si responsabilitatile voluntarului, iar in data de 18 aprilie, au sustinut un test practic
privind organizarea unui eveniment: au organizat o zi de joaca pentru toti copiii cu varste
intre 6 si 15 ani din localitatea Ostrov, astfel ca in curtea scolii s-au jucat aproximativ 320
de copii.
7. Precizați dacă elevii/profesorii/părinții și-au manifestat dorința de continuare a acestei activități
și modalitatea în care puteți asigura acest lucru. Au participat 10 cadre didactice de la scolile
Ostrov, Valea Nucarilor, Sarichioi, Garliciu, IC Bratianu, Scoala I L Caragiale Tulcea.
Cadrele au fost incantate de activitate si de prestatia formatorilor, precum si de implicarea
elevilor , de aceea au spus ca vor mai participa. De altfel, sunt cateva cadre care vin in
fiecare an la schimbul de experienta, incepand din 2010, de cand am implementat acest
proiect. Pentru ca s-a dovedit viabil, iar solicitarile pentru inscriere sunt din ce in ce mai
multe – in 2010 au fost 60 de participanti, intre 2011 si 2015 au fost cate 85 – 90 de
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participanti, iar acum 137, vom organiza si anul
urmator schimbul de experinta cu aceeasi parteneri: AGLT Romania, SOMEPRO Belgia,
ISJ, scolile participante.
8. Motivarea propunerii activității ca fiind cea mai bună (maxim ½ pagini): argumente ale cadrelor
didactice, ale elevilor, ale părinților.
Considerăm că tinerii au nevoie de proiecte care să le imbunatateasca increderea pe care acestia o
au in ei insisi, increderea ca pot fi buni voluntari in comunitatile din care fac parte, prin activitatile la
care participa si ca pot creste si forma, la randul lor, alti tineri. Prin acest proiect dorim să continuăm
ceea ce am început in anul 2010 si sa formam cat mai multi tineri pregatiti pentru viata, pentru
implicare in dezvoltarea comunitara, tineri care sa construiasca in, cu si pentru comunitate.
Partenerii AGLT Romania si SOMEPRO Belgia sunt ONG-uri ce au in centrul atentiei tinerii.
Creată în cadrul unui proiect flamando-roman ca o organizatie executivă, Asociatia Grupurilor
Locale de Tineret (AGLT) reuneşte peste 500 de voluntari, animatori, tineri ce lucrează în diferite
sate şi oraşe în Romania. Activitatea lor constă în organizarea de zile de joaca pentru copiii din
comunitatea lor, schimburi de experienta, training-uri, actiuni culturale, campanii de preventie,
educatie non-formala. Modalitatile de lucru cu tinerii, strategiile bine alese, experienta duc la
rezultate vizibile in comportamentul elevilor, acestia dovedind ca activitatile la care au participat leau produs o schimbare in comportament. Si parintii, si cadrele didactice spun ca participantii sunt
mai responsabili, se organizeaza mai bine, cauta solutii si le analizeaza, nu mai reactioneaza doar la
primul impuls, isi fac un program de lucru, au mai mult curaj in exprimarea opiniei si respecta
regulile desfasurarii unui dialog, socializeaza si constientizeaza respectul fata de sine si fata de cel de
alaturi.
Schimbul de experienta a lasat impresii frumoase participantilor, cadrelor didactice si parintilor si
au anuntat inca de la incheierea activitatii ca vor participa si anul urmator.
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