ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNU LUNCII
JUDEȚUL SUCEAVA
NR. ......./ ................................

PROIECT EDUCAŢIONAL DE VOLUNTARIAT
Decembrie 2017 – Iunie 2018

Titlu: SUFLET LÂNGĂ SUFLET
Slogan: FII SCHIMBAREA PE CARE VREI SĂ O VEZI ÎN LUME!
Domeniul și tipul de educație: CIVIC, EDUCAȚIE PENTRU
VOLUNTARIAT
Tipul de proiect: PROIECT EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT
Aplicant: ȘCOALA CU PJ CORNU LUNCII
Coordonator proiect: PROF. VERDEȘ MARIA
Parteneri: PRIMĂRIA COMUNEI CORNU LUNCII
S.C. PROTECTPLANT S.R.L.
SALVAȚI COPIII ROMÂNIA
GRUPUL LOCAL DE TINERET ”ARIPI ÎN EUROPA”
FĂLTICENI

ARGUMENT
„Iubirea nu cere nimic, ea oferă.”
Gandhi

Implicarea în activităţile de voluntariat
dezvoltă celor implicaţi abilităţi şi competenţe sociale,
cum ar fi spiritul civic, solidaritatea şi toleranţa,
încrederea în sine şi în ceilalţi. Voluntariatul
transformă elevul într-o persoană conştientă de
aspectele lumii în care trăieşte, de nevoile semenilor
săi, de puterea de care dispune în mod natural,
necondiționat, și anume aceea de a schimba ceva în
lumea asta mare pornind de la mica sa lume –
comunitatea locală.

SCOP:
Implicarea elevilor Școlii cu PJ Cornu Luncii în activităţi de voluntariat care
formează, modelează și valorizează capacități, aptitudini și atitudini prosociale și comunitare
OBIECTIVE URMĂRITE:
privind elevii:



stimularea participării active la acţiuni care răspund intereselor şi preocupărilor
diverse ale elevilor de la cele trei nivele de învățământ;



educarea trăsăturilor de voinţă, a disciplinei colective, a simţului de ordine,
comportamente care să dezvolte respectul de sine și față de ceilalți;




promovarea unei atitudini pozitive față de sine, semeni și natură;
familiarizarea cu unele activități formative în context non-formal;

privind cadrele didactice:



abilitarea cadrului didactic cu capacitatea de a gândi situații care să motiveze copilul în
participarea activă și conștientă la aceste tipuri de activități;



adaptarea strategiilor pentru a răspunde nevoilor de desfăşurare optimă a activităţilor
propuse;



asigurarea unei comunicări eficiente cu părinţii, în toate domeniile şi în special, în ceea
ce priveşte activitățile de tip extraşcolar;
privind părinţii:




conştientizarea rolului pe care îl deţin în educarea şi dezvoltarea copiilor;
implicarea activă în desfăşurarea activităţilor din şcoală.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
I1: cel puţin 90% să deosebească activitățile şcolare de cele extraşcolare
I2: cel puţin 70% să desfășoare în continuare activități de tipul celor propuse în acest
proiect educaţional
I3: cel puţin 50% să descopere activități extraşcolare ce pot răspunde nevoii de inserție
socială și comunitară
GRUP ŢINTĂ: elevii Școlii cu PJ Cornu Luncii
DURATA: decembrie 2017 – iunie 2018
RESURSE UMANE:




elevi
părinţi





cadre didactice
reprezentanți ai comunității locale
voluntari

PARTENERI:
Primăria Comunei Cornu Luncii
S.C. Protectplant S.R.L.
Salvați copiii România
REZULTATE PRECONIZATE:
 album foto
 interrelaționare pozitivă, asertivă
 dezvoltare personală/ afectivă
METODE DE EVALUARE




Exercițiul
Campanii umanitare

MODALITĂȚI DE FOLLOW-UP
 utilizarea informaţiilor acumulate pe parcursul derulării proiectului în cadrul altor
activităţi școlare sau extrașcolare

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR
Nr.
crt.
1.

2.

Data
5
decembrie
2017
11-15
decembrie
2017

Denumirea
activității
Suflet lângă
suflet
Moș Crăciun
mă face bun!

3.

19-23
februarie
2018

Dragoste, pe
românește!

4.

16-20
aprilie
2018

Din dragoste
pentru
Pământ

5.

7-11
mai
2018

Prietenii
sănătății

6.

12
iunie
2018

Suflet lângă
suflet

Obiectivul activității

Resurse umane

Resurse materiale

Prezentarea proiectului educativ: scop, parteneri,
activități, resurse
Demararea proiectului educativ
Formarea și dezvoltarea unor atitudini specifice
comportamentului prosocial prin intermediul
campaniilor umanitare
Activități de voluntariat care constau în realizarea
de pachete-cadou pentru grupurile țintă
identificate
Săptămână dedicată exprimării dragostei în limba
maternă (modalități de exprimare a dragostei, a
admirației, a respectului sau a recunoștinței
utilizând și valorificând resurse personale
lingvistice, artistice și afective)
Formarea și dezvoltarea unor atitudini specifice
comportamentului ecologist prin exersarea unor
deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului
înconjurător
Formarea și dezvoltarea unor atitudini specifice
comportamentului prosocial prin intermediul
campaniilor umanitare
Activități de voluntariat care constau în realizarea
de pachete-cadou pentru grupurile țintă
identificate
Prezentarea portofoliului proiectului educativ și a
activităților de folow-up

Elevi,
cadre
didactice, parteneri
educaționali
Elevi,
cadre
didactice, parteneri
educaționali

Calculator
Videoproiector
Aparat foto
Cutii
Rechizite
Articole vestimentare
Dulciuri
Felicitări
Aparat foto
Hârtie și carton colorat
Carioca
Material bricolaj
Flori naturale
Aparat foto
Saci menajeri
Unelte de grădinărit
Flori naturale
Aparat foto
Cutii
Articole
și
produse
cosmetice
Aparat foto

Elevi,
cadre
didactice, parteneri
educaționali

Elevi,
cadre
didactice, parteneri
educaționali
Elevi,
cadre
didactice, parteneri
educaționali

Elevi,
cadre Calculator
didactice, parteneri Vodeoproiector
educaționali
Aparat foto

