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“O civilizaţie înfloreşte atunci când oamenii plantează copaci în umbra cărora nu vor sta
niciodată.” (proverb grec)

ARGUMENT
Educatorul tuturor timpurilor este cel care se gândeşte şi la sensibilizarea comunităţii în
care trăieşte în legătură cu realităţile crude, de neimaginat, uneori, pe care le trăiesc unii din
semenii noştri, adulţi şi copii. Acesta, în colaborare cu şcoala, creează servicii care sprijină orice
persoană în integrarea socială şi profesională. În acest mod elevii sunt obişnuiţi să trăiască în
armonie cu cei din jur, dezvoltându-şi stările afective pozitive care să se manifeste prin prietenie
necondiţionată.
Persoanele cu nevoi speciale sunt, de cele mai multe ori, vulnerabile în faţa societăţii.
Tristeţea, disperarea, panica si revolta care vin odata cu lupta pentru supravieţuire ii fac să se
inchidă în sine şi să refuze să trăiască. Din cauza discriminării, care atrage după sine şi
marginalizarea, societatea actuală perpetuează inegalitatea în drepturi a oamenilor speciali,
judecându-i şi condamnându-i.
Ne putem întreba ce trebuie făcut pentru a elimina sau măcar pentru a diminua
stereotipurile, prejudecăţile sau stigmatizarea persoanelor cu nevoi speciale, astfel în cât să putem
spera la o schimbare în privinţa acestor atitudini.
De aceea, acţiunile noastre trebuie îndreptate către nevoile celorlalţi, pentru a diminua
dezavantajele acestora în societatea actuală. Bunătatea şi grija pentru aproapele nostru vor fi
elementele de bază în tot ceea ce vom întreprinde. Felul în care vom acţiona va face diferenţa. O
mână întinsă la nevoie, o vorbă buna spusă la momentul potrivit şi un zâmbet vor face ca viitorul
să nu mai pară aşa de sumbru. Vom încerca să facem din locul în care trăim un mediu sănătos, cu
principii şi cu moralitate!

SCOP
Scopul este sprijinirea şi promovarea integrării în comunitate a copiilor cu dizabilităţi
printr-un proces de normalizare a vieţii acestora. Promovarea unui nou tip de comportament la
nivelul comunităţii, care încurajează implicarea, voluntariatul şi spiritul de echipă.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
 Dezvoltarea capacităţilor de comunicare, socializare şi ameliorare a
comportamentului;
 Formarea atitudinii de acceptare a copiilor cu CES în comunitate;
 Cultivarea capacităţilor şi aptitudinilor pentru munca în echipă;
 Învăţarea, formarea şi dezvolatarea comportamentelor sociale şi adaptarea la
viaţa cotidiană din comunitate;
 Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi concrete de voluntariat,
care să pună în evidenţă creativitatea acestora;
 Educarea participării, implicării şi responsabilizării la nivelul comunităţii
locale.

GRUP ŢINTÃ
 Copiii cu nevoi speciale ai Asociaţiei Dincolo de tăcere

PARTENERI


Asociaţia Dincolo de tăcere

ECHIPA DE IMPLEMENTARE
Nume şi prenume cadru didactic
CIUPERCÃ SILVIANA
GUGUILĂ CLAUDIA LILIANA
CODREŞ CARMEN MARIANA
ZUBAŞCU RALUCA ANAMARIA

Funcţie
director
director adjunct
consilier educativ
profesor

Calitate în grup
coordonator
coordonator
coordonator
coordonator SNAC

DURATA PROIECTULUI
Proiectul se va desfăşura pe durata anului şcolar 2017 – 2018

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
Domeniul de
activitate

Obiective specifice

Acţiuni /
activităţi
concrete

Social –caritabil

Sensibilizarea
elevilor
şi
a
profesorilor
cu
privire la situaţia
dificilă a copiiilor cu
dizabilităţi

Săptămâna
fructelor şi
legumelor
donate

Timp /
durată

Noiembrie Colectarea
2017
legumelor şi
fructelor
donate
Distribuirea
legumelor şi a
fructelor

Consolidarea
abilităților copiilor
de a trăi împreună cu
ceilalți
într-o
societate
unită,
solidară.
Cultural-artistic

-Antrenarea elevilor

voluntari în vederea
organizării unui târg
de mărțișoare.
-Dezvoltarea
abilităților
comunicare
antreprenoriale
elevilor.

de
și
ale

Strategii de
realizare

Târgul de
mărţişoare

Martie
2018

Confecționarea
unor
mărțișoare din
diverse
materiale și
organizarea
unei expoziții
cu vânzare a
lor. Banii
obținuți vor fi
donați
Asociaţiei
Dincolo de
tăcere.

Beneficiari /
Voluntari

25 copii
100 elevi şi
profesori
voluntari
Responsabil:
Prof. Zubaşcu
Raluca

20
elevi
voluntari
Responsabil:
Prof. Zubaşcu
Raluca

AŞTEPTÃRI


Realizarea obiectivelor proiectului;



Educaţie pentru dezvoltare personală;



Promovarea dialogului şi a comunicării între elevii din şcolile cu particularităţi
diferite şi centrul şcolar;



Formarea unor trăsături pozitive de caracter la elevi, de acceptare şi înţelegere
a diferenţelor;



Participanţii să înţeleagă că Voluntariatul este activitatea de interes public
desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora,
fără a primi o contraprestaţie materială. Activitatea de voluntariat este
reglementată în România prin Legea 195/2001.



Creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile de
integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale şi în activităţi de voluntariat.
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