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Studiu privind eficacitatea activităţilor de voluntariat în facilitarea incluziunii sociale a 
copiilor cu CES  

 
Profesor învăţământ preşcolar Bar Emoke 

 C.S.E.I. „Cristal” Oradea, Bihor 
Introducere  
 
În calitate de coordonator al Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC) din 

Centrul Şcolar De Educaţie Incluzivă “Cristal” Oradea, în acest studiu, mi-am propus să măsor 
impactul pe care l-au avut activităţile de voluntariat asupra beneficiarilor din instituţia noastră şi 
măsura în care aceste activităţi favorizează incluziunea socială a copiilor cu CES. Acţiunile de 
voluntariat sunt înglobate, la nivelul instituţiei noastre,  în Proiectul educaţional “Talente mici, 
speranţe mari”. Datorită acestui proiect, preşcolarii şi şcolarii instituţiei beneficiază, începând cu 
anul 2007, de ajutorul partenerilor-elevii voluntari ai  Liceului de Arte din Oradea. Acest proiect 
oferă beneficiarilor direcţi(preşcolari, şcolari şi elevi-voluntari) posibiliatea de a interacţiona, de a se 
cunoaşte, de a socializa dar şi de a realiza împreună diferite lucrări practice sau de a pregăti scurte 
momente artistice. 

 Activităţile cuprinse în calendarul anual au fost gândite în aşa fel încât să stimuleze mental, 
să constituie o provocare de a depăşi propriile limite fizice, să contribuie la integrarea socială şi 
dezvoltarea mai deplină a abilităţilor copiilor prin activităţi creative, imaginative şi terapeutice, cum 
ar fi: artele plastice, teatrul, dansul, sportul, muzica şi abilitatea manuală, sau pur şi simplu prin 
petrecerea timpului într-un mod cât mai plăcut.  

Prin activităţile desfăşurate, atât în instituţia noastră cât şi în afara ei, ne propunem 
următoarele: 

 micii preşcolari să se  bucure de dezvoltarea de relaţii noi şi personale de prietenie cu 
voluntarii; 

  să  devină mai echilibraţi dobândind siguranţă şi încredere personală şi emoţională; 
 să dobândească respectul de sine şi să  îşi aprecieze mai mult propria valoare şi 

propriile merite, ajungând, astfel, să câştige şi aprecierea celorlalţi; 
  să îşi dezvolte abilităţile creative şi de exprimare prin stimularea oferită de 

activităţile fizice şi mentale diverse; 
 să îşi dezvolte noi abilităţi fizice; 
 să îşi dezvolte propriile abilităţi şi talente individuale sau  să îşi urmăresc propriile 

domenii speciale de interes. 
 realizarea incluziunii  prin angajarea tuturor celor interesaţi într-un program 

educaţional de activităţi ce promovează implicarea, voluntariatul, parteneriatul şi integrarea socială;  
 
Chestionare aplicate beneficiarilor  

Pentru a vedea dacă obiectivele pe care ni le-am propus au fost atinse, la finalul anului 
şcolar, aplicăm chestionare tuturor celor implicaţi în proiect,: copii, părinţi, profesori şi profesori 
psihopedagogi. 

Toate cele patru categorii de chestionare au fost construite în aşa fel încât să obţinem 
răspunsuri cu privire la impactul Acţiunii comunitare: 

1. din punct de vedere social 
2. din punct de vedere emoţional 
3. din punct de vedere educaţional 
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4. dar şi pentru organizarea activităţilor viitoare în funcţie de tipurile de activităţi  
preferate de copii (muzicale, atristice şi de îndemânare, de teatru, sportive, etc,...) 

Chestionarele pot fi vizualizate în cadrul anexelor acestui studiu.  
 
Rezulatele obţinute în urma aplicării chestionarelor  
Au fost chestionaţi un număr de 30 de copii din C.S.E.I. „Cristal” Oradea (atât preşcolari cât 

şi şcolari- clasa de nevăzători), 15 profesori pentru învăţământ primar şi preşcolar , 8 profesori 
psihopedagogi şi 30 părinţi. 

În acest studiu voi prelucra doar datele care vizează implicaţiile pe care le are activitatea 
conunitară la nivelul social, emoţional şi educaţional, nu voi insista asupra tipurilor de activităţi 
preferate, acestea fac obiectul Raportului Remedial care va sta la baza organizării activităţii pentru 
anul şcolar următor. 

 Rezultalele chestionarelor aplicate copiilor (Anexa nr. 1) 
  

                                           
 
Grafic nr. 1.  Dimensiunea socială                                           Grafic nr. 2-Dimensiunea emoţională  
 

 
Grafic nr. 2-Dimensiunea educaţională 

 
Analizând Graficul nr.1 putem observa cu uşurinţă faptul că, acţiunea comunitară a avut un 

impact major pentru  dezvoltarea abilităţilor de socializare a beneficiarilor. Aceast rezultat se poate 
explica şi prin faptul că a voluntariatul este o practică veche în instituţia noastră,iar copiii sunt 
obişnuiţi cu aceste practici încă de la grupa mică. 

Analizând Graficul nr. 2 putem observa că impactul emoţional al acţiunii de voluntariat a 
fost major. Elevii voluntari de la Liceul De Arte , venind dintr-u mediu artistic, sunt foarte deschişi, 
atenţi la nevoile celor mici, dornici să interacţioneze. Toate acestea au concurat la dezvoltarea 
emoţională a beneficiarilor, aceştia trăind emoţii pozitive la fiecare activitate la care au participat. 

Graficul nr.3 indică faptul că şi latura educaţională a fost pozitiv influenţată de participarea 
la activităţile cu voluntarii. Preşcolarii cred că pot face mai bine faţă activităţilor educaţionale 
datorită creşterii încrederii în forţele proprii şi prin faptul că au dobândit noi abilităţi. 
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 Rezultalele chestionarelor aplicate părinţilor( Anexa nr.2) 
 
Pentru întrebarea nr III  “Din punct de vedere al dezvoltării  pe plan social a copilului 

dumneavoastră, participarea la SNAC i-a adus următoarele beneficii?” s-au obţinut rezultatele: 
 

Variantă 
Răspuns 

Nr. 
Răspunsuri 

Procentaj

1 10 16,66% 
2 6 10% 
3 22 36,66% 
4 18 30% 
5 4 6,66% 

Tabel nr.1 
 

Analizând rezultatele din Tabel nr.1 putem vedea  faptul că, părinţii au observat schimbări 
pozitive în dezvoltarea pe plan social a copiilor: ei legând mai uşor prietenii şi fiind mai sociabili.  

Pentru întrebarea nr IV “Din punct de vedere al dezvoltării  pe plan emoţional a copilului 
dumneavoastră, participarea la SNAC i-a adus următoarele beneficii?” s-au obţinut rezultatele: 

Variantă 
Răspuns 

Nr. 
Răspunsuri 

Procentaj

1 24 40% 
2 19 31,66% 
3 11 18,33% 
4 4 6,66% 
5 2 3,33% 

Tabel nr.2  
Tabelul nr.2 relevă faptul că, acţiunile SNAC au adus beneficii  copiilor şi din punct de 

vedere emoţional, beneficii mai ales în creşterii stimei de sine, a creşterii nivelului de toleranţă, îşi 
exprimă mai uşor gândurile.  

Pentru întrebarea nr V “Din punct de vedere al dezvoltării  pe plan educaţional a copilului 
dumneavoastră, participarea la SNAC i-a adus următoarele beneficii?” s-au obţinut rezultatele: 

Variantă 
Răspuns 

Nr. 
Răspunsuri 

Procentaj

1 22 36,66% 
2 12 20% 
3 12 20% 
4 10 16,66% 
5 4 6,66% 

Tabel nr.3 
 

Tabelul nr.3 relevă faptul că, acţiunile SNAC au adus beneficii  copiilor şi din punct de 
vedere educaţional, beneficii mai ales în dobândirea de noi cunoştinţe, şi-au lărgit sfera de 
interes,sunt mai interesaţi de activităţile artistice, au dobândit noi abilităţi fizice. 

 
 



4 
 

 Rezultalele chestionarelor aplicate cadrelor didactice (Anexa nr. 3)  
Beneficiile Acţiunii Comunitare (Întrebare nr.2 din chestionar) după cum reies din 

răspunsurile date de profesorii implicaţi sunt următoarele: 
 Social: menţionez următoarele: relaţionare şi implicare pentru integrarea în 

societate,oferă copiilor sentimentul apartenenţei la comunitate, dezvoltarea de relaţii de prietenie cu 
elevii voluntari, copiii învaţă să colaboreze, comunitatea conştientizează problematica şi dificultăţile 
pe care le întâmpină persoanele du dizabilităţi 

 Emoţional: oferă tuturor copiilor un cadru de exprimare, indiferent de dizabilităţi, 
sentimente de prietenie, respect, dragoste de muncă, dezvoltarea emoţiilor pozitive de grup, 
educarea voinţei în acţiune, conştientizarea şi potenţarea stimei de sine 

 Educaţional: îmbogăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor practice, dezvoltarea gândirii şi 
atenţiei, învaţă să se coordoneze în activitate cu colegul alături de care lucrează, deschiderea spre 
nou,îşi dezvoltă spiritul de echipă, însuşirea unor reguli de comportare civilizată, educarea răbdării 

 Alte beneficii: acceptarea diversităţii, prin activtăţile SNAC se elimină prejudecăţi, 
distracţie şi bună dispoziţie 

 
Concluzii 
Analizând rezultatele pe care le-am obţinut, putem concluziona că, Acţiunea Comunitară 

derulată în CSEI „Cristal” Oradea sub titulatura „Talente mici, speranţe mari” are un impact major 
asupra dezvoltării beneficiarilor, astfel: 

• oferă posibilitatea includerii mai active în comunităţile lor locale a copiilor  cu nevoi 
speciale. Partenerii implicaţi în aceste acţiuni provin din medii variate ceea ce contribuie la o 
reală promovare a incluziunii sociale. 

• Voluntarii,venind dintr-un mediu care le dezvoltă latura artistică, sunt deschişi, sociabili şi 
creativi  şi au reuşit să dezvolte o relaţie foarte  apropiată cu cei mici, iar comunicarea între 
cele două grupuri decurge în mod natural, într-o atmosferă degajată, relaxantă. Această 
legătură stabilită într-o atmosferă pozitivă şi fără a fi forţată în vreun fel, oferă micilor 
preşcolari sentimentul  că sunt parte din comunitate şi nu  sunt separaţi de aceasta.  

• Prin activităţile desfăşurate, micii preşcolari se  bucură de dezvoltarea de relaţii noi şi 
personale de prietenie cu voluntarii, devin mai echilibraţi dobândind siguranţă şi încredere 
personală şi emoţională, dobândesc respectul de sine şi îşi apreciază mai mult propria 
valoare şi propriile merite, ajungând, astfel, să câştige şi aprecierea celorlalţi. 

•  În acelaşi timp, preşcolarii îşi dezvoltă abilităţile creative şi de exprimare prin stimularea 
oferită de activităţile fizice şi mentale diverse ,îşi dezvoltă noi abilităţi fizice şi  îşi dezvoltă 
propriile abilităţi şi talente individuale sau îşi urmăresc propriile domenii speciale de interes. 
 
 
BIBLIOGRAFIE 

• http://www.cjraebihor.ro/SNAC/Legislatie/Ordin.pdf  
• http://www.edu.ro/index.php/articles/search?articles_fields%5Btitle%5D=1&q=snac  
• http://www.cjraebihor.ro/include/adresa-SNAC_2013.pdf  
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Anexa nr. 1 

 
CHESTIONAR SNAC PENTRU COPII 

 
Răspundeţi prin DA sau NU la următoarele întrebări: 
 

Nr 
crt. 

ÎNTREBAREA DA NU 

1 V-au  plăcut activităţile alături de prietenii de la Liceul de Arte?   
2 V-au ajutat voluntarii?   
3 Vă place să vă întâlniţi cu voluntarii?    
4 Vă place să vă întâlniţi cu aceeaşi voluntari de fiecare dată?   
5 Simţiţi că voluntarii sunt atenţi la voi?   
6 Vă place să vorbiţi cu voluntarii?   
7 Sunt distractive activităţile?   
8 E bine că vin voluntarii să vă vadă?   
9 Faceţi lucruri noi şi diferite cu voluntarii la grădiniţă/ şcolală?   
10 Aşteptaţi cu nerăbdare vizita voluntarilor?   
11 Activităţile pe care le desfăşuraţi vi se par mai uşoare când sunteţi 

ajutaţi de voluntari? 
  

12 Sunt activităţile cu voluntarii ceva bun pentru voi?   
13 Vă plac activităţile muzicale şi de dans ?   
14 Vă plac activităţile artistice şi de îndemânare?   
15 Vă plac activităţile sportive?   
16 V-au plăcut toate activităţile pe care le-aţi făcut?   
 
*Notă: Chestionarul se va administra în grup şi se vor nota numărul de răspunsuri DA şi Nu pentru 
fiecare întrebare. 
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Anexa nr. 2 
 

CHESTIONAR SNAC PENTRU PĂRINŢI 
 
 
Chestionarul următor se referă la aspecte ale eficienţei şi ale impactului activităţii de 
voluntariat în care a fost implicat copilul dumneavoastră în Strategia Naţională de Acţiune 
Comunitară. 
Vă rugăm să răspundeţi cu sinceritate, pentru a putea obţine informaţii relevante. 
Alegeţi şi încercuiţi numărul sau numerele, după caz,  din dreptul răspunsului pe care îl 
consideraţi potrivit. 
Vă mulţumim pentru cooperare. 
 
I. Ce v-a determinat să fiţi de accord cu implicarea copilului dumneavoastră în 
activităţile SNAC?           (vă rugăm să încercuiţi doar un singur răspuns)    
1. Cadrele didactice m-au informat despre acest program 
2. Intenţia de a-mi  implica copilul în activităţi pozitive 
3. Copilul meu a mai participat la acţiuni SNAC 
4. Alte motive……………………………………………………………………. 
II. Cât de des vă descire copilul dumneavoastră activităţile pe care le-a desfăşurat cu 
voluntarii ?    (vă rugăm să încercuiţi doar un singur răspuns)    

1. Întotdeauna 
2. Frecvent 
3. Uneori 
4. Rareori 

 
 
III. Din punct de vedere al dezvoltării  pe plan social a copilului dumneavoastră, 
participarea la SNAC i-a adus următoarele beneficii?  (vă rugăm să încercuiţi maxim două 
răspunsuri )     

1. simte că face parte din comunitate 
2. respectă mai bine regulile stabilite  
3. leagă mai uşor prietenii cu alţi copii 
4. este mai sociabil în comunitate 
5. nu am observat nici o schimbare  

IV. Din punct de vedere al dezvoltării pe plan emoţional a copilului dumneavoastră, 
participarea la SNAC i-a adus următoarele beneficii ? (vă rugăm să încercuiţi maxim două 
răspunsuri )     

1. se simte mai încrezător în forţele proprii 
2. este mai tolerant cu cei din jur 
3. îşi exprimă mai uşor gândurile 
4. a dezvoltat relaţii noi de prietenie 
5. nu am observant nici o schimbare 
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V. Din punct de vedere al dezvoltării pe plan educaţional a copilului dumneavoastră, 
participarea la SNAC i-a adus următoarele beneficii ?  (vă rugăm să încercuiţi maxim două 
răspunsuri )     

1. a dobândit noi cunoştinţe 
2. şi-a lărgit sfera de interes 
3. manifestă o deschidere mai mare spre activităţi artistice 
4. a dobândit noi abilităţi fizice 
5. nu am observant nici o schimbare 

VI. Credeţi că este necesar să se continuie cu activităţile de voluntariat  (vă rugăm să 
încercuiţi doar un singur răspuns)    

1. Da……..De ce ………………………………………………………………… 
2. Nu……. De ce ………………………………………………………………… 
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Anexa nr. 3 
 

CHESTIONAR DE EVALUARE SNAC PENTRU PROFESORI 
I. EVALUARE GENERALĂ 

 
1. Cum au reacţionat copiii la implicarea voluntarilor de la Liceul de Arte Oradea? 

 
2. Beneficiile Acţiunii Comunitare din punctual de vedere: 

 
 

 Social 
 

 Mental 
 
 

 Fizic 
 

 Psihic 
 
 

 Educaţional 
 

 Alte beneficii 
 
 

II. EVALUARE SPECIFICĂ 
 
Alegeţi trei copii şi specificaţi felul în care aceştia au beneficiat de implicarea lor în Strategia 

Naţională de Acţiune Comunitară. 
 

 Fără a menţiona numele copiilor, descrieţi felul în care aceştia au beneficiat de 
SNAC din punct de vedere social, emoţional şi educaţional.  

 


