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În săptămâna 9 - 13 mai 2016, Clasa a II-a C step by step “Albinuțele vesele” din cadrul 

Școlii Gimnaziale “Diaconu Coresi” Fieni a organizat, în parteneriat cu Centrul Europe Direct 
Târgoviște, Primăria Orașului Fieni, Biblioteca Orășenească ''Mircea Popescu'' Fieni și cu 
Asociația Părinților din Școala Diaconu Coresi Fieni, proiectul național „Fii voluntar la Fieni!”. 
Proiectul s-a desfășurat sub umbrela evenimentului naţional anual “Săptămâna Națională a 
Voluntariatului” (SNV). 

Săptămâna Națională a Voluntariatului este un eveniment ce se adresează tuturor acelora 
care pot avea un rol în dezvoltarea comunității, fiind menit să mobilizeze cât mai multe 
organizaţii şi voluntarii lor, pentru a sărbători împreună voluntariatul şi pentru a recunoaşte 
public implicarea şi puterea de dăruire a voluntarilor.   

SNV este coordonat la nivel național de asociația Pro Vobis – Centrul Național de 
Resurse pentru Voluntariat, cu sediul la Cluj-Napoca și are loc întotdeauna în fiecare primavară, 
anul acesta desfășurându-se în perioada 09 - 15 mai. SNV are un slogan nou în fiecare an, menit 
să mobilizeze voluntari şi organizaţii deoportivă, în anul 2016 sloganul SNV fiind  “Orice zi e 
bună pentru a fi voluntar!”. Există şi o culoare pentru fiecare ediţie a SNV. Culoarea SNV în 
acest an a fost albastrul, care semnifică speranță, bucurie, linişte.   

Proiectul nostru a fost înscris în calendarul SNV, pe platforma online dedicată 
evenimentului http://www.saptamanavoluntariatului.ro, organizatorul punându-ne la dispoziție o 
serie de materiale de promovare: afiș personalizabil A4/A3, facebook cover, sigla SNV, bannere, 
fluturași personalizabili, tricouri, comunicate de presa pre și post-eveniment, toate cu sloganul și 
însemnele SNV.  

Școala Gimnazială “Diaconu Coresi” Fieni a fost recunoscută ca partener local, având un 
rol important în organizarea evenimentului național “Săptămâna Națională a Voluntariatului”. 
    Proiectul, constituit dintr-o serie de demonstrații și exemple concrete, a fost coordonat la 
nivelul unității școlare de cadrele didactice Nicoleta Doamna, Elena Istrate și Camelia Moraru.  

Prin acest proiect s-a urmărit: 
- formarea elevilor în spiritul implicării voluntare şi soluţionării unor probleme sociale, 

culturale şi educaţionale identificate în comunitatea în care trăiesc,   
- familiarizarea cu instituțiile, misiunea și valorile Uniunii Europene,  
- provocarea lor de a-şi conştientiza propriul loc şi rol în România și în Europa, la creșterea 

gradului de conștientizare al elevilor privind pericolele și beneficiile mediului online,  
- punerea la dispoziția elevilor a informațiilor, resurselor și uneltelor necesare pentru 

crearea unui mediu mai sigur şi mai responsabil pe internet, la stimularea interesului 
pentru lectura individuală și colectivă, în vederea dezvoltarii și activizării vocabularului 
și a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală, 

- dezvoltarea unor aptitudini speciale şi antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi 
bogate în conţinut,  

- cultivarea interesului pentru lectură şi fructificarea talentelor personale,  
- conştientizarea tinerilor cu privire la importanţa conservării mediului şi a civilizării 

semenilor, adoptării unui comportament responsabil, informării în ceea ce priveşte 
protecţia mediului. 
În acelaşi timp, proiectul s-a vrut a fi un izvor de entuziasm şi inspirație pentru întreaga 

comunitate cu privire la faptul că împreună, prin voluntariat, avem şansa să facem lucruri mai 
multe şi mai bune şi putem produce o schimbare atât în ceea ce priveşte nedreptatea socială, cât 
şi în ceea ce priveşte protecţia mediului. 



Obiectivele urmărite în proiect au fost următoarele:  
 îmbogăţirea cunoștințelor elevilor cu privire la Uniunea Europeană;  
 familiarizarea elevilor cu statele Uniunii Europene și cu însemnele caracteristice acesteia,  
 familiarizarea elevilor cu drepturile și obligațiile cetăţeanului european,  
 cunoașterea drepturilor fundamentale ale copilului (dreptul la viaţă, dreptul de a avea o 

cetățenie, dreptul la educație și joc, dreptul de a beneficia de servicii medicale), 
 conștientizarea pericolelor pe care le poate genera socializarea în rețelele sociale online, 
 implementarea unei atitudini pozitive și responsabile a copiilor față de internet , 
 stimularea gustului pentru lectură, 
 îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit, 
 stimularea imaginaţiei şi a creativităţii verbale, 
 promovarea în rândul elevilor a respectului pentru natură, 
 formarea deprinderilor elevilor de a păstra mediul curat, 
 exprimarea reală a opiniilor, gândurilor, sentimentelor, 
 dezvoltarea spiritului de echipă. 

Temele pe baza cărora a fost realizat proiectul au fost bine structurate, clare și ușor de 
înțeles: 

 Câmp de experiență: Cei mai mici cetățeni europeni în acțiune! – Luni 9 mai 2016, 
 Câmp de experiență: Sunt cetățean european! am drepturi și obligații! - Marți 10 mai 

2016, 
 Câmp de experiență: Ora de net! – Miercuri, 11 mai 2016 
 Câmp de experiență: Citim și aflăm lucruri noi! – Joi, 12 mai 2016 
 Câmp de experiență: Fiii Enei respiră aer curat! – Vineri, 13 mai 2016 
 Câmp de evaluare și gânduri finale – Vineri, 13 mai 2016. 

Reprezentanții Europe Direct Târgoviște ne-au purtat într-o călătorie prin istoria 
instituțiilor europene, comunicându-ne date cu privire la crearea și rostul lor și informații 
complete, adaptate vârstei elevilor despre ceea ce înseamnă să fii cetățean român în Europa, 
despre drepturile și obligațiile pe care le au cei mai mici europeni în contextul sărbătoriri Zilei 
Europei. 

Teatrul Forum a venit în mijlocul nostru şi prin intermediul lui am învățat să căutăm 
argumente și soluții la diverse probleme sociale și de comportament. Piesa de teatru ne-a 
stimulat imaginația și puterea de a nu ne lăsa intimidați, ne-a oferit un exemplu despre cum ar 
trebui să reacționăm atunci când violența intervine în viața noastră, cum ar trebui să nu stăm 
pasivi și să ignorăm violența și intimidarea.  

Prin vizionarea unor filmulețe, realizate de Organizația Salvați Copiii România și 
dedicate prevenirii şi promovării unui internet mai sigur, fie că acesta este reprezentat de 
facebook, de un joc sau de vreun alt mediu de socializare online, am învățat că responsabilitatea 
de a cunoaşte atât beneficiile şi pericolele asociate folosirii internetului, cât şi metodele de 
suport, prevenţie şi intervenţie în cazul unor situaţii supărătoare pentru copii în mediul online, ne 
revine tuturor și trebuie să acordăm o atenție deosebită acestor aspecte care pot afecta siguranța 
copiilor. 

Becky, o fetiţă de zece ani, ne-a dezvăluit faptul că navigarea în mediul online fără 
protecția necesară constituie o expunere la o serie de riscuri cum ar fi: conţinut ilegal și/sau 
dăunător, victimizarea prin intimidare, hărţuire sau ameninţare, furtul datelor cu caracter 
personal. 

 În mijlocul bibliotecii, înconjuraţi de cărţi, am încercat să promovăm ideea că lectura îți 
dezvoltă inteligența, imaginația, creativitatea și limbajul, că lectura este amuzantă și, deși pare 
să fie demodată în societatea computerizată actuală, nu este așa, ea oferind instrumentele 
necesare formării, nu doar informării.  



 Pe malul Ialomiţei am plantat mesteceni, ocazie cu care am învățat cum trebuie să ne 
manifestăm în natură, dar și în spațiul public, am aflat informații despre importanța protejării 
mediului înconjurător și despre însemnătatea refacerii acestuia. Plantarea copăceilor s-a finalizat 
cu o mini lecție, prin intermediul căreia copiii au înţeles relaţia om - mediu înconjurător şi 
interdependenţa dintre calitatea vieţii şi calitatea mediului înconjurător. 

 Evaluarea proiectului a fost atât una de parcurs, cât şi una finală. Evaluarea pe parcurs s-
a realizat prin discuții feed-back cu ocazia desfășurarii fiecărei teme. Evaluarea finală s-a realizat 
printr-o activitate comună şi a fost reprezentată de produsul final al proiectului, trei afișe 
ecologice realizate prin tehnica colajului care au ilustrat școala și orașul de vis și o listă de 
întrebări adresată persoanelor publice din conducerea orașului. 

S-a încercat implicarea în proiect a cât mai multor persoane: părinți, cadre didactice, 
cetățeni ai orașului, diverse instituții și organizații pentru ca proiectul nostru să aibă un impact 
cât mai mare. 

Proiectul „Fii voluntar la FIENI!” a urmărit să realizeze exemple de bună practică, să 
stimuleze și să promoveze educația pentru voluntariat, să genereze în tânăra generație impulsul 
pentru a o face să se implice, să ajute fără să aștepte un folos material.  

Suntem bucuroși că am avut ocazia să participăm la acest proiect, să cunoaștem oameni 
noi, să ne aducem vechii prieteni lângă noi, să demonstrăm tuturor că uneori exemplul se poate 
transforma în semnalul care să marcheze începutul unor fapte bune.  

 
 
  


