
 
 

 

 

 

 

 

Voluntariatul ... soluţia pentru „şcoala vieţii” 
 prof. Învăţ.primar  Matei Roxana-Mihaela 

Şcoala Gimnazială „ION CREANGĂ” Bacău 
        Ce ştii despre VOLUNTARIAT? 

        În primul rând, voluntariatul este cea mai simplă activitate pe care o putem 

face. Voluntariatul înseamnă să îţi dedici o parte din timpul tău altor tipuri de activităţi, fără să 

fii plătit pentru ceea ce faci. 

         În schimb, ce s-ar putea să nu se ştie despre acţiunile de voluntariat este că „răsplata” vine 

odată cu sentimentul de satisfacţie al timpului şi al eforturilor pe care le depune orice persoană 

doritoare să se implice voluntar. De asemneni, voluntariatul deschide noi orizonturi, şi este un 

prilej bun să: cunoşti persoane noi, să stăpâneşti mai bine abilităţile personale, şi nu în ultimul 

rând, să capeţi experienţa vieţii.  

       Ce ne împiedică să nu facem VOUNTARIAT? 

      Când vine vorba despre voluntariat, există poate o singură problemă care pune la îndoială pe 

cei mai mulţi dintre noi, şi anume lipsa timpului. Adăugat la lipsa timpului, lipsa educaţiei atât în 

familie, cât şi în grădiniţă sau şcoală, este rezultatul “perfect” pentru un eşec al intenţiei de 

voluntariat. Drept urmare, mai avem nevoie să “lucrăm” la o cultura a voluntariatului. Sunt 

„intenţii” timide de a iniţia şi organiza în grădiniţe, şcoli, licee, ba chiar facultăţi acţiuni de 

voluntariat, şi chiar se fac sporadic, dar este o nevoie mai mare de astfel de activităţi.  

       De ce trebuie să facem voluntariat în grădiniţe, şcoli? Iată câteva motive şi soluţii: 

.Prin voluntariat, copilul/elevul: 

 îşi creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viaţa; 

 învaţă să aprecieze lucrurile pe care le au şi le găseşte o altă utilitate; 

 îşi setează obiective mai realiste în viaţă; 

 capătă abilităţi de comunicare şi abilităţi de relaţionare socială care îi vor ajuta pe 

viitor, şi chiar în cariera lor profesională; 
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 poate descoperi în activităţile de voluntariat realizate, hobby-uri şi îşi poate forma 

orientări profesionale pe aceasta linie; 

 îşi formează abilităţi de lider, dobândind o capacitate mai bună de a lua decizii; 

 îşi formează prieteni noi; 

 îi creşte încrederea în sine şi se simte util societăţii; 

 îşi petrece timpul într-un mod plăcut, învăţând lucruri noi, în acelaşi timp.  

Este VOLUNTARIATUL un exempul de şcoala vieţii? 

            VOLUNTARIATUL, privit din perspective celor enumerate mai sus, poate fi 

considerată ca făcând parte din educaţia non-formală. Încă de la grădiniţă, apoi la şcoală, în 

liceu, copiii şi tinerii adolescenţi trebuiesc îndrumaţi, educaţi în spirit civic, prin diverse acţivităţi 

extracuriculare, prin proiecte realizate în strânsă legătură cu ONG-urile.  

            Cadrul didactic prin însăşi exemplul lui, le deschide inima, le formează deprinderi şi le 

educă gândirea, copiilor. Copilul/tânărul adolescent cu cât va fi lăsat să observe, să cunoască, să 

exploreze, şi cu cât va fi învăţat de mic că este important să îi ajuţi pe alţii, să te implici în 

activităţi de pe urma cărora să nu te aştepţi neapărat să obţii beneficii materiale, cu atât el va 

tinde  sa introducă idea şi dorinţa de voluntariat in viata lui.  

            Vizitele la centre de copii sau de bătrâni, spectacole caritabile, târguri caritabile cu 

vânzare de produce hand-made-uri realizate de beneficiari, şi alte evenimente organizate (în care 

se pot stânge donaţii), pot fi ocaziile potrivite pentru a-i implica pe copii/şcolari şi tineri 

adolescenţi,  şi de a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari. 

      De reţinut! 

              Cu cât se începe mai repede în instituţii şcolare să se realizeze astfel de activitati, de 

voluntariat, cu atât  copilul/elevul/tânărul adolescent îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă!   

             Astfel de evenimete şi activităţi civic educative îi formează pe aceştia ca oameni, şi îi 

pregătesc pentru viaţa de adult, câştigând astfel “şcoala vieţii”! 

              VOLUNTARIATUL  este soluţia pentru „şcoala vieţii”! 

 
 

 


