Competiția națională O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel
A. FIŞA ACTIVITĂŢII
Unitatea de învăţămȃnt: Şcoala Gimnazială “Vasile Conta”, Iaşi – strada Gh. Doja, nr.2,
cod poștal 700696
Nivelurile de învăţămȃnt: clasele pregătitoare – VIII
Număr elevi din școală: 775
Număr cadre didactice din școală : 43
Coordonatori activitate:
- dir. prof. Ionela BĂRBUȘ – ionelabarbus@yahoo.com
- prof. înv. primar PELIN Carmen-Mihaela – carmen22m@yahoo.com
- înv. TRIFESCU Daniela – daniela_trifescu@yahoo.com
1. Titlul activităţii: “Învierea lui Hristos, nădejdea Învierii noastre”
2. Domeniul în care se încadrează: Cetățenie democratică și responsabilitate socială
3. Scopul activităţii: formarea de capacități și atitudini care contribuie la dezvoltarea
personală a elevilor, precum şi cultivarea valorilor culturale, moral-religioase ce
definesc sufletul poporului român;
4. Obiective educaţionale:
- stimularea interesului copiilor pentru cunoașterea obiceiurilor Pascale specifice
zonei în care locuiesc;
- dezvoltarea creativităţii şi a spiritului competitiv;
- formarea deprinderilor de a lucra în grup;
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de relaţionare cu ceilalţi;
- formarea și dezvoltarea motivației în scopul întrajutorării semenilor aflați în
dificultate;
- urmărirea unor exemple de bune practici, în vederea formării unei educații demne
de viitori cetățeni;
- promovarea calităților morale: bunătate, toleranță, grijă față de semenii noștri;
- responsabilizarea copilului față de problemele societății într-un mod accesibil și
inovativ;
- dezvoltarea competențelor anteprenoriale;
- formarea și dezvoltarea la elevi a deprinderilor de participare l a viața comunității;
- atragerea elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular,
conducând la creşterea calitativă şi cantitativă a acestor activităţi.
5. Elevi participanţi: 58 de elevi; procent de participare 100%
6. Durata și locul desfășurării activității : 8 - 9 aprilie 2015; la Şcoala Gimnazială
“Vasile Conta”, Iaşi (vizionare de materiale demonstrative cu obiceiuri pascale,
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realizarea unor felicitări, comercializarea lor, în scop caritabil, achiziționarea de
alimente pentru bătrânii Centrului de Zi) şi Parohia Binecredinciosul Voievod Ștefan
cel Mare și Sfânt Iași (moment catehetic, distribuirea pachetelor cadou, vernisarea
expoziției ”Lumina Învierii”, premierea tuturor elevilor ).
7. Descrierea activităţii:
Proiectul Educațional Copiii în lumina lui Hristos a fost iniţiat de Şcoala
Gimnazială ”Vasile Conta” Iaşi în parteneriat cu Parohia Binecredinciosul Voievod
Ștefan cel Mare și Sfânt Iași. Proiectul urmăreşte crearea abilităților de exprimare
plastică a sentimentelor și trăirilor transmise de unele sărbători din viața românilor,
redarea în acorduri sensibile a evenimentelor naționale, cultivarea talentului artistic,
iar prin expozițiile cu subiect religios se realizează diseminarea activităților de creație.
Implicarea elevilor și a părinților acestora în activități antreprenoriale și de voluntariat,
prin valorificarea produselor activității, în scop caritabil a înlesnit atingerea scopului
acestui proiect care a urmărit și împărtășirea învățăturii creștine atât colectiv cât și
individual.
Activitatea s-a desfăşurat pe parcusul a două zile. La Școala
Gimnazială ”Vasile Conta” Iași au fost prezentate materiale de informare cu privire
la Învierii Domnului, s-au realizat creații plastice pentru expoziție și târgul de
felicitări și s-au achiziționat produse pentru bătrânii defavorizați de la Centrul de Zi
al Parohiei Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt Iași.
La Parohia Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt Iași, noțiunile
liturgice au fost prezentate de către părintele paroh dr. Mihai Doroșincă într -o
atmosferă spirituală, de înălțare duhovnicească. Expoziția a fost jurizată, iar elevii au
primit premii, diplome de participare și felicitări specifice Sărbătorii Pascale.
Bătrânii beneficiari ai voluntariatului creștin au primit cu emoție pachetele cu
alimente oferite de micii samariteni.
Alături de elevi, în ambele zile, părinții au susținut efortul copiilor cumpărând
produsele pentru actul caritabil, dovedind responsabilitatea socială față de acțiunile
proprii, preocuparea pentru dezvoltarea personală și pentru formarea unor atitudini și
valori social-civice democratice.
8. Rezultate obţinute:
Elevii au reușit să i mplice un număr tot mai mare de părinți-voluntari în sprijinirea
bătrânilor aflați în dificultate. În cadrul proiectului, coordonatorii au responsabilizat
școlarii în cadrul activităților de voluntariat , revigorând spiritul civic, promovând valori
de solidaritate și generozitate. Spiritul de echipă a avut un impact pozitiv asupra tuturor
beneficiarilor proiectului. Elevii știu mai multe, elevii sunt mai buni.

9. Continuarea proiectului
Părinţii, elevii şi profesorii şi-au manifestat disponibilitatea de a continua
proiectul şi în anul următor deoarece își doresc formarea omului în comunitate și
pentru comunitate.
Având în vedere sprijinul deplin al instituției partenere implicată pȃnă acum în
implementarea Proiectului Educațional Copiii în lumina lui Hristos, există premisa
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derulării în acelaşi mod, dar și a îmbunătățirii activităților şi structurii proiectului în
viitor.
Echipa organizatoare propune extinderea pe o perioadă de cinci ani a acestei
activități complexe, deoarece s-a bucurat de susţinerea și aprecierea părinţilor şi de
popularitate în rȃndul elevilor .

10. Motivația propunerii activității
Comisia de evaluare constituită la nivelul unității de învățământ a apreciat,
conform criteriilor de evaluare specifice, că proiectul Copiii în lumina lui Hristos poate fi
înscris în competiția națională O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel deoarece:
- scopul și obiectivele sunt clare, iar rezultatul a fost cel așteptat: activitatea a
avut un caracter interdisciplinar, vizând competențele cheie, dar și abilitățile
artistice ale copiilor, aceștia fiind entuziasmați;
- abordarea inovativă s-a concretizat prin modul de implicare, valorificare a
lucrului în echipă și prin obiectivele parteneriatului educațional;
- activitățile din cadrul acestui proiect au avut un conținut atractiv, stimulând
creativitatea, spiritul de echipă, comunicarea între elevi, punând în valoare
generozitatea și spiritul civic al persoanelor implicate;
- prin asimilarea învățăturilor creștine însușite în orele de cateheză s-a urmărit
implicarea lor într-o activitate de voluntariat creștin ;
- proiectul a fost susținut prin implicarea părințil or elevilor celor două colective,
a Parohiei Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și a Centrului de
Zi primire bătrâni din cadrul aceleiași parohii;
- la nivelul unității noastre, acest proiect a avut un impact pozitiv în rândul
elevilor, care au colaborat cu plăcere și s-au implicat în toate activitățile
propuse; toți și-au manifestat dorința de a participa și în anul următor.
- Săptămâna Școala altfel, Să știi mai multe, să fii mai bun, a constituit cadrul
optim pentru organizarea acestui tip de activități non-formale.

B.
Mărturii ale elevilor
“Mi-am luminat sufletul la Parohia Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și
Sfânt când am dăruit bătrânilor alimente.”
Alexandru Apetria-Moruzi, clasa a III-a A, Școala Gimnazială Vasile Conta, Iași
“Mi-a plăcut să-i fac pe bătrâni fericiți. Ne-am închinat, ne-am rugat să ne ajute
Domnul Iisus Hristos. Eu am fost fericit dăruind. ”
Iustin Timuș, clasa a III-a A, Școala Gimnazială Vasile Conta, Iași
“Preotul ne-a învățat să ne rugăm la Dumnezeu, să fim sănătoși și mereu bucuroși
și să dăruim bătrânilor câte un pic din ce avem.”
Alexandra Borcea, clasa a III-a B, Școala Gimnazială Vasile Conta, Iași
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“M-a impresionat activitatea de la biserică. A fost foarte drăguț să dăruim
bătrânelor ceea ce le trebuie. Așa dăruim iubire, suflet și binecuvântare. Asta numesc eu
bunătate. ”
Alexandra Neculau, clasa a III-a A, Școala Gimnazială Vasile Conta, Iași
“A fost emoționant momentul. Simt că prima dată am făcut ceva cu folos.”
Maria Chițescu, clasa a III-a B, Școala Gimnazială Vasile Conta, Iași
“Când am creat felicitări cu tematică pascală am simțit o legătură cu Dumnezeu .
La biserică m-am simțit bine. Acolo am băut aghiazmă, m -am închinat și am dăruit
alimente bătrânelor.”
Luca Văsoi, clasa a III-a A, Școala Gimnazială Vasile Conta, Iași
”Momentul cel mai emoționant a fost când o bătrână m -a sărutat cu lacrimi în
ochi și mi-a mulțumit pentru darul primit.”
Liviu Fronea, clasa a III-a B, Școala Gimnazială Vasile Conta, Iași
“Biserica mi-a adus lumină sfântă în suflet. Aș dori să mai pot dărui și altă dată
din puținul meu. ”
Bogdan Minia, clasa a III-a A, Școala Gimnazială Vasile Conta, Iași
”Creațiile noastre plastice au fost apreciate și am primit multe premii. ”
Elisa Țăroi, clasa a III-a B, Școala Gimnazială Vasile Conta, Iași

Mărturii ale profesorilor:
“Proiectul Copiii în lumina lui Hristos se desfășoară în școala noastră di n anul
2008 şi își propune promovarea identităţii, tradiţiilor şi valorilor culturale romȃneşti,
contribuind la dezvoltarea spiritului caritabil, la promovarea voluntariatului la nivelul
comunității, la dezvoltarea cetățeniei democratice și responsabilităț ii sociale, la afirmarea
spiritului european. În egală măsură, parteneriatul contribuie la promovarea imaginii
școlii la nivelul comunității, iar activitățile organizate proiectează în viitor profilul unui
cetățean activ, implicat social, un adevărat om al cetății.”
Director, profesor Ionela Bărbuș

”Iniţiat de Şcoala Gimnazială ”Vasile Conta” Iaşi, în parteneriat cu Parohia
Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt Iași și Centru de Zi primire bătrâni al
parohiei, Proiectul Educațional Copiii în lumina lui Hristos este un parteneriat în folosul
comunității care își propune dezvoltarea la elevii mici a trăirilor transmise de unele
sărbători din viața românilor, cultivarea talentului lor artistic și dezvoltarea abilităților de
autoafirmare în cadrul comunității locale. Triada familie -școală -biserică, susținută de
implicarea părinților, a cadrelor didactice și a slujitorilor bisericii, a făcut posibilă
realizarea de activități de voluntariat social, de răspândire a învățăturii creștin ortodoxe și
a contribuit la dezvoltarea spiritului caritabil.
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A dărui și a primi este o lecție utilă la toate vârstele și pentru toate categoriile
sociale.”
Preot paroh dr. Mihai Doroșincă, Parohia Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare
și Sfânt Iași
”Din perspectiva asistentului social opinez că cele trei entități partenere au reușit să
implice un număr mare de persoane în sprijinirea bătrânilor aflați în dificultate,
demonstrând un spirit de echipă de excepție cu impact pozitiv asupra beneficia rilor
direcți și indirecți din cadrul proiectului. Din perspectiva atingerii obiectivelor putem
afirma că elevii știu mai multe și sunt mai buni sub îndrumarea competentă a cadrelor
didactice și că persoanele defavorizate au primit cu bucurie darul creștinesc oferit în
preajma sărbătorilor. În cadrul proiectului, coordonatorii au responsabilizat elevii prin
activitățile de voluntariat, revigorând spiritul civic, promovând valori de solidaritate și
generozitate.”
Asistent social Petronela Barb, Centrul de zi pentru persoane vârstnice al Parohiei
Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt Iași
„Ca buni creştini, suntem datori să explicăm, să cunoaştem, să trăim şi să promovăm,
credinţa autentică, păstrată încă nealterată în comunitățile noastre.
În acest sens am antrenat elevii şcolii în activităţi deosebite, cu convingerea că în
formarea acestora ca mici creştini, grija noastră este să atragem har în viaţa lor, prin
rugăciune, exemplu şi implicare, pentru ca ei să cunoască valorile credinţei străbune, să
valorifice tezaurul lăsat de înaintaşii noştri, să fie mărturisitorii dreptei credinţe într-o
lume care din nefericire se îndepărtează tot mai mult de aceste valori, din comoditate,
indiferenţă, ignoranţă.
Proiectul Copiii în lumina lui Hristos a apărut ca o necesitate de a bucura elevii,
părinţii şi comunitatea locală cu talentul muzical şi artistic al copiilor din şcoala noastră.
Parohia Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt Iaşi, împreună cu Centrul de
zi afiliat bisericii a devenit locaţia ideală de a desfăşura activităţi cu caracter
interdisciplinar. Acestea au fost realizate atât în Săptămâna Şcoala Altfel, cât şi cu ocazia
evenimentelor de genul Sărbătoarea Crăciunului, Sărbătorile Pascale, 1 Martie, 8 Martie,
1 Iunie.
Alături de elevi, părinţii au fost implicaţi în manifestări care au transmis lecţia
bunătăţii, înţelegând că „a primi”, „a dărui”, „a mulțumi” îl caracterizează pe OM.
Cunoscând problemele comunităţii, aceştia au venit în sprijinul persoanelor cu nevoi
speciale, la iniţiativa echipei de proiect, implicându-se activ în susţinerea proiectului.
Generaţie după generaţie, serie după serie se va transmite ştafeta generozităţii,
continuând activităţi ce urmăresc acte de creaţie, de caritate, care definesc ethosul şcolii,
bucurându-se de susţinerea şi de aprecierea părinţilor, de popularitate în rândul elevilor.”
Profesor învățământ primar Carmen-Mihaela Pelin și Daniela Trifescu

Mărturii ale părinților:
Experienţa copiilor din Şcoala Altfel a fost cu siguranţă benefică, elevii fiind
încurajaţi să se exprime artistic prin realizarea unor felicitări cu simboluri pascale în care
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au aşezat toată bucuria adusă de învierea lui Iisus Hristos. Mici comercianţi, aceştia le-au
expus spre vânzare pentru ca toţi bănuţii să fie daţi bătrânilor. Au fost astfel învăţaţi să
dăruiască şi să-i ajute pe cei ce aveau nevoie de atenţie din partea oamenilor din jur.
Monica Borcea
M-am bucurat să aflu de la copilul meu că a fost alături de bătrânii pentru care
viaţa a fost mai grea. A înţeles astfel, mult mai bine, care este rolul familiei şi acum ştie
cum a apărut expresia - ,,Cine n-are bătrâni, să şi-i cumpere”. A venit acasă sensibilizat şi
a promis că va fi întotdeauna alături de cei bătrâni, bolnavi şi neputincioşi.
Elena Apetria-Moruzi
Activitatea a fost minunată şi a vizat mai multe aspecte – realizarea de felicitări,
vinderea lor, ajutorarea bătrânilor cu mici daruri. În săptămâna luminată, părintele le-a
oferit elevilor şi o oră de cateheză, pregătindu-i pentru Paşte, făcându-i să înţeleagă care
sunt semnificaţiile acestei sărbători. A fost o experienţă de viaţă minunată pentru care
mulţumim, cu drag, doamnelor învăţătoare.
Grecu Florentina
Director,
Prof. Ionela BĂRBUȘ

Dir. adj,

Coordonator proiect,

Prof. Anca ȚIBULCĂ

C. Dovezi ale activităţii:
Oră de creație plastică cu temă pascală

6

P.î.p.Carmen-Mihaela PELIN
Înv. Daniela TRIFESCU

Pachetele cu alimente
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Moment de cateheză
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Dăruirea
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Închinarea
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