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”IMPLICĂ-TE! DONEAZĂ O
CARTE!”
- PROIECT-

Raport
Final

DESPRE „SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE”
Consiliul Europei, prin organismul său specializat-Centrul Nord-Sud, a iniţiat,
la Strasbourg, în 1999, prima „Săptămână a Educaţiei Globale”, promovând în
statele membre activităţi şcolare dedicate reducerii sărăciei şi excluderii sociale şi,
ulterior, având în vedere mesajele primite, a invitat statele Consiliului Europei să
participe anual la Săptămâna Educaţiei Globale.
Săptămâna Educației Globale este un eveniment european ce încurajează atât
profesorii cât şi elevii să dezvolte şi să implementeze activități educaționale în
contextul cetățeniei globale.
In fiecare an, Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei lansează o temă generală
şi îi invită pe toți cei interesați să organizeze ateliere, activități de informare şi
conştientizare.
Tema de anul acesta este “Lumea mea depinde de noi”, având drept obiective
generale:





conștientizarea viețuirii în lume și a rolului nostru de cetățeni ai lumii;
atitudini de respect pentru diversitate și abilități de comunicare intercultural a;
abilitatea de acționa pentru a transforma lumea într-un loc mai echitabil și
durabil;
responsabilitate pentru propriile noastre acţiuni.

Săptămâna Educației Globale a devenit o tradiție şi în şcolile din România.
În acest sens, Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” din Brăila, şi-a propus
derularea unui proiect de voluntariat, intitulat sugestiv: „I M P L I C Ă - T E !
D O N E A Z Ă O C A R T E ! ” , p r o i e c t i n i ț i a t d e Consiliul Şcolar al
Elevilor, având ca scop donaţia de carte bibliotecii Școlii Gimnaziale Plopu.
Proiectul, înregistrat sub nr. 3559/1.11.2017, a unit 110 elevi şi 13 cadre
didactice din şcoală, dornici să ajute, să dăruiască o mică parte din averea lor de
suflet: o carte. Astfel, au colectate şi donate 423 de volume de carte şcolară.

MOTTO:
„ … cartea este o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi
frumuseţi”.
(Tudor Arghezi)

ARGUMENT:
Se vorbește tot mai des, în ultimul timp, de faptul că lectura nu mai
reprezintă o obișnuință în rândul copiilor / elevilor. Parțial adevărat, pentru că de
multe ori copiii / elevii și-ar dori să citească, dar nu au acces la cărți. Există însă
și unii părinți care, din cauza problemelor financiare, pun cărțile la finele listei de
priorități.
COORDONATORI PROIECT:
Director, prof. Băcanu Elena-Livica
Director adj., prof. Rădoi Doinița
Coordonator progr. şi proiecte educative, prof. Urse Daniela
Membri: Inv. Dumitriade Carmen
Inv. Purice Suzana
Consiliul Şcolar al Elevilor (CŞE)

DESCRIEREA PROIECTULUI
DURATA PROIECTULUI: noiembrie 2017
DOMENIUL ȊN CARE SE ȊNCADREAZA: educație pentru voluntariat
SCOPUL PROIECTULUI:
 Sprijinirea accesului la cultură şi educaţie al elevilor din zonele rurale.
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
 Formarea capacității de relaționare / întrajutorare;
 Imbogăţirea fondului de carte al bibliotecii Școlii Gimnaziale Plopu, jud.
Brăila;

 Formarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei pentru
voluntariat în rândul elevilor, în vederea conştientizării şi exercitării
cetăţeniei europene active. Prin implicarea elevilor în activităţi de
voluntariat, dezvoltăm la aceştia responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de
semenii lor, stima de sine şi devotamentul faţă de ideile civice.
GRUPUL ŢINTĂ:
Toți elevii Școlii Gimnaziale ”Ion Creangă”- Brăila
BENEFICIARI:
 Elevii claselor pregătitoare şi ai claselor I – VIII de la Şcoala Gimnazială
Plopu;
 110 elevi implicați ai Școlii Gimnaziale ”Ion Creangă”- Brăila
RESURSELE PROIECTULUI:
 RESURSE UMANE: elevi şi cadre didactice, părinţi
 RESURSE MATERIALE: spaţiul necesar colectei de carte a fost pus la
dispoziţie de către Școala Gimnazială “Ion Creangă”, Brăila.
PARTENERI:
Şcoala Gimnazială Plopu - Brăila; Director, prof. Iancu Florica
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN CADRUL
PROIECTULUI:
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Activitatea

Locul
desfășurării

Termen

Identificarea, de către membrii
Școala
30-31 oct.
proiectului a instituției şcolare Gimnazială “Ion
2017
aflate în dificultate
Creangă”, Brăila
Popularizarea proiectului în
Școala
01-10 nov.
unitatea şcolară
Gimnazială “Ion
2017
Creangă”, Brăila
Desfășurarea campaniei de
Școala
01-15 nov.
colectare
Gimnazială “Ion
2017
Creangă”, Brăila

Responsabil

Prof. Urse
Daniela
CŞE
CŞE

4.

Dirijarea donaţiilor colectate
către școala parteneră

5.

Redactarea raportului şi
pregătirea portofoliului de
proiect

Şcoala
16-17 nov.
Gimnazială
2017
Plopu, Brăila
Școala
7 dec.
Gimnazială “Ion
2017
Creangă”, Brăila

Coordonatori
Membri
Părinți
Prof. Urse
Daniela

EVALUAREA PROIECTULUI:
 Realizarea de afişe informative;
 Numărul de volume donate;
 Intocmirea portofoliului proiectului, care să cuprindă fotografii cu
activităţile desfăşurate;
 Raportare la ISJ Brăila;
 Popularizare pe site-ul Şcolii Gimnaziale “Ion Creangă”.

IMPACT

Impactul asupra şcolii noastre a fost unul major, deoarece a fost primul
proiect derulat la inițiativa elevilor. Acest proiect a revitalizat activitatea
şcolii, motivând atât profesorii cât şi elevii să se implice în activităţi.
Proiectul “Implică-te! Donează o carte!” a fost şi va rămâne un punct de
referinţă în viaţa şcolii noastre.
Din discuţiile purtate cu cei implicaţi în această activitate, dar şi cu cei care
au auzit despre ea de la participanţi, nu numai că se doreşte continuarea
acestui gen de activităţi, dar se şi impune. Părinții, comunitatea au îmbrățişat
cu multă susținere acest gen de activitate.

Mărturii ale elevilor / profesorilor voluntari:

Dinescu Maria, clasa a VIII–a C, membru CŞE:
“Iubesc cartea, am iubit-o mereu şi prin intermediul ei, caut să cunosc
adâncurile lumii, să vânez efemerul, până când clepsidra timpului se va sparge.
Prin această donație nu am oferit doar cărți, am oferit crâmpeie de dragoste, viață,
cunoaştere. Prin intermediul acestui proiect am descoperit lumea cărților: o lume
fragilă, tânără, dornică, o lume…feerică.”

Bianu Bogdan, clasa a VI–a B:
“Am donat cărți dintr-un simplu motiv: aşa cum mie îmi place să împrumut
cărți de la bibliotecă, vreau să aibă şi alți elevi această oportunitate şi bucurie”.
Dinulescu Maria Isabela, clasa a VI–a B:
“Donând acele cărți, am simțit bucurie, deoarece ştiu sigur că am făcut fericiți
copiii de la Şcoala din Plopu. Ştiu că am făcut un lucru bun”.
Riga Giulia, clasa a VIII a B, membru CŞE:
“Proiectul “Implică-te! Donează o carte!” a constituit pentru mine, în mare
parte, un mod prin care să-mi exprim dorința ca şi copiii din mediul rural să aibă
parte de cel puțin o oră de lectură zilnic, pentru că numai astfel îşi vor putea
îmbogăți vocabularul”.

Cernat Cristiana, clasa a VIII a B:
“M-am implicat în acest proiect pentru a-i ajuta pe cei care doresc să citească, să
învețe şi pentru care cartea înseamnă o şansă la o viață mai bună”
Prof. limba română, Vlad Carmen:
“De Şcoala Gimnazială Plopu sunt legată emoțional, una dintre rudele mele fiind
învățător acolo. Am donat cu sufletul”.
Prof. Urse Daniela, coordonator proiect:
“Consider că menirea cărților este să fie citite, să ajute și să încânte cât mai mulți
oameni. O carte este emoție, transformare, progres, dezvoltare, cunoaştere. O carte
este bucurie și fiecare om este ceea ce este, nu doar prin prisma a ceea ce deține
material, ci prin prisma a ceea ce face, a ceea ce simte, a ceea ce trăiește”.

Fotografii din cadrul activităților proiectului:
Consiliul Şcolar al Elevilor, Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”

La Şcoala Gimnazială Plopu

Biblioteca Şcolii Gimnaziale Plopu

Am primit şi daruri de la noii noştri prieteni …

Director,
Prof. Băcanu Elena-Livica
Coordonator programe şi proiecte educative,
Prof. Urse Daniela

