Dăruiește pentru educație!

La Colegiul Național „Gh. M. Murgoci” din Brăila a început la 01 noiembrie 2018
proiectul național de tip educație nonformală „Dăruiește pentru educație!”. Proiectul este
inițiat de Romeo Crețu, Dezvoltator de Oameni (trainer, coach, public speaker, psihoterapeut,
profesor asociat

la Universitatea București) și se desfășoară până în martie 2019. La

prezentarea Programului a fost prezentă și doamna inspectoare pentru activități educative,
prof. Aurelia Ion.
Proiectul „Dăruiește pentru Educație!” are ca scop familiarizarea liceenilor cu stabilirea
de scopuri și instalarea de obiceiuri prin care își trăiesc viața la adevăratul potențial.
Adică obțin rezultate frumoase pentru ei și pentru cei din jur.
Romeo Crețu derulează Proiectul „Dăruiește pentru Educație!” din 13 noiembrie 2017,
fiind incluse până acum un număr de 81 de clase din 43 de licee din toată țara. Numărul total
de elevi și diriginți participanți la proiect este de 2378.
Proiectul se desfășoară în Colegiul Național „Gh. M. Murgoci” în trei etape - noiembrie
2018, decembrie 2018 și februarie 2019. Cele trei etape sunt, de fapt, 3 cursuri de 50 de
minute desfășurate la intervale de 1 – 2 luni.
Prima întâlnire este despre SCOP. Romeo Crețu discută cu liceenii de ce este important să
avem în permanență un SCOP în viață și îi ajută să-și identifice un scop pentru viitorul
apropiat. Practic, le canalizează atenția spre a face ceva pentru ei și pentru viața lor. Tot la
prima întâlnire Romeo le dăruiește liceenilor și diriginților, în numele Dăruitorilor, câte un
exemplar din cartea Obiective și Obiceiuri, varianta de liceu (cu autograf, bineînțeles).
A doua întâlnire este despre OBICEIURI. Romeo le povestește liceenilor despre influența pe
care o au obiceiurile asupra vieții noastre și îi ajută să identifice obiceiurile ce merită instalate
pentru atingerea SCOPULUI. Le povestește din experiența lui și a altor sute de persoane și
despre importanța monitorizării și raportării zilnice în instalarea obiceiurilor. Între a doua și a
treia întâlnire au suficient timp să instaleze obiceiurile alese și să vadă cum funcționează
pentru ei acest proces.

Iar a treia întâlnire este despre REZULTATE. Romeo analizează împreună cu liceenii cum a
fost procesul pentru ei, ce concluzii merită luate și folosite în viață și se celebrează rezultatele
obținute.
O diplomă de absolvire a proiectului înmânată fiecărui licean încheie frumos cele 3 etape.
Conducerea Colegiului Național „Gh. M. Murgoci” apreciază proiectul „Dăruiește pentru
Educație!”. Doamna directoare, prof. Mihaela Florina Giurcă, afirmă că: „Integrat în
acțiunile școlii ce vizează dezvoltarea elevilor, proiectul „Dăruiește pentru educație!”
propus de Romeo Crețu, confirmă preocupările noastre de a asigura tinerilor noștri un
context de exersare de noi competențe care să îi ajute să se integreze în societatea
contemporană și să îți facă Viața cât mai frumoasă cu putință.”
Coordonatorul acestui proiect în cadrul Colegiului Național „Gh. M. Murgoci” – în prezent
singura unitate de învățământ din județul Brăila inclusă în acest proiect -, este prof. dr. Ana
Coman, beneficiarii fiind cei 28 de elevi din clasa a-IX-a B. Dăruitorii – persoanele fizice
și juridice care au sponsorizat acest proiect - sunt proiect firmele Casa de insolvență
Grădinariu SRL, reprezentată de Mihaela Grădinariu, Obanti Exchange Design SRL,
reprezentată de Felicia Obreja, alături de diriginta clasei, prof.dr. Ana Coman.
Cursurile incluse în proiect sunt coordonate de către prof.dr. Ana Coman, care ne-a declarat
că:
„Impactul acestui proiect, susținut financiar de comunitate, este major pentru clasă: în primul
rând, elevilor mei li se oferă prilejul (pentru unii dintre ei primul de acest tip) de a lucra cu
un trainer, de a participa la propria formare coordonați de o persoană acreditată pentru
această acțiune, de a fi inițiați performant într-un alt stil de învățare, motive pentru care îi
mulțumesc lui Romeo Crețu că a acceptat și invitația noastră.
În al doilea rând, prin acțiunile propuse în proiect, ce vizează cunoașterea de sine, cultivarea
stimei de sine, a încrederii în forțele proprii, orientarea în carieră, formarea unor deprinderi
sănătoase de viață, consolidarea unui atitudini pozitive, identificarea dimensiunilor spre care
să-și conducă performanța școlară, se realizează și o integrare în noua structură educațională,
liceul, deseori copiii invocând dificultăți în adaptarea la cerințele acestui nivel de pregătire.

Și în al treilea rând, derularea acestui proiect demonstrează că funcționează parteneriatul
școală -comunitate, că oamenii din orașul nostru susțin educația; și le mulțumim pe această
cale pentru implicare. Este aspirația mea cea mai puternică de a da funcționalitate acestei
relații, considerând că este una dintre formele eficiente de a arăta că în școală se întâmplă și
altceva decât predare.
Cu siguranță că la finalul cursului elevii mei, cei din clasa a-IX-a B, vor fi acei tineri care
știu să-și valorizeze abilitățile dobândite, înțelegând la un alt nivel ce înseamnă să îți trăiești
cu adevărat Viața.”
Mai multe detalii despre proiect și despre activitatea lui Romeo Crețu în zona educațională
puteți afla accesând site-ul proiectului – www.daruiestepentrueducatie.ro – și site-ul
www.romeocretu.ro.

