Proiectul educațional

”O șansă pentru fiecare copil”
(CAEM 2018, domeniul educaţie civică,
voluntariat, proiecte caritabile)

Aplicant: Școala Gimnazială Nr. 1 ”Sfinții Voievozi”, București
Coordonatori: Voinea Daniela, Soare Iuliana, Carmen Violeta Stoian
Parteneri in organizare: Asociația ”Părinții Aproape” a Școlii Nr. 1 ”Sfinții Voievozi”, Centrul Municipal
București de Resurse și Asistență Educațională, Asociația Culturală ”Constantin Gănescu”, Organizația ”Salvați
Copiii”, Asociația”RENINCO”România (care asigură monitorizarea și evaluarea).
Argument: Școlile oferă elevilor asistenţă sociopedagogică, programe educative, efectuarea temelor precum şi
activităţi recreative, cultural artistice si sportive, cu sprijinul financiar al părinţilor și prin activități de
voluntariat din partea unor cadre didactice. Lipsa altor resurse a condus la imposibilitatea introducerii în grupul
țintă a copiilor aflaţi în dificultate datorită mediului din care provin (din familii sărace, din familii
monoparentale sau care cresc fără parinţi, plecaţi în strainatate sau abandonaţi din diverse motive). Pentru
diversificarea activităților și abordarea acestora din perspectivă civică, se extinde grupul de voluntari prin
antrenarea părinților cu specializări in diverse domenii sau cu hobby-uri care vin să completeze și să susțină
domenii de interes pentru copii. Totodată sunt antrenați in activități de voluntariat foști elevi ai școlii – elevi din
invățământul liceal, studenți, specialiști din diverse domenii care iși vor valorifica propria experiență impreună
cu elevii din grupul țintă al proiectului in cadrul atelierelor de lucru și al seminariilor, prin excursii sau tabere
tematice.
Scopul proiectului : Stimularea performantelor elevilor, cu accent pe grupurile vulnerabile, prin asigurarea
cadrului educational si organizatoric potrivit activităţilor de învăţare formală şi nonformală care să susțină
aptitudinile elevilor si să diminueze eşecul şcolar, fara discriminare.
Obiectivele specifice ale proiectului :
➢ Furnizarea de servicii educaţionale specializate informale, formale şi nonformale;
➢ Promovarea și încurajarea activităților în echipă și îmbunătățirea relației între elevi;
➢ Prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de adaptare şcolară;
➢ Integrarea mai rapidă în programul şcolar prin creşterea adaptabilităţii la acest tip de mediu;
➢ Dezvoltarea aptitudinilor artistice, sportive, sociale și anteprenoriale;
➢ Creșterea importanței educației și a rolului părinților în dezvoltarea copiilor.
➢ Schimbarea percepţiei comunităţii faţă de problematica nevoii copilului de a fi asistat și consiliat pentru a-şi
forma deprinderi dezirabile.
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI constau in:
Activități educative cu sprijin specializat: recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive si emoţionale prin
activităţi remediale, de consiliere psihopedagogica; activităţi de stimulare a lecturii independente; formarea și
dezvoltarea aptitudinilor de muncă independentă.
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Activități educative cu sprijin specializat: organizarea activităților practic – aplicative pe diferite domenii (artă
teatrală, sport, jocuri didactice recreative, excursii, tabere) si promovarea rezultatelor scolare si extrascolare ale
elevilor prin expozitii, simpozioane, participarea la festivaluri si concursuri. Elevii vor fi indrumați să
confecționeze diverse obiecte cu specific tradițional românesc sau din tradițiile altor popoare (din materiale
specifice sau reciclabile), ținând cont de datele la care sunt organizate târgurile.
Târgul de Dragobete (atelier de creație, spectacol și expoziție cu vânzare (23 – 24 februarie 2018) Produsele
confectionate de elevi vor fi expuse cu prilejul târgului și vor fi valorificate pentru campania de strangere de
fonduri a cărei destinație va fi stabilită cu ajutorul consiliului elevilor și cu sprijinul Casei Corpului Didactic.
Spectacolul artistic va reuni momente artistice variate care vor accentua semnificația sărbătorii Dragobetelui la
români, in ajun de mărțișor.
Tabăra de Sânziene (Drăgaica, 24 iunie) : 23 – 30 iunie 2018, la Cheia / Alba Iulia: se vor organiza workshopuri, momente artistice, excursii tematice, ateliere de creație unde se vor realiza produse specifice și un buletin
informativ cu sărbătorile românești. Spectacolul artistic va reuni momente artistice variate care vor accentua
semnificația sărbătorii ”Drăgaica” la români.
Târgul de Sfântul Dumitru - (atelier de creație, colectă și expoziție cu vânzare):26 - 27 oct. 2018, când elevii
vor fi organizați pe ateliere de arte vizuale de diferite feluri, iar produsele confectionate vor fi expuse cu prilejul
targului și vor fi valorificate pentru campania de strangere de fonduri a cărei destinație va fi stabilită cu ajutorul
consilului elevilor și cu sprijinul CCD București.
Târgul de Crăciun - (atelier de creație, spectacol, colectă și expoziție cu vânzare): 17 – 18 dec. 2018, când
elevii vor lucra pe ateliere pentru confecționarea ornamentelor de Crăciun, sub indrumarea voluntarilor.
Produsele confectionate de elevi vor fi expuse cu prilejul targului și vor fi valorificate pentru campania de
strangere de fonduri a cărei destinație va fi stabilită cu ajutorul consilului elevilor. Spectacolul artistic va reuni
momente artistice variate care vor accentua semnificația sărbătorilor de iarnă la români.
Elementele de bază ale educaţiei vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale la nivelul cooperării, al
comunicării verbale şi nonverbale şi la nivelul creativităţii prin participarea copilului la alegerea activităţilor şi a
jocurilor, organizarea adecvată a ambientului educativ, flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare cu accent pe
dezvoltarea personala, campanii umanitare care vizează îmbunătățirea vieții personale etc.
Resursele umane reprezintă echipa pedagogică alcatuită din 20 de specialiști, respectiv cadre didactice,
specialiști în domeniul artistic (actori, coregrafi etc.), personal didactic auxiliar, personal nedidactic și părinţi,
cadrele medicale de la cabinetul medical al şcolii, dar și 25 de voluntari asigurati in urma acordului de
parteneriat cu Organizatia „Salvati Copiii”, Asociatia RENINCO, DGASPC și CMBRAE.
Impactul educativ asupra grupului țintă constă în faptul că proiectul va lansa multiple provocări în conceperea
unor noi conţinuturi și strategii care să contribuie la creșterea calității procesului de învățământ prin reducerea
absenteismului, a abandonului școlar, facilitarea adaptării școlare și creșterea performanțelor elevilor.
La inițiativa Asociației ”Părinții Aproape” a Școlii Nr. 1 ”Sfinții Voievozi”și cu sprijinul Asociației
RENINCO, din data de 22 februarie 2018 se lansează ”Clubul de dezbatere pentru părinți”, intâlniri
bilunare (intre orele 17.00 – 19.00) care au rolul de a stimula comunicarea și de a promova exemple de
bună practică. Invitați la dezbateri vor fi specialiști in prihopedagogie, medicină, educație, precum și din
alte domenii de interes pentru părinți.

VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAȚI ȘI VĂ DORIM MULT SUCCES!
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