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FII ȘCOLAR, NU FI HOINAR!
Revista de voluntariat cu tema ,,ALTERNATIVELE TIMPULUI LIBER”
Proiect de voluntariat
iniţiat şi finanţat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş, în
parteneriat cu Liceul Tehnologic ASTRA, Piteşti, în cadrul Programului de
susţinere a acţiunilor de tineret

Perioada de desfăşurare: mai – septembrie 2017
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș,
str. Griviței nr. 1-3, Pitești, județul Argeș, tel.
0248213443

Consilier, Simona BOCANU
Alternativele timpului liber

Liceul Tehnologic Astra, str. Nicolae Dobrin nr. 3,
Pitești, județul Argeș, , tel. 0248251824

Coord. de programe și proiecte educative,
prof. Ana-Maria DEMETER
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Compartimentul Tineret
din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport și Tineret Argeş
se prezintă
Activitatea Compartimentului Tineret
vine în întâmpinarea acelor nevoi ale
tinerilor, care nu îşi găsesc rezolvarea prin
educaţia formală oferită de sistemele
clasice de învăţământ. Astfel, prin
programele
şi
evenimentele
sale,
promovează şi încurajează implicarea
tinerilor în proiecte specifice, iniţiate de
DJST Arges sau alte
structuri
neguvernamentale de şi pentru tineret.
Ca
o
prezentare
generală,
menţionăm câteva dintre principalele
atribuţii ale Compartimentului Tineret:
*aplică
si
implementează
politica
guvernamentală în domeniul educaţiei
nonformale pentru copii şi tineri
la nivel local;
*oferă informaţii şi acordă consultanţă în
domeniu;
*organizează diverse activităţi în centrele
de agrement pentru tineret, recreative,
turistice, sportive etc.,
*organizează tabere tematice, seminarii,
cursuri pentru educaţia nonformală pentru
copii şi tineri,
programe cu caracter social, cu precădere
pentru cei defavorizaţi.
*colaborează cu structurile de şi pentru
tineret legal constituite;
*elaborează programe în scopul finanţării
acţiunilor proprii;
*sprijină acţiunile structurilor asociative de
tineret, acţiuni care corespund obiectivelor
cuprinse în programele sale
*coordonează activitatea
Centrului de
Tineret Piteşti în vederea derulării
activităţilor de informare şi consiliere
pentru tineret;
*colaborează cu organisme similare în
domenii
de
interes
comun.
PROGRAME IMPLEMENTATE:
P1- PROGRAM DE CENTRE DE
TINERET
CENTRUL DE TINERET PITEŞTI
Alternativele timpului liber

Str. Nicolae Dobrin, nr. 12, Anexa Sălii
Sporturilor din Piteşti
Proiecte permanente:
*,,Info Tineret” – activităţi de informare şi
consiliere
*,ProSPORT” - Campanie de informare
privind importanta miscarii fizice si a

alimentatiei corecte - activitati sportive:
dans, aerobic, zumba, badminton, volei,
tenis de masă.
*,,Scoala de vara” - iunie – august
*,,Gala Tinerilor Voluntari” - decembrie
P2- PROGRAM DE SUSŢINERE A
ACŢIUNILOR DE TINERET
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret
Arges iniţiază şi desfăşoară proiecte
proprii şi în parteneriat şi finanţează în
limita unui buget anual stabilit de
Ministerul Tineretului si Sportului
proiecte
propuse
de
organizaţii
neguvernamentale locale, selectate în
urma desfăşurării concursului local de
proiecte de tineret.
Grupul ţintă căruia se adresează proiectele
de tineret este cel al tinerilor cu vârsta
cuprinsă între 14 – 35 ani.
Proiecte proprii 2016:
*„Voluntari pentru Viitor” – mai – iunie
2016
Principalele activităţi desfăşurate au fost:
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1. Concurs judeţean „EGO ECO SUM” şi
expoziţie de fotografie pe teme ecologice
organizat în parteneriat cu Liceul
Tehnologic „Constantin Brâncuşi” – 14
mai 2016
2. Mini campionat tenis de camp – 22 mai
2016, Mioveni, în parteneriat cu Asociaţia
de Dezvoltare Durabila pentru Tineret
Mioveni
3. Sesiunea de comunicare ,,Evoluția
statului și dreptului in perioada postaderare”- 27 mai 2016 – Universitatea din
Pitești
4. Concurs de Talente, organizat în
parteneriat cu Consiliul Judeţeanal Elevilor
Argeș – 7 iunie 2016, Teatrul Alexandru
Davila
5. Campanie de informare în rândul
tinerilor privind importanţa practicării
voluntariatului, modalităţile de implicare în
activităţi de voluntariat, beneficiile
voluntariatului etc.
*„Ziua Educaţiei Nonformale” – mai –
iunie 2016
Parteneri:
Fundatia Compartir, Grupul pentru
Educatie și Ecologie Argeș, AIESEC

Alternativele timpului liber

Pitești,
Asociaţia
Iniţiative
ale
Voluntarilor Mioveni, Asociaţia de
Dezvoltare Durabila pentru Tineret
Mioveni, TEAM Mioveni, Asociaţia
Imago Mundi, Asociația Călțun Curtea de
Argeș.
În data de 4 iunie la sediul Fundaţiei
Compartir din Draganu, judeţul Arges a
avut loc o sesiune de prezentare a
activităţii celor opt ONG-uri participante,
un
atelier
despre
semnificația
voluntariatului,
mărturii personale ale
tinerilor care s-au implicat în diverse
proiecte, activităţi interactive, jocuri
dinamice, sport etc.
*„Alternativele timpului liber” - mai –
septembrie 2017
*„Talent Tin” – septembrie - octombrie
2016 – organizarea de acţiuni educativ –
recreative adresate tinerilor
* „Leadership&management” – octombrie
2016 – curs pentru dobândirea de noţiuni/
abilităţi necesare unui lider
*„Festivalul Sport Cultură Argeşeanul” –
octombrie – noiembrie 2016
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PROIECT EDUCAȚIONAL
cu finanțare DJST Argeș
,,ALTERNATIVELE TIMPULUI LIBER”

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA, PITEȘTI
TITLUL PROIECTULUI: ALTERNATIVELE TIMPULUI LIBER
DOMENIUL: CULTURAL-ARTISTIC
PERIOADA DE DESFĂȘURARE A PROIECTULUI: MARTIE-SEPTEMBRIE 2017
COORDONATORI proiect: DEMETER Ana-Maria, CIOBANU Elena
,,Nu trebuie să arzi cărţi ca să
distrugi o cultură. Ajunge să faci ca lumea
să nu le mai citească”. (Ray Bradbu)
ARGUMENT: Ritmul tot mai
accelerat de evoluţie a lumii contemporane
a pus amprenta asupra preocupărilor
familiei de astăzi. „Oamenii ocupaţi” s-au
îndepărtat de lumea cărţilor, iar televizorul,
calculatorul, internetul au devenit pentru ei
cele mai importante surse de informaţie,
făcând tot mai rar sau deloc „gestul” de a
citi o carte, de a intra într-o bibliotecă, întro librărie, de a-şi construi o bibliotecă
proprie, de a merge la teatru.
Proiectul educaţional pe care îl
propunem reprezintă o încercare de a
repune în drepturi „cartea ” şi „biblioteca”,
teatrul, activitățile sportive și culturalartistice, în general, de a aduce în atenţia
elevilor şi părinţilor alternative ale
timpului liber. Proiectul promovează
conduita pozitivă a adolescenților spre
manifestările
cultural-artistice,
de
ecologizare, de competiție sportivă, de
voluntariat etc.
Televizorul, calculatorul, internetul
au devenit repere fără pereche pentru
fiecare generaţie de elevi din ultimii ani.
Viaţa noastră trăită la început de secol XXI
este marcată, de la mic la mare, de
amprenta marilor descoperiri ştiinţifice
care au făcut paşi uriaşi în timp foarte
scurt. Aceste trei mijloace de informare
rapidă şi comodă - televizorul, calculatorul,
internetul- care oferă elevilor meniul
complet în orice domeniu al cunoaşterii,
acoperă deja o plajă substanţială a timpului
liber, care rămâne din ce în ce mai puţin. Şi
Alternativele timpului liber

atunci se naşte întrebarea: Ce alternative
ale timpului liber avem?
Pornind de la această constatare am
încercat prin acest proiect să găsim
modalităţi şi tehnici care să contribuie la
stimularea interesului elevilor pentru
lectură, pentru activităţi care depăşesc
spaţiul sălii de clasă sau al camerei
copilului. Bibliotecile sau unele case
memoriale, sunt mediile cele mai potrivite
ce oferă posibilitatea familiarizării cu
ambientul ce păstrează atmosfera de lucru
şi parfumul celor care au aşternut pe hârtie
creaţiile lor. Activitățile recreative,
sportive, de ecologizare, competitive etc.
sunt totodată potrivite să completeze
educația formală oferită de școală.
SCOPUL
PROIECTULUI:
dezvoltarea unor aptitudini speciale,
antrenarea elevilor în activităţi cât mai
variate şi bogate în conţinut, cultivarea
interesului pentru lectură, facilitarea
integrării în mediul şcolar, oferirea de
suport pentru reuşita şcolară în ansamblul
ei, fructificarea talentelor personale şi
corelarea aptitudinilor cu atitudinile
caracteriale.
OBIECTIVELE SPECIFICE:
*stimularea gustului pentru lectură;
*dezvoltarea aptitudinilor artistice și
sportive
*îmbunătăţirea comunicării orale şi scrise
*cunoaşterea instituţiilor de cultură din
Pitești și din zonele limitrofe,
*stimularea imaginaţiei şi a creativităţii
verbale,
*împărtăşirea experienţelor personale.
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GRUPUL ŢINTĂ: beneficiari
direcţi: 40 de elevi ai Liceului Tehnologic
Astra, între care 28 de elevi voluntariinițiatori ai proiectului și elevi cu CES.
DURATA PROIECTULUI: maiseptembrie 2017. Proiectul educaţional s-a
desfăşurat în
anul şcolar 2016-2017.
Activitățile au fost promovate prin
intermediul paginii de facebook a liceului
și prin blogul activităților extrașcolare,
coordonator, prof. Ana DEMETER.
DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR :
Activitatea nr. 1
Titlul activităţii: ,,Alternativele timpului
liber”
Data/perioada de desfăşurare: mai 2017
Locul desfăşurării: Liceul Tehnologic
Astra, Pitești
Descrierea activităţii: Popularizarea și
promovarea proiectului pe site-ul școlii,
alte site-uri de specialitate, crearea unor
pliante, flyere, articole în ziare locale,
încheierea unor parteneriate educaționale.
Responsabili: coordonatorii proiectului
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice
implicate, comunitatea locală.
Activitatea nr. 2
Titlul activităţii: ,,Drumul cărții, de la
sămânță, la fila de cultură”- vizită la secția
de legătorie a Bibliotecii Județene ,,Dinicu
Golescu”.
Tipul activității: tur al Bibliotecii Județene
,,Dinicu Golescu”, Pitești (,,Cum se naște o
carte?”) și vizită la secția de legătorie.
Data/perioada de desfăşurare: mai 2017

Locul desfăşurării: : Biblioteca Județeană
,,Dinicu Golescu”, Pitești
Participanţi: echipa de proiect (elevi și
cadre didactice partenere)
Responsabili: coordonatorii proiectului
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice
implicate.
Alternativele timpului liber

Activitatea nr. 3
Titlul activităţii: ,,9 mai- Ziua Europei”
Tipul activității: voluntariat/ participare la
activitățile specifice
Zilei Europei,
organizate de Centrul Europe Direct Argeș
și Alianța Franceză.
Data/perioada de desfăşurare: mai 2017
Locul desfăşurării: Centrul Europe Direct
Argeș și la standul Alianței Franceze din
Piața Vasile Milea.

Participanţi: echipa de proiect (elevi și
cadre didactice din şcolile partenere)
Descrierea activităţii: elevii au participat la
ateliere de lucru, la concursurile organizate
pe tema UE și si-au îndeplinit misiunea de
ambasadori ai Parlamentului European,
fiind voluntari în proiectul ,,Școliambasador ale PE”, în urma căruia liceul
Astra a primit distincția de ,,Școalăambasador a PE” și participarea la un
seminar pentru profesori, intre 18 și 19
septembrie, la Bruxelles.
Responsabili: coordonatorii proiectului
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice
implicate,
comunitatea
locala
Modalităţi de evaluare: album de
fotografii. Aspecte ale activităţii au fost
filmate şi postate pe facebook și pe blog.
Activitatea nr. 4
Titlul activităţii: ,,Voluntar în comunitatea
mea”- ,,Suntem ECO!”
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Tipul activitatii: ecologizare a unui sector
din Pădurea Trivale
Data/perioada de desfăşurare: 20 mai 2 017
Locul desfăşurării: Pădurea Trivale
Descrierea activităţii: elevii au participat la
o acțiune de ecologizare, în parteneriat cu
Asociaţia de Turism şi Ecologie pentru
Tineret ,,Zimbrul Carpatin”, ulterior, dând
curs invitașiei acesteia de a participa ca
voluntari la acțiunile de popularizare a
spiritului civic în comunitatea rurală. Doi
elevi au fost remunerați cu 90 de ron, iar
alții au fost invitați la ,,Ștafeta Munților”,
în calitate de voluntari organizatori ai
acestei competișii turistice de trasee
montane.
Responsabili: coordonatorii proiectului
Beneficiari: elevii/ 15 şi cadrele didactice
implicate, comunitatea locală
Modalităţi de evaluare: album de
fotografii. Aspecte ale activităţilor au fost
filmate şi postate pe facebook si pe blog.
Activitatea nr. 5
Titlul activităţii: „Târgul ONG-urilor”
Tipul activitatii: voluntariat.
Data/perioada de desfăşurare: 16-17 iunie
2017
Locul desfăşurării: Piața Primăriei, la
standul DJST Argeș
Participanţi : echipa de proiect (elevi/ 21 și
cadre didactice).
Descrierea
activităţii:
Activități
organizatorice, de voluntariat, de implicare
în comunitate.
Responsabili: coordonatorii proiectului
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice
implicate.

Alternativele timpului liber

Modalităţi de evaluare:
Aspecte ale
activităţii au fost filmate şi postate pe
facebook si pe blog.
Târgul ONG – Piaţa Primăriei, 16 – 17
iunie- a avut ca ONG-uri participante:
Asociaţia Iniţiative ale Voluntarilor
Mioveni, Asociaţia de Turism si Ecologie
pentru Tineret Zimbrul Carpatin, Asociaţia
YouStars Events, Asociaţia Imago Mundi,
Consiliul Judeţean al Elevilor Arges,
Asociaţia Terapie Ocupaţională pentru
Copii si Adulti Arges, Fundaţia Compartir,
AIESEC Pitesti. Elevii L.T. Astra au
participat ca voluntari DJST Argeș.
Activitatea nr. 6
Titlul activităţii: ,, Ștafeta Munților”

Tipul activitatii:
voluntariat/ întreceri
sportive/ competiție de trasee montane.
Data/perioada de desfăşurare: iunie 2017
Locul desfăşurării: Voina, Cabana Cuca,
Cabana Apelor.
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Locul desfăşurării: Centrul de Agrement
Corbeni
Descrierea activităţii: acțiune de inițiere în
voluntariat,
ateliere
de
dezvoltare
personală etc. Transportul pe ruta PiteștiCorbeni și retur, cele 6 mese, de pe durata
celor 3 zile, cazarea și formarea
voluntarilor au fost asigurate de DJST
Argeș.

Participanţi : echipa de proiect (elevi și
cadre didactice)
Descrierea activităţii: Activități nonformale, activități sportive (concurs cu
probe sportive). Transportul pe ruta PiteștiVoina și retur, masa și cazarea la corturi au
fost asigurate de DJST Argeș. Asociaţia de
Turism şi Ecologie pentru Tineret
,,Zimbrul Carpatin” a oferit elevilor
participanți, posibilitatea de a se iniția în
organizarea unor competiții de orientare
turistică, în acordarea primului ajutor pe
munte etc.
Responsabili: coordonatorii proiectului
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice
implicate
Modalităţi de evaluare: Elevii participanți
au fost premiați pentru implicarea în
organizarea evenimentului, iar focul de
tabără, prieteniile legate, seara artistică și
aerul curat de munte au rămas amintiri
neprețuite. Aspecte ale activităţilor au fost
filmate şi postate pe facebook si pe blog.
Activitatea nr. 7

Titlul activităţii: ,,La foc de tabără!”
Tipul activitatii: sesiune de formare a
voluntarilor inițiatori ai proiectului
(Corbeni)
Data/perioada de desfăşurare: iunie 2017
Alternativele timpului liber

Responsabili: coordonatorii proiectului
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice
implicate.

Modalităţi de evaluare: album de
fotografii. Aspecte ale activităţilor au fost
filmate şi postate pe facebook și pe blog.
Activitatea nr. 8
Titlul activităţii: Tabăra Națională de
Meșteșuguri”
În
cadrul
proiectului
de
tineret
,,Alternativele timpului liber" activitatea de
o zi în Centrul de Agrement Corbeni. a
constat în activități recreativ-educative
pentru copiii cu dizabilități și cei
instituționalizați.
Voluntarii
au
interacționat cu aceștia prin: jocuri de
socializare, concursuri sportive, de cultura
generală
etc.
Tipul activitatii: excursie de o zi, ateliere
de dezvoltare personală, activități nonformale.
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Data/perioada de desfăşurare: 24 august
2017
Locul desfăşurării: Centrul de Agrement
Corbeni
Responsabili: coordonatorii proiectului
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice
implicate
Modalităţi de evaluare: album de
fotografii, diplome si adeverinte de
participare.
Activitatea nr. 9
Titlul activităţii: ,,Jurnal de vacanță”
Tipul
activitatii:
editarea
broșurii
proiectului, reprezentând numărul 2 al
revistei seriale de voluntariat, ,,Fii școlar,
nu fi hoinar !”
Data/perioada de desfăşurare: augustseptembrie 2017
Locul desfăşurării: Liceul Tehnologic
Astra
Descrierea activităţii: În urma redactării
revistei cu nr. 2, au fost diseminate
rezultatele
proiectului
,,Alternativele
timpului liber”, fiind astfel recunoscute
eforturile de implicare ale elevilor,
beneficiile aduse formării lor personale și
au fost încurajați și alți elevi ai liceului,
mai ales dein clasele a 9-a, să
alternezeeducația formală cu cea nonformală care stimulează spiritul civic,
generozitatea, comunicarea, asertivitatea
etc.
Responsabili: coordonatorii proiectului
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice ale
liceului.
Modalităţi de evaluare: CD- materiale
prezentate , filmul activităților.
Activitatea nr. 10
Alternativele timpului liber

Titlul activităţii: Diseminarea rezultatelor
proiectului
Tipul activitatii: evaluarea proiectului/
lansarea revistei
Data/perioada de desfăşurare: septembrie
2017
Locul desfăşurării: Amfiteatrul Liceului
Tehnologic Astra
Responsabili: coordonatorii proiectului
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice
implicate
Modalităţi de evaluare: album de
fotografii, diplome si adeverinte de
participare
REZULTATELE SCONTATE :
•
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare
şi împărtăşirea experienţei pozitive între
elevi
•
Cultivarea
disponibilităţilor
practice ale elevilor prin activităţi
extracurriculare;
•
Stimularea potenţialului artisticcreativ al elevilor.
•
Participarea activă în derularea
unor programe de voluntariat.
•
Creșterea atractivității școlii în
comunitate/ promovarea imaginii liceului
•
Consolidarea
parteneriatelor
cu
instituțiile educaționale din comunitate
•
Realizarea
de
materiale
educaționale: albume tematice, ghiduri de
bune practice, CD-uri, expoziții tematice.
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Suntem încredințați că acest proiect
educațional
va
prinde
rădăcini,
reprezentând o intervenție benefică în viața
liceenilor, devenind un bun obicei multă
vreme și cu posibilitatea de dezvoltare/
continuare a proiectului prin atragerea de
noi parteneri şi prin crearea unor noi
secţiuni.
DISEMINARE
Rezultatele proiectului și experiența
pozitivă vor fi cunoscute la nivelul tuturor
participanților la proiect în cadrul
consiliului profesoral, opiniei publice,
comunității, prin diferite mijloace de
comunicare: referate, comunicări, articole
în presă/reviste de specialitate, expoziții
tematice, televiziune locală, afișe, pliante.
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Alternativele timpului liber
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