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FII ŞCOLAR, NU FI HOINAR!
Revista de voluntariat ,,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 2018
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş,
str. Griviţei nr. 1-3, Piteşti, judeţul Argeş, tel.
0248213443

Liceul Tehnologic Astra, str. Nicolae Dobrin nr. 3,
Piteşti, judeţul Argeş, tel. 0248251824

Coordonator proiect,
Consilier Simona BOCANU

Coordonator proiect,
Prof. Ana-Maria DEMETER

Alternativele timpului liber
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Compartimentul Tineret
din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi 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

Adresa: 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.
*,,Școala de vară” - 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 iniţiate şi derulate cu finaţare din
partea DJST Arges în anul 2018:
*,,UN SECOL ÎMPREUNĂ” – Proiectul a
fost realizat în parteneriat cu Inspectoratul
Scolar Judeţean Argeş şi a fost dedicat
aniversării Centenarului Marii Uniri. În
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perioada martie – iunie au fost organizate
concursuri de istorie, eseuri, desene, colaje,
grafică, filme, fotografii pe tema înfăptuirii
Marii
Uniri.
Câştigătorii
au
fost
recompensati din partea DJST Arges cu o
excursie de documentare în capitala tării,
unde au avut ocazia să viziteze Muzeul
Naţional de Istorie a României, Centrul
vechi cu obiectivele din zonă, Palatul
Parlamentului şi Gradina Botanică.
Cursul Leadership şi carieră – sediul DJST
Arges, 2 – 3 iunie 2018

Palatul Parlamentului, 9 iunie 2018
*„LEADERSHIP ŞI CARIERĂ” - În
perioada 01 – 30 aprilie a.c. au fost susţine
sesiuni de prezentare pentru tineri, pe teme
de leadership şi managementul carierei, în
mai multe unităţi de învăţământ din Piteşti.
Dintre beneficiari au fost selectaţi 20 de
tineri, care au participat la un curs de două
zile, care a avut ca scop conştientizarea
tinerilor asupra importanţei construirii unei
cariere la nivel individual. În cadrul cursului
s-a discutat despre autocunoastere ca parte
importanta
in
stabilitarea
calitatilor
individuale;
abilitatile
esentiale
in
dezvoltarea unei cariere profesionale de
succes; reusita vs esec profesional.
cunoasterea mijloacelor de a gasi locul de
munca cel mai potrivit.
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*„VOLUNTARI PENTRU VIITOR” –
mai – decembrie 2018
Principalele activităţi desfăşurate:
Campanie de informare privind importanţa
protejării mediului înconjurător, necesitatea
colectării selective, implicarea în activităţi
de ecologizare, igienizare etc.
Concursuri de creatie (ppt, desen, afis
tematic) prilejuite de Ziua Mondiala a
Mediului
Inconjurator
„Conectarea
oamenilor la natura”– 5 iunie – Colegiul
Tehnic C.D. Nenitescu. Tinerii cei mai activi
au avut ocazia să participe la o excursie
tematică „Rezervatii naturale din judeţul
Argeş”, în data de 12 iulie, care a constat
într-o vizită la Parcul Dendrologic Mihaiesti,
Microrelieful carstic de la Cetăţeni, Lacul lui
Bârcă Davideşti.
Ziua Tineretului European – ateliere de
educaţie nonformală având ca scop
promovarea voluntariatului și implicarea
tinerilor în proiecte europene - 6 septembrie,
în comuna Dragănu, la sediul Fundaţiei
Compartir.
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PROIECT EDUCAŢIONAL
cu finanţare DJST Argeş
,,ALTERNATIVELE TIMPULUI LIBER-ateliee practice în limba engleză”
PROMOTOR: LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA, PITEŞTI
TITLUL PROIECTULUI: ALTERNATIVELE TIMPULUI LIBER
DOMENIUL: PARTICIPARE ŞI VOLUNTARIAT/ CULTURAL - ARTISTIC
PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI: MAI - SEPTEMBRIE 2018
COORDONATOR proiect: DEMETER Ana-Maria
Proiectul a apărut ca o necesitate
pentru elevii clasei a X-a profesională,
OMV Petrom, deoarece s-a constatat un
interes din partea lor pentru participarea la
activităţi nonformale. Aceştia îşi doresc să
interacţioneze cu tineri de la alte licee, cu
voluntari
din
cadrul
organizaţiilor
nonguvernamentale locale, chiar şi din alte
ţări, participanţi la diferite proiecte/
schimburi de tineret.
Proiectul se înscrie în contextul
inserţiei la nivel naţional pe piaţa muncii,
al evoluţiei în carieră şi are ca scop
promovarea competitivităţii între tineri/
integrarea mai uşoară în domeniul
profesional. De asemenea, s-aurmărit
dezvoltarea abilității elevilor de a
comunica în limba engleză- o condiție pe
care principalul lor angajator, OMV
Petrom, dorește ca actualii elevi să o
folosescă în evoluția personală/ a carierei.
SCOPUL PROIECTULUI:
Creşterea capacităţii tinerilor de a
folosi informaţiile, resursele şi serviciile
disponibile pentru îmbunătăţirea propriilor
calităţi, pentru perfecționarea limbii
engleze care să devină un atuu la angajare,
un avantaj și ulterior, prin folosirea
oportunităților angajatorului de a participa
la traininguri, schimburi de experiență în
afară.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
*Organizarea unor activităţi utile pentru
pregătirea profesională a elevilor;
*Participarea
acestora
la
activităţi
educative atractive şi cu impact;
* Perfecţionarea cunoştinţelor din
domeniul socio-uman, limbi străine şi
utilizarea acestora în cadrul profilului ales;
*Stimularea creativităţii elevilor;
Alternativele timpului liber

*Diseminarea rezultatelor proiectului şi
promovarea rezultatelor proiectului în
cadrul unor acţiuni colective.
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR:

1. Acţiuni de organizare şi de
promovare a proiectului educativ
Perioada:
martie/aprilie
2018
–
septembrie 2018
Locul de desfășurare : Liceul Tehnologic
ASTRA, Pitești, în spațiile propuse de
instituțiile partenere.
Participanţi: 5 profesori şi 30 de elevi
Activitatea constă în acţiuni de informare
prin afişarea de informaţii pe siteul liceului
și prin pagina de facebook a proiectului,
activităţi de achiziţionare de consumabile
necesare, activităţi organizatorice legate
strict de proiectul educativ.
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2. Ateliere de educație
non-formală- în limba engleză
Locul de desfășurare : Liceul Tehnologic
ASTRA, Pitești.
Perioada : iulie-august 2018
Participanţi : elevi, studenți, voluntari
internaționali, cadre didactice.
S-au desfăşurat ateliere de educație nonformală care să vizeze dezvoltarea
personală, comunicarea într-o limbă
străină, orientarea în carieră, interacțiunea
cu voluntari străini- participanți la proiecte
de mobilitete din Taiwan, China, Turcia,
Maroc- studenți ai Universității din Pitești
(coordonați de Lilia Țenu).

Alternativele timpului liber
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3.2. Ecologizare în zona
Vidraru- acțiune organizată de ,,Zimbrul
Carpatin, SERVSAL și ADP Argeș
Data/perioada : 11 mai 2018
Locul desfășurării : Zona Vidraru
Participanţi: profesori, elevi, membri ai
ONGurilor
partenere
(,,Zimbrul
Carpatin”)

3.3.

3. Activităţi
recreative /excursii /ecologizare
mai-septembrie 2018
3.1. ,,Cupa Tineretului”
Data/perioada : 2 mai 2018
Locul desfășurării : Parcul Ștrand,
Transfăgărășan, Podul Dâmbovicioarei,
Vila Florica, Muzeul Golești
Participanţi: profesori, elevi, membri ai
ONGurilor
partenere
(,,Zimbrul
Carpatin”)

,,1 Iunie –în comunitatea

mea”
Data/perioada : 1 iunie 2018
Locul desfășurării : L.T. Astra, Centrul de
Educație Incluzivă/ Complexul de tip
familial ,,Valea Mare”
Participanţi:
profesori,
elevi,
reprezentanți ai Jandarmeriei locale.

Descrierea activității : activitatea a
cuprins o sesiune de formare despre
voluntariatul în comunitate, desfășurată la
L.T. Astra și deplasarea la C.T. ,,Valea
Mare”, unde elevii din proiect au
desfășurat jocuri specifice vârstei și
Alternativele timpului liber
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adaptate dezvoltării personale a copiilor
din centru.
3.4. ,,Trofeul Zimbrilor”
Perioada : 6-8 iulie 2018
Locul
desfășurării:
Podul
Dâmbovicioarei, Argeș
Participanţi:
profesori,
elevi,
reprezentanți ai ONG-ului partener,
,,Zimbrul Carpatin”.
Descrierea activității: Activitatea a
presupus marcarea traseelor de concurs,
orientare turistică, voluntariat, participare
la concursul organizat de parteneri. De
asemenea, elevii au interacționat cu
voluntari straini invitați (din Turcia),
exersând astfel cunoștințele de limbă
engleză.

3.5. Excursia la ,,Vila Florica”/
,,Conacul Brătienilor” și la Complexul
Muzeal Golești
Data/perioada : 13 septembrie 2018
Locul desfășurării : Vila Florica, Muzeul
Golești- Ștefănești, Argeș.
Participanţi:
profesorul coordonator,
elevii din proiect
Descrierea activității : Elevii au beneficiat
de această excursie subvenționată de DJST
Alternativele timpului liber

Argeș, ocazie cu care au asistat la ,,o
lecție” de istorie, cultură și civilizație
românească, derulată pe meleaguri
argeșene.
Reperele vizitei au fost : Centrul de
Cultură Brătianu (Domeniul Florica –
format din conac, fermă, capelă, cramă,
gară şi chiar un observator astronomic,
toate amplasate în mijlocul unui vast parc,
înconjurat de podgoriile de la Ştefăneşti;

Salonul de primire - cea mai mare cameră
din casă în care s-au păstrat în original
scara de acces de la intrarea principală,
plafoanele sculptate cu ceramica încastrată,
corpurile de bibliotecă cu geamurile de
cristal, banca din lemn de cireş,
Salonul turcesc- singura încăpere unde s-au
păstrat în original două uşi de acces
precum şi obloanele şi fereasta cu
geamurile de cristal. Uşile sunt realizate
din trei esenţe de lemn: stejar, cireş şi se
pare lemn de trandafir. Încăperea era
mobilată în stil oriental, de la jumătatea
camerei pornea un divan pe care se aflau
câteva perne de catifea şi o narghilea. Aici
se împodobea în fiecare an bradul de
Crăciun. Soba (ca de altfel toate celelalte
sobe din casă care s-au păstrat) este clădită
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din plăci de teracotă (cahle) săseşti, de la
Bistriţa, Biblioteca de la parter, Biblioteca
unicat, Terasa, Biroul lui Ionel Brătianu );

Muzeul Viticulturii și Pomiculturii
Române- Golești (Secţia Memorială a
familiei Golescu şi a Expoziţiei de Istorie
care prezintă evenimentele de la 1821,
1848, şi 1859, Expoziţia de Istorie ,,Locul
şi rolul Goleştilor în istoria luptei
poporului român pentru independenţă,
unitate naţională, democraţie şi propăşire
culturală”. Expoziţia de Etnografie şi Arta
Populară a Judeţului Argeş,

Alternativele timpului liber

Parteneri implicaţi în proiect
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU
SPORT ȘI TINERET ARGEȘ- prin
consilierul pe probleme de comunicare,
doamna Simona BOCANU, a subvenționat
proiectul, asigurând cazarea la cort, masa
pentru două zile, dar și transportul la
evenimentul ,,Trofeul Zimbrilor” și al
excursiei la Centrul de Cultură Brătianu și
Muzeul Golești pentru 20 de elevi, 30 de
tricouri
inscripționate
cu
logoul
proiectului, tipărirea revistei proiectului
într-un numar de …exemplare.
ONG-ul ZIMBRUL CARPATIN- Pitești,
str. Matei Basarab, nr. 30, www.zimbrulcarpatin.ro, prin implicarea unor voluntari
turci participanți în proiecte de mobilitate
și a președintelui, dl. Ionuț CODREA
AIESEC Pitești- str. Fundătura Teilor, nr.
4, Corpul D al Universității Pitești,
office@aiesecpitesti.ro, prin implicarea
studenților voluntari internaționali, din
China, Taiwan, Maroc, Turcia și a
președintelui, Lilia TENU
Unităţile şcolare partenere
Liceul Tehnologic “ASTRA”.
Adresa completă: B-dul Nicolae Dobrin nr
3, oraş Pitesti, jud Arges
Nr. de telefon/fax: tel. 0248251824
Adresă poştă electronică /Site: liceulastra.ro
Persoană de contact (nume şi prenume,
funcţie, date de contact), coordonator
proiect, prof. Ana DEMETER
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 prin
exersarea limbii engleze
•
Creșterea atractivității școlii în
comunitate/ promovarea imaginii liceului
•
Consolidarea
parteneriatelor
cu
instituțiile educaționale din comunitate.
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