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Proiectul „ Primăvara în egalitate ” a fost conceput de elevii clasei a VIII a B ca rezultat al  

valorilor însuşite din experienţa concretă ca şi  elevi ai şcolii : un bun cetăţean este cel care se implică, 

cel care este  în, din, şi alături de comunitate. 

Ca membri ai  clubului de voluntariat , elevi ai claselor a VIIIa B și a VIIIa C activează, marea 

majoritate, din anul 2014. Proiectele pe care le-au avut în această perioada, Punți între generații  

( 2014 ) și Picături de suflet  ( 2015 ) , au avut ca și grup țintă vârstnicii de la Clinica “Dr. Micu” din 

Iași, respectiv copiii din Centrul de Plasament “Veniamin Costache” Iași.  

Activitățile desfășurate la orele de cultură civică și în cadrul Consiliului Elevilor pentru 

marcarea  zilelor cu semnificație internațională pentru drepturile copiilor au oferit informații despre 

problemele copiilor cu dizabilități și  necesitatea dezvoltării abilităților lor de viață pentru integrare 

socială și participare. Elevii au aflat de  faptul că data de 3 decembrie a fost stabilită în 1992, de 

Adunarea Generală a ONU,  ca zi internațională pentru a promova în rândul populației efectele 

dizabilităților și pentru a combate discriminarea. Se dorește ca întreaga lume să devină mai 

responsabilă în ceea ce privește integrarea persoanelor cu dizabilități. 

Documentându-se, elevii au descoperit astfel că în Iași, Colegiul Tehnic ‘’Ion Holban’’ 

urmărește recuperarea, educarea și formarea de abilități compensatorii pentru elevii cu dizabilități 

fizice, asigurându-le astfel șanse de integrare socio-profesională ca și elevilor claselor din 

învățământul public pregătiți în unitate. 

                                                                                  În acest context, scopul  proiectului  

                                                                         Primăvara în egalitate a fost acela de a ne  

                                                                       propune  să oferim celor 30 de copii cu  

                                                                      dizabilități , cu vârsta cuprinsă între 10 și 16  

                                                                                    ani, care frecventează cursurile Colegiului Tehnic    

                                                                                   ,,Ion Holban’’ Iași un mediu de socializare adecvat      

                                                                                           cu posibilitatea de a interacționa cu elevi din  

afara sistemului lor, prin participare la activități diverse și ateliere de lucru. 

Agenţii implicaţi în punerea în practică a soluției găsite au fost profesorii și elevii școlii noastre, 

participanți la proiect și  Fundația Serviciilor Sociale Bethany Iași, partener, care a facilitat 

organizarea activităților la Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași. 

 



                                                                                 Activitățile au vizat dezvoltarea abilităților de       

                                                                        viață ale copiilor cu dizabilități în vederea unei  

                                                                              mai bune incluziuni sociale.Ele au derivat din   

                                                                             obiective şi care au reprezentat realizarea de    

                                                                              materiale promoționale ( felicitări, pliante,  

                                                                                mărțișoare)  în perioada  februarie- martie 2018,  

                                                                              susţinerea activităţii artistice și a activităților  

                                                                               creative organizate în ateliere de lucru 

interactive, la Colegiului Tehnic ,,Ion Holban’’ Iași, cu cei 30 de  copii în data de 1 martie/ 8 martie  

2018. 

 Prin activitățile principale enumerate mai sus s-a urmărit dezvoltarea abilităților de comunicare și 

socializare a copiilor beneficiari, prin jocuri  adaptate copiilor cu dizabilități. Ele au consolidat 

totodată abilitățile de viață necesare autonomiei personale, comunicării și integrării sociale, prin 

activități artistico - plastice, în cadrul atelierelor de work-shop organizate cu toți copiii beneficiari ai 

proiectului. 

                                                                 Proiectul a fost diseminat au fost realizate  de către  

                                                            elevii clasei a VIIIa B, în parteneriat cu Fundația 

                                                         S      Serviciilor Sociale Bethany Iași, în cadrul Zilelor Școlii  

                                                                Gimnaziale ” Ștefan Bârsănescu” Iași , prin prezentarea de   

                                                         M    materiale/ dezbateri  de  informare   privind copiii cu   

                                                                      dizabilităţi şi   nevoia lor deosebită  pentru formarea , 

dezvoltarea şi consolidarea abilităților lor de viaţă.  

 Totodată, elevi ai claselor participante la proiect    s-au oferit  să conceapă și să realizeze10 pagini 

de carte senzorială ,  pentru a facilita copiilor cu dizabilități învățarea prin joc și descoperire. 

Informații și fotografii de la activitățile proiectului se află la acest link 

https://www.facebook.com/search/top/?q=clubul%20de%20voluntariat%20echo 

 

                                                        Mesajul transmis de noi în cadrul acestui proiect este : 

                                                       Toți  suntem copiii și avem dreptul de a visa și libertatea  

d                                                                         de a ne împlini visele! 

 

 

                                                                                                                 Profesor coordonator, 

                                                                                          Grădinaru Monica 
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