Formular Propunere de Proiect
Activitati educationale
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: Asociatia de parinti a scolii gimnaziale nr 200
Număr de telefon: 0722******
Adresă de e-mail: aso*****@*******.com
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
Complex multifunctional educational
2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Activitati educationale
3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Sector 3
4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
12 luni
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
peste 200.000 lei
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Copii de toate varstele, dar si adulti. Cetatenii sectorului 3.
7
7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Scop: Formarea unui mod de viata sanatos pentru copii si nu numai, prin
participarea la activitati sportive, educative, sociale, prin implicarea copiilor in
diverse activitati civice.
Obiective:
1. Asigurarea unei baze materiale pentru participarea copiilor la activitati
sportive, artistice, educationale, sociale
2. Organizarea de activitati educative atat pentru copii, cat si pentru adulti
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3. Implicarea copiilor in activitati de voluntariat
4. Organizarea de seminarii, cursuri, ateliere de lucru pentru a crea o legatura
mai buna intre parinti si scoala, intre comunitate si scoala
7.2. Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
identificata, grupuri afectate):
Asociatia de parinti a scolii gimnaziale nr 200 s-a implicat activ, prin
reprezentantii sai, in organizarea de evenimente si actiuni pentru copiii scolii. In
aceste actiuni, pe langa copii, au fost implicate si cadrele didactice si familiile
copiilor.
Probleme identificate: o slaba participare a copiilor si familiilor lor la activitati
sportive, educative. De cele mai multe ori, acest lucru se datoreaza lipsuriolor
materiale, sau a ignorantei. Ne dorim sa avem o societatea sanatoasa, din toate
punctele de vedere. Aceasta presupune sa ne implicam mai mult in zona de
educatie prin activitati educative, sportive, artistice, civice.
Noi suntem o asociatie mica, a unei scoli mici din cartierul Titan, dar suntem
inimosi si implicati si dorim pentru copiii scolii noastre, dar nu numai, sa putem
construi un complex multifunctional, care sa poata gazdui activitati sportive,
spectacole, festivitati, cursuri si ateliere.
Pentru a proba ca, desi suntem "mici" realizam lucruri "mari", va prezentam o
parte din realizarile noastre de pana acum, in cei aproape trei ani de cand
fubnctionam.
Asociatia de parinti a initiat un proiect pe care l-am denumit "Eu sunt verde!"
Derularea acestui proiect a constituit si constituie, inca, o mare provocare
pentru noi, toti cei implicati: copii, parinti, profesori, bunici, simpatizanti. Ideea a
venit ca urmare fireasca a preocuparii noastre de a asigura o lume curata pentru
copiii nostri si pentru noi. Ce vrem sa spunem noi prin asta?! Spunem asa:
-Mediu inconjurator curat
-Suflete curate
-Hrana sanatoasa, curata
-Educatie sanatoasa si frumoasa
-Un stil de viata sanatos
De ce “Eu sunt verde” ?! Pentru ca verdele inspira curatenie, natura, puritate.
Activitati derulate in cadrul Proiectului

1.Marea Reciclare - este un program de educație de mediu. Prin acest program se
dorește formarea unei generații responsabile pentru ocrotirea mediului in care
trăim. Mediul curat înseamnă viitorul copiilor noștri, iar noi suntem datori sa ne
educam copiii cu respect fata de natura. Respectând natura ne respectam pe noi
înșine, si trebuie sa învățam împreună cu copiii noștri sa fim mai atenți la
resursele Pământului. Reciclarea este, poate, cea mai simpla metoda de a proteja
planeta de poluare. Este un proces prin care se asigura pastrarea rezervelor
naturale si economisirea materiei prime. In prezent, poluarea atinge cote

Pagina 2

alarmante, care pot di reduse prin gesturi simple care stau la baza reciclarii.
In cadrul acestui proiect am încheiat un contract de reciclare cu unul dintre marii
reciclatori pentru reciclarea de maculatura. Astfel, in curtea scolii se afla un
container in care se colecteaza saptamanal maculatura, iar pe lângă componenta
principala de educație de mediu, vom fi răsplătiți si material pentru maculatura
colectata. Sumele incasate din aceasta actiune vor fi utilizate in atingerea
scopurilor Asociatiei, conform statului, si anume: finantarea diverselor proiecte
extrascolare in folosul elevilor scolii.
Actiunea continua si, in perioada urmatoare, este programat sa formam
minicomandamente (patrule) de reciclare. Din aceste patrule vor face parte copiii
participanti la actiunea de colectare. Aceste patrule vor merge in proximitatea
scolii, la magazinele din zona, la blocurile de locuinte si le vor povesti membrilor
comunitatii despre actiunea noastra, despre beneficiile reciclarii si vor incerca sa
ii implice si pe acestia in aceasta actiune.
Se intentioneaza si s-au pornit demersurile pentru colectarea si altor materiale
reciclabile: pet-uri, baterii, consumabile
Vizita la Parcul Natural Vacaresti – supranumit si „Delta dintre blocuri”, Parcul
National Vacaresti este ultima insulă, de cca 190 de hectare, rămasă dintr-un
arhipleag de smîrcuri, maidane si gropi, situate intr-o depresiune vasta de la
marginea Bucureștilor de altă dată, din vecinătatea marelui maidan denumit
odinioară Valea Plîngerii. Supranumele de „Delta dintre blocuri” provine de la
fauna si flora foarte bogate si diversificate specifice zonelor umede. Parcul
Natural Vacaresti este aria naturala urbana protejata. Copiii au beneficiat de o
lectie deschisa sustinuta de biologul Parcului si au vizitat Observatorul Parcului
de unde vizitatorii pot privi de la inaltime panorama superba a celui mai mare
parc natural din Bucuresti. Vizita se va repeta.
3.Participarea la competitia de proiecte „Natura din oras” - competitia a fost
lansata in cadrul „Green Service Learning”, proiect realizat de Fundatia Noi
Orizonturi împreună cu Lidl pentru un viitor mai bun.
La competitie au participat cel putin 50 de scoli din Romania care au avut ca
misiune cautarea de solutii inovative si provocatoare prin care locuitorii sa fie
incurajati sa redea naturii importanta cuvenita in viata orasului. La final, cele mai
bune 25 de idei vor fi finantate pentru a putea fi puse in practica.
Cele 50 de scoli au fost sprijinite de catre tinerii voluntari din cluburile IMPACT
pentru a scrie si implementa astfel de proiecte prin proiectele de service –
learning.
Service Learning sau Proiectul de învătare prin serviciu în folosul comunitătii este
o metodă care facilitează învătarea elevilor implicându-i în rezolvarea unei
probleme din comunitatea lor (scoală, vecinătate, localitate s.a.). Sprijiniti de
profesori, elevii identifică nevoile comunitătii, dezbat solutii, se reunesc în jurul
unui scop comun si actionează în comunitate. Concomitent, ghidati de profesori,
elevii reflectează si îsi evaluează progresul în învătare.
Beneficiile acestui proiect:
-Un curs de doua zile susţinut de doi traineri ai Fundaţiei Noi Orizonturi pe
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tematicile Mediu şi Scrierea şi
Learning chiar la noi în şcoală;

Implementarea

Proiectelor

de

Service -

-Primirea un pachet de materiale educaţionale prin care vom putea sa realizam
activităţi experienţiale în clasă sau în natură.
Unul din cele 25 de proiecte castigatoare din cadrul acestei competitii este
proiectul “Respir in cartierul meu” – proiect ce apartine scolii noastre. Acest
proiect isi propune reamenajarea parcului din vecinatatea scolii.
4.Plantam fapte bune in Romania! - este o inițiativă națională de împădurire
bazata pe voluntariat susținut de Alteța Sa Regala Principesa Margareta a
României. Reprezentantul legal al acestei initiative este Asociatia EcoAssist.
Misiunea acestei initiative este cresterea si protejarea de paduri in Romania.
Pentru anul 2017, obiectivele strategice ale acestei misiuni sunt: impadurirea
unui numar de 15 judete, mobilizarea a 15.000 de voluntari, o zi nationala de
impadurire, organizarea de plantatii independente, cresterea comunitatii de
plantatori de fapte bune.
Suntem mandri ca, dupa o perioada mai lunga de tatonari si negocieri cu
reprezentantul legal al initiativei Plantam fapte bune in Romania!, Asociatia
noastra a reusit sa obtina nu mai putin de 45 de locuri la Ziua Nationala de
impadurire din data de 18 noiembrie 2017 si o parcela dedicata la Calugareni –
judetul Giurgiu pentru a planta 650 de puieti de plop. Actiunea noastra este
sponsorizata de Kaufland Romania.
Deoarece numarul de locuri alocate a fost limitat, iar cererea a fost mare, am
organizat un concurs in cadrul actiunii Marea Reciclare, concurs ce a avut ca miza
ocuparea unuia din cele 45 de locuri.
Initiativa Plantam fapte bune in Romania impreuna cu peste 30 de companii a
lansat Campania Green Endorsement. Voluntarii participanti la actiunea de
impadurire nationala organizata de „Plantam fapte bune in Romania” primesc
certificatul Green Endorsement recunoscut de cele mai mari companii din țară.
Campania Green Endorsement este sprijinita si de realizatorul documentarului
Wild Carpathia, Charlie Ottley. Producătorul britanic s-a alăturat primei actiuni de
plantare. Îndrăgostit de România, Charlie Ottley încurajează tot mai mulți tineri
să se implice în acțiuni de împădurire și trage un semnal de alarmă asupra
situației pădurilor noastre. Charlie Ottley a prezentat alături de Prințul Charles
povestea Transilvaniei, pe care o numește “ultima mare sălbăticie a Europei”.
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
Prin implicarea in activitati educative, sportive, artistice, civice, prin implicarea in
actiuni de voluntarita care sa faca placere copiilor si familiilor lor, in general,
comunitatii, consideram ca se vor reduce actele de violenta, ca vom avea copii
mai sanatosi si mai educati, ca si parintii vor fi mai implicati si mai apropiati de
scoala, si in final, toata societatea ar avea de castigat.
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8. Actiunile necesare estimate prin implementarea propunerii de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
1. Activitati de pregatire proiect - initierea discutiilor referitoare la spatiul pe care
ar putea functiona proiectul, formarea echipei de proiect, formarea echipelor de
voluntari si stabilirea sarcinilor si responsabilitatilor , identificarea furnizorilor de
servicii si materiale necesare derularii proiectului.
2. Informare publica si promovarea proiectului prin afisaj, aparitii media, internet,
intalniri cu comunitatea locala.
3. Asigurarea tuturor activitatilor administrative necesare derularii si
implementarii proiectului.
9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Gasirea si formarea echipelor de voluntari, identificarea si atragerea de resurse
alternative de finantare, evenimente de strangere de fonduri la care vor contribui
si copiii scolii si familiile acestora prin demonstratii artistice, sportive, etc.
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