Vreau şansa mea
DOMENIU: Educație
LOCALITATE: Botoșani
DURATA IMPLEMENTĂRII: 7 luni
INIȚIATOR: Geanina Olga Ipate
"Proiectul „Vreau Şansa Mea!” este un proiect şansa pe care o dăm semenilor noştri şi despre dreptul
lor de a numi spaţiul în care vieţuiesc ”acasă”. Este un proiect în care, prin diverse activităţi de educaţie
nonformală (ateliere de lucru, conferinţe Open space, Photo voice, trupa de teatru şi de dans,
concursuri sportive etc.), cu implicarea copiilor muncitorilor migranţi, a copiilor remigraţi, a tinerilor
cu grave probleme socio-economice din Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botoşani dar şi a adulţilor şi a
colegilor din viaţa lor, ei vor căpăta o şansă la integrare şi normalitate socială, astfel încât să poată
spune „Aceasta este şansa/casa mea!”. Interesul echipei din Ţara lui Andrei pentru dezvoltarea
comunităţilor şi a membrilor acestora m-a determinat să fac din acest proiect Ideea mea din Ţara lui
Andrei."

DESPRE PROIECT
Acesta este un proiect despre şansa pe care o dăm semenilor noştri şi despre dreptul lor de a numi
spaţiul în care vieţuiesc ”acasă”. Este un proiect în care, prin implicarea copiilor muncitorilor migranţi,
a copiilor remigraţi, a tinerilor cu grave probleme socio-economice din Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”
Botoşani dar şi a adulţilor şi a colegilor din viaţa lor, ei vor căpăta o şansă la integrare şi normalitate
socială.
Prima etapă a proiectului va fi de conştientizare a comunităţii cu referire la nevoile de integrare ale
acestui grup defavorizat. În această etapă vom realiza o bază de date cu nevoile concrete de integrare
ale acestor elevi.
A doua etapă va consta în organizarea de şedinţe de consiliere, a unor ateliere de lucru cu utilizarea
metodelor de învăţare nonformală, precum şi pregătirea unei trupe de teatru, a alteia de street dance,
a unei formaţii de dansuri populare şi a mai multor echipe sportive. Tot în această etapă vom
confecţiona costumele, decorurile şi vom amenaja printr-un efort comun al personalului şcolii, al
elevilor din grupul ţintă şi al colegilor lor, cu participarea familiilor, un teren multisport în liceu.
A treia etapă va propune activităţi care vor implica întreaga comunitate şcolară, părinţi şi
reprezentanţi ai comunităţii locale. Vom organiza activităţi artistice şi sportive complexe cu diverse
ocazii. Pentru integrarea grupului ţintă în comunitate, vom iniţia activităţi de caritate cu impact asupra
tinerilor cu probleme socio-economice.
La toate aceste manifestări, vom căuta să implicăm familiile elevilor din grupul ţintă, dar şi ceilalţi elevi
ai şcolii şi familiile acestora, reprezentanţi ai comunităţii locale şi profesori şi elevi din alte şcoli,

precum şi presa, vizând prin aceasta conştientizarea şi atragerea cât mai multor membri ai comunităţii
locale către căutarea de soluţii pentru problema tinerilor în dificultate.

SUSTENABILITATE
Pe termen lung, acţiunile din cadrul proiectului vor continua astfel:
1. Rezultatele proiectului vor fi popularizate în toate şcolile din comunitatea locală, cu ajutorul
caietului de bune practici şi al DVD-ului realizate
2. Baza de date existentă va fi actualizată în fiecare an şcolar
3. În lunile iulie-august 2014 va fi organizat un club de vacanţă pentru copiii şi tinerii din grupul ţintă,
dar şi pentru alţi elevi din şcoală.
4. Începând cu septembrie 2014, membrii echipei şi reprezentanţii şcolii implicaţi în proiect vor
organiza şedinţe de formare cu ceilalţi profesori din şcoală pe tema activităţilor de educaţie
nonformală.
5. Şedinţele de consiliere vor fi continuate de psihologul şcolii, grupul ţintă fiind completat cu elevii
nou veniţi.
6. Utilizându-se infrastructura deja realizată în proiectul, va continua în anii şcolari următori pregătirea
echipelor sportive, a trupelor de teatru şi de dans, a formaţiei de dansuri populare. Sperăm ca
săptămânile „O şansă pentru fiecare”, „Vreau şansa mea”, precum şi zilele „O şansă pentru tineri – o
şansă pentru România” pe 2 mai şi „O şansă pentru toţi copiii” pe 1 iunie să devină o tradiţie în liceu.
7. Terenul multisport amenajat în cadrul proiectului va fi folosit pentru organizarea de activităţi ale
clubului de vacanţă, precum şi a diverselor activităţi nonformale, manifestări culturale şi artistice şi
acţiuni caritabile. Terenul va fi întreţinut cu implicarea personalului şcolii, dar şi a elevilor şi a
părinţilor. Pentru întreţinerea terenului, şcoala va căuta metode de autofinanţare.

CAUZĂ
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botoşani şcolarizează elevi ai muncitorilor migranţi care trăiesc drama
dezrădăcinării şi a inadaptării sociale. Lăsaţi singuri acasă, fără suportul părinţilor plecaţi în lume
pentru a-şi câştiga o pâine sau întorşi acasă după ce şi-au însoţit părinţii în alte ţări, aceşti copii trăiesc
o viaţă neaşteptată şi adesea neplăcută.
Obligaţi să crească înainte de vreme şi să devină ei înşişi părinţi pentru fraţii mai mici, ei suferă un
dezechilibru emoţional care le afectează şi capacitatea de a relaţiona. În plus, în liceu există un număr
mare de elevi cu probleme socio-economice grave, pentru care singura educaţie este cea formală
oferită de sistemul de învăţământ. Având ca specific educaţia formală, şcoala nu deţine nici
infrastructura necesară nici personal suficient format în educaţia nonformală.
În aceste condiţii considerăm oportună această iniţiativă prin care ne propunem să adăugăm educaţiei
formale pe care o oferă şcoala o gamă variată de activităţi de educaţie nonformală care să îi atragă,
prin care să poată fi integraţi natural astfel încât, împreună cu adulţii şi cu colegii din viaţa lor să poată
spune „Aceasta este şansa/casa mea!”.

OBIECTIVE
Pe termen scurt:

1.

conştientizarea şi sensibilizarea comunităţii locale în legătură cu problematica proiectului

2.

identificarea principalelor probleme de adaptare ale grupului ţintă

3.

dezvoltarea unor tehnici de comunicare interpersonală în cadrul școală

4.
amenajarea unui spaţiu în aer liber potrivit pentru activităţile de grup (teren multisport) şi
confecţionarea obiectelor necesare pentru diverse activităţi (costume, decoruri)

5.

responsabilizarea copiilor şi tinerilor din grupul ţintă

6.

stimularea interesului pentru activităţile de învăţare nonformală

7.

combaterea violenţei şcolare, a intoleranţei şi prejudecăţilor faţă de diverse categorii sociale

8.

stimularea spiritului antreprenorial Pe termen lung:

9.

creşterea stimei de sine a copiilor şi a tinerilor din grupul ţintă

10.

dezvoltarea abilităţilor de comunicare la elevii din întreaga comunitate şcolară

11.

creşterea gradului de toleranţă şi acceptare a copiilor defavorizaţi

12.

dezvoltarea abilităţilor de gestionare a resurselor materiale şi financiare

13.

stimularea iniţiativei personale şi a activităţilor de grup

14.

dezvoltarea şi susţinerea pe termen lung a unor iniţiative antreprenoriale în rândul elevilor

BENEFICIARI DIRECȚI
1. Beneficiari direcţi:

- copii şi tineri elevi ai liceului provenind din familii de muncitori migranţi – 300 elevi

- copii şi tineri din liceu care se confruntă cu probleme sociale (orfani, din familii monoparentale) şi/au
economice (sărăcie, şomaj) – 600 elevi

2. Beneficiari indirecţi:

- Ceilalţi elevi ai liceului - dezvoltarea comunicării interpersonale, scăderea violenţei, a intoleranţei şi
a prejudecăţilor şi organizarea unor activităţi de învăţare nonformală ca şi complement la educaţia
formală oferită de şcoală

- Profesorii şcolii – dezvoltarea unor tehnici de lucru vizând comunicarea interpersonală şi organizarea
de activităţi de educaţie nonformală

- Comunitatea şcolară – creşterea calităţii educaţiei furnizate de şcoală, implicarea părinţilor în
activităţile organizate la nivelul şcolii

- Comunitatea locală – o mai bună formare a tinerilor, existenţa unui model de bune practici ce va
putea fi preluat de alte instituţii de învăţământ la nivel local.

IMPACT
Calitativ mai mare atenţie acordată de comunitatea locală problemei adaptării tinerilor defavorizaţi
creşterea implicării tinerilor din grupul ţintă în viaţa comunităţii creşterea interesului elevilor şi al
profesorilor faţă de activităţile de învăţare nonformală scăderea intoleranţei şi a prejudecăţilor faţă
de diverse categorii sociale spirit antreprenorial mai dezvoltat la elevii din grupul ţintă
Cantitativ tehnici de comunicare interpersonală variate dezvoltate în şcoală logistica pentru
organizarea de activităţi de educaţie nonformală mai multe activităţi de educaţie nonformală
desfăşurate în comunitatea locală mai puţine cazuri de violenţă şcolară caiet de bune practici şi DVD
cu activităţile proiectului
Impact
Tinerii din grupul ţintă: creşterea respectului de sine, a abilităţilor de comunicare, a gradului de
implicare în viaţa şcolii prin iniţiative personale şi participarea la activităţi de grup, dezvoltarea
abilităţilor antreprenoriale Liceul: creşterea calităţii educaţiei prin tehnici de comunicare

interpersonală, de dezvoltare personală şi metode de învăţare nonformală ce vor putea fi aplicate în
continuare, prin existenţa unei logistici şi a unei baze materiale pentru organizarea de activităţi
nonformale
Comunitatea locala: mai bună formare şi dezvoltare personală a tinerilor din diverse categorii sociale
prin creşterea sensibilizării şi existenţa unui exemplu de bună practică, prin implicarea mai multor
membri ai comunităţii locale în astfel de proiecte

