Program finanţat de Reprezentanţa CE in România
şi derulat de Chelgate Romania

RAPORT EUROPA CASA NOASTRĂ
MINIM DOUĂ ACTIVITĂȚI PE TEME EUROPENE
TITLU RAPORT1:

ANTREPRENORIAT ȘI CIVISM ÎN SPIRIT EUROPEAN
DATA/PERIOADA:
octombrie 2012 – martie 2013
NUME ȘCOALA ORGANIZATOARE:
Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț
DIRECTOR:
prof. Florin Irimia
PROFESOR COORDONATOR2:
prof. . OANA-ELENA GÎRBEA - arte plastice, consilier educativ
TEMATICA ALEASĂ:
Anul European al Cetățenilor – drepturi și implicare activă în societate

ACTIVITATEA 1
Ziua animalelor
4 octombrie 2012
LOCAȚIA ÎN CARE S-A DESFĂȘURAT ACȚIUNEA: Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț, sala I-1.
NUMĂR ELEVI IMPLICAȚI: 31
CLASELE ÎN CARE SUNT ÎNSCRIȘI3: a V-a
INVITAȚI SPECIALI4: conducerea instituției, reprezentantul Consiliului Elevilor din școală, eleva Grama Alexandra.
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 1:
Activitatea a fost realizată la clasa a V-a, cu prilejul Zilei Mondiale a animalelor. Scopul activității a fost
conștientizarea importanței protecției și ocrotirii animalelor. Elevii au adus la școală jucăriile preferate, reprezentând
animale din pluș .Au făcut prezentări – documentate anterior – despre modul de viață și însemnătatea animalului
reprezentat de propria lor jucărie.
Li s-a vorbit elevilor despre drepturile animalelor, despre legislația referitoare la ocrotirea drepturilor animalelor și
despre instituții specializate în acest domeniu. În finalul activității, elevii au fost solicitați – în cadrul unei sesiuni de
breinstorming – să aducă fiecare propriul lui argument pentru a justifica faptul că intereselor de bază
ale animalelor ar trebui să li se acorde o considerație similară intereselor ființelor umane.
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ACTIVITATEA 2
Hande made – un hobby în beneficiul tuturor...
octombrie 2012 – iunie 2013,
cu trei târguri expoziținale (Hallowen, Mărțișor, Ziua copilului)
LOCAȚIA ÎN CARE S-A DESFĂȘURAT ACȚIUNEA: Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț – atelierul de creație
a funcționat în sala II-3 din cămin, iar expozițiile au fost organizate în Sala de festivități „Sidonia Hogaș” și pe culoarul
central al școlii.
NUMĂR ELEVI IMPLICAȚI: aproximativ 30 participanți la atelierele de creație și la organizarea târgurilor; beneficiari
au fost elevii din întreaga școală care au putut vizita expozițiile sau s-au implicat în acțiunile de caritate.
CLASELE ÎN CARE SUNT ÎNSCRIȘI5: elevii clasei a V-a, voluntari de la clasele a X-a C și a XI-a E
INVITAȚI SPECIALI6: conducerea instituției.
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 2:
Activitatea s-a desfășurat sub forma unui club al pasionaților de hand made, coordonat – în calitate de voluntar – de
eleva Sabina Drăgușanu de la clasa a XI-a E.
În perioada octombrie 2012 – iunie 2013 s-au organizat (cu o regularitate bilunară) ateliere de creație care au avut
ca obiectiv cultivarea și dezvoltarea simțului artistic, prin realizarea manuală a unor obiecte funcționale (în special
accesorii), dar și formarea unor competențe antreprenoriale și sociale.
Activitatea elevilor și produsele realizate în cadrul acestor ateliere s-a materializat prin organizarea a trei târguri cu
vânzare (Târgul de Halloween, Târgul de Mărțișor și Târgul de Ziua Copilului).
Din beneficiile obținute prin vânzarea produselor expuse la târgurile organizate, o parte din bani au acoperit
„costurile de producție”, iar altă parte a fost orientată – sub formă de donații – către Asociația de Sprijin a
Persoanelor cu Nevoi Speciale „Luceafărul”, cu care școala noastră are încheiat acord de parteneriat.
În acest fel s-au urmărit, pe de o parte, educarea / dezvoltarea unui hobby, iar, pe de altă parte, formarea unor
competențe antreprenoriale de bază și deschiderea interesului pentru implicarea în rezolvarea unor probleme
sociale, pentru acte caritabile, responsabilitate socială și voluntariat.
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Numele sub care s-a desfăşurat acţiunea pe subiecte europene
Trebuie sa fie un singur profesor coordonator. Se pot implica mai multe cadre didactice, dar doar unul singur va fi coordonator.
Ex: “cls. a IV-a”, “cls. a X-a”
4
Unde exista invitaţi speciali, menţionati numele invitaţilor şi profesia lor (doar cu titlu exemplificativ: artist plastic, jurnalist, muzician, profesor,
inspector, etc.), iar la Descrierea activitatii menţionaţi implicarea acestora în acţiunea desfăşurata de şcoală.
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Unde exista invitaţi speciali, menţionati numele invitaţilor şi profesia lor (doar cu titlu exemplificativ: artist plastic, jurnalist, muzician, profesor,
inspector, etc.), iar la Descrierea activitatii menţionaţi implicarea acestora în acţiunea desfăşurata de şcoală.
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