Proiectul „Educație pentru voluntariat”
Liceul nostru a fost implicat timp de 4 luni în activități de stimulare a spiritului civic în
rândul elevilor și de conștientizare a valorii formative a voluntariatului oferind astfel elevilor
atât alternative de implicare în activități extra școlare cât și oportunități de dezvoltare
personală.
Asociației Bună Ziua, Copii din România implementează în Bârlad, în perioada
noiembrie 2018 – februarie 2019 proiectul Educație pentru voluntariat, inițiat la nivel național
de Federația VOLUM, alături de alte 5 organizații din Cluj, Baia Mare, Ilfov, Mangalia.
Proiectul se desfășoară în parteneriat cu 3 licee din oraș și urmărește creșterea
gradului de conștientizare asupra importanței voluntariatului în procesul de schimbare
socială, de motivare a oamenilor de a participa activ la dezvoltarea comunității. Primele
ateliere au avut loc, în luna decembrie, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”. Întâlnirile
voluntarilor facilitatori, ei înșiși elevi ai liceului, cu colegii lor din clasele a IX-a , a X-a și a
XI-a, au fost cu emoție, bucurie și multe revelații despre cum voluntariatul zidește,
transforma și inspiră în fiecare zi !
Am ajuns, în cele 4 luni de proiect, la aproape 358 de elevi (11 clase) și 21 profesori
din 3 licee bârlădene Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Liceul Pedagogic Ioan Popescu și
Liceul Tehnologic Al. I. Cuza care ne-au primit cu căldură, deschidere și curiozitate și ne-au
făcut loc, pentru 2 ore, în orarul lor, la orele de dirigenție. Ne-am cunoscut, am schimbat
idei,ne-am bucurat și ne-am inspirat unii pe alții, vorbind despre voluntariat, implicare civică,
învățare experențială și oportunități de implicare. Ne-am jucat, am descoperit și ne-am
descoperit dar mai presus de toate ne-am molipsit de bucuria, entuziasmul și încrederea
generate de șansa de a ne fi găsit unii pe alții și de convingerea că împreună suntem buni,
puternici și valoroși.
Voluntarii facilitatori, elevi la liceul nostru și la Colegiul Național Gheroghe Roșca
Codreanu au crescut frumos și drept de-a lungul celor 11 ateliere desfășurate și au cules cu
emoție tot ceea ce aceasta noua experiență le-a dăruit: bucuria împărtășirii publice a unor
experiențe unice de voluntariat, confirmarea că aceste experiențe i-au zidit și transformat, și,
mai ales, dorința și nevoia de a-i inspira pe ceilalți.
Spectatorii, cei peste 300 de elevi, au devenit repede parte a echipei, și timp de 2
ore, sala de clasă s-a transformat într-un atelier de lucru în care au învățat că echipa e mai
importantă decât orgoliul personal, că ceea ce faci este mai important decât ceea ce spui, că
din spaghetii și marshmallow se poate construi un pod, că voluntarii au o lege scrisă și mai
multe nescrise și că implicarea în viața cetății te face un cetățean activ. Mulțumim gazdelor
noastre, directorilor, profesorilor și elevilor din cele 3 licee partenere. Mulțumiri diriginților
care ne-au susținut, prof. Daniel Mocanu, prof. Mihaela Chifani, prof. Liliana Paraschiv,
Isabela Pricop și elevilor din clasele 9F2, 10 SN2, 10 SN4, 10 E, 11 SN2.

