PROIECT EDUCAȚIONAL
~CETĂȚEANUL ACTIV~

A.ARGUMENT
Proiectul nostru pentru tineri este un serviciu adus comunităţii, nesubstituindu-se
familiei, dar ajutând părinţii care se implică în desfăşurarea programului.
Proiectul nostru oferă copiilor un spațiu de recreere și joacă după terminarea orelor
de şcoală.

De acest spațiu beneficiază toți tinerii din comuna Doba .
Elementele de bază ale Proiectului vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale,
nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale şi nivelul creativităţii prin :
ALEGEREA ACTIVITĂȚILOR ȘI JOCURILOR RECREATIVE DE CĂTRE TINERII DIN COMUNA DOBA
ORGANIZAREA SPAȚIULUI DUPĂ IDEILE TINERILOR

➔ ALEGEREA ACTIVITĂȚILOR ȘI JOCURILOR RECREATIVE DE CĂTR
TINERII DIN COMUNA DOBA;

➔ ORGANIZAREA SPAȚIULUI DUPĂ IDEILE TINERILOR
Centrul de recreere si joc ar trebui să aibă mai multe camere în care să se
poată desfășura diferite activități
-un spațiu de genul unui mini cinematograf

-spațiu de joacă cu jucării pentru copii de varsta mica
-o sală cu masa de biliard și masa de tenis
-un spațiu de lectura

-toaleta
-automate cu dulciuri și răcoritoare
-în spațiul din exterior, aparate de fitness, mini teren de fotbal și baschet
sintetic.
- să existe supraveghere din partea unor adulți pentru a evita distrugerile și
siguranța personală a copiilor.
-sa fie deschis în timpul săptămânii până la ora 20 iar la sfârșitul săptămânii
până la ora 22.

spațiu de genul unui mini cinematograf

spațiu de lectură

spațiu de joacă cu jucării pentru copii de vârstă mică

spațiu cu masă de biliard

B.CERCETARE ~ FUNDAMENTARE
În România procentul cuplurilor cu copii de vârste cuprinse între 6 - 18 ani, în care ambii
membrii lucrează este de 69% şi tot mai multe familii se confruntă cu problema organizării
programului de după cele 4 ore de curs ale copilului, cand o parte din aceştia rămân
nesupravegheaţi de un adult competent.
Cercetările sociologice arăta că peste 35% dintre părinţii care au copii între 6 - 11
ani spun despre copiii lor că îşi petrec jumătate din timpul liber nesupravegheaţi.
Statisticile internaţionale arată faptul că incidenţa cazurilor de comportament
neadecvat ( chiar delicvent ) este mai mare în rândul copiilor nesupravegheaţi, iar, cazurile
de eşec şcolar sunt mai frecvente.

Aceleaşi studii arată că în topul activităţilor alese de copii pentru a-şi
petrece timpul liber când sunt singuri se află privitul la televizor, urmate de
timpul petrecut cu prietenii, colegii şi de joacă în aer liber.
Doar 4% dintre aceştia au spus că preferă să citească o carte şi 1%
preferă să-şi facă temele.
Propunerea activităţilor va porni de la ideea că ceea ce vor face aici ,
antreneaza copiii în activităţi plăcute, captivante, care să le câştige
interesul.
Forma predominantă a activităţilor va fi jocul, inclusiv activităţile cu
scop educativ.

Impactul asupra familiei
Copilului i se asigurã un mediu securizant, se aflã sub supravegherea
unei persoane adulte .

C.
BENEFICIARI DIRECŢI
Beneficiarii proiectului sunt toți tinerii de până la 18 ani
din comuna Doba - copii fără părinți, copii ai căror părinți
sunt plecați la munca în străinătate, copii care provin din
familii destramate, copii care provin din familii sărace și
copii ai căror părinți lucrează dar, pentru a putea asigura
un trai decent familiei, lipsesc de acasă întreaga zi, ceea ce
face ca acești copii să stea nesupravegheați, pe stradă sau
în fața computerului, sau pur și simplu toți tinerii care
doresc să își petreacă timpul liber împreuna cu prietenii
într-un spațiu adecvat și sigur.

D. DECLARAȚIA DE CONSTITUȚIONALITATE















Joaca este activitatea care oferă cea mai mare bucurie copiilor.
În timpul jocului îți alegi partenerii pe care ii dorești ,practice lucruri pe care le ai
,creativ,te distrezi .
Jocul contribuie la dezvoltarea , la sănătatea si starea de bine a tuturor copiilor.

învățat, interpretezi roluri ,faci și respecți reguli ,ești activ

Declarația Drepturilor Copilului, proclamată prin rezoluția 1386 (XVI) a Adunării Generale ONU din 20 noiembrie 1959, Principiul 7 menționează:
Copilul va avea toate oportunitățile pentru joacă și recreere, care vor avea aceleași scopuri ca și educația; societatea și autoritățile publice vor face
tot ce le stă în putință pentru a stimula exercitarea acestui drept "
Argumente:
Dreptul la odihna si la vacanta, dreptul de a practica activități recreative ,caracteristice vârstei si de a participa liber la viața culturala si artistica sunt
recunoscute de CONVENTIA NATIUNILOR UNITE CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI art.31
Politica publică propusă de noi
Înființarea unui centru de divertisment si recreere pentru tinerii din comuna Doba.
-respectă Constituția României și legislația europeană;
-respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, Capitolul 3, art. 57);
-respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1, art. 16);
- respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2);
- respectă prevederile privind tratatele internați

Scrisoare oficială
CĂTRE PRIMĂRIA COMUNEI DOBA






















Grupul clsVII B din cadrul Proiectului Cetațeanul Activ derulat în anul școlar 2021- 2022, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României
și în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm următoarea
propunere: înființarea unui centru de divertisment si recreere pentru tinerii din comuna Doba.
În Declarația Drepturilor Copilului, proclamată prin rezoluția 1386 (XVI) a Adunării Generale ONU menționează:
Copilul va primi o educație care să-i stimuleze cultura generală și să-l ajute, pe baza unor șanse egale, să își dezvolte capacitățile, judecata individuală și simțul de
responsabilitate morală și socială și să devină un membru util al societății.
Interesul superior al copilului va fi principiul de bază după care se vor ghida cei care sunt responsabili de educația și îndrumarea copilului. Copilul va avea toate
oportunitățile pentru joacă și recreere, care vor avea aceleași scopuri ca și educația; societatea și autoritățile publice vor face tot ce le stă în putință pentru a stimula
exercitarea acestui drept ".
Dreptul copilului la recreere si joc a fost stipulat de către Convenția Națiunilor Unite. ca toate celelalte drepturi și acesta este foarte important.
Când spui ‘recreere si joc’, mintea în primul rând se gândește la relaxarea fizică sau la felul cum copiii își ocupă aproape tot timpul. Dar aceste doua lucruri sunt mult mai
importante de atât. Jocul ajuta copilul să se destindă și să se relaxeze nu numai fizic, ci si moral. Iar organismul unui copil cere si el aceasta recreere. Este un lucru
normal și chiar vital pentru o mica ființă.
Nimic nu este mai plăcut pentru un copil decât sa se joace. Dar după o zi grea și agitata, chiar și unui adult îi priește o clipa de recreere. Orice copil are dreptul la joc,
odihna, recreere și la activități cultural-artistice potrivite vârstei sale.
În comuna Doba sunt destul de mulți copiii care nu au condiții de recreere din diverse motive (sărăcia, neglijența din partea părinților , anturajul etc. )
Joaca este activitatea care oferă cea mai mare bucurie copiilor.
În timpul jocului iți alegi partenerii pe care îi dorești ,practice lucruri pe care le ai
învățat, interpretezi roluri ,faci si respecți reguli ,ești activ ,creativ,te distrezi .
Jocul contribuie la dezvoltarea , la sănătatea și starea de bine a tuturor copiilor.
De aceea, noi, elevii dorim să venim în sprijinul celor care au nevoie de un spațiu adecvat unde ar putea sa își petreacă timpul liber și vă înaintăm această petiție.
Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am
identificat în favoarea propunerii noastre.
Prezenta solicitare este însoțită de anexa care evidențiaza susținătorii propunerii noastre.
Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă
e-mail: sc.Doba@yahoo.com nr.tel./fax: 0261/869118 www.scoalagimnazialadoba.info
Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de alertă.
Cu deosebită considerație,
Grupul Cls VII B- Proiect Cetățeanul Activ

Activităţile recreeative propuse :
• facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii;
•
dirijarea jocului individual şi colectiv în atmosfera de comunicare
stimulativă;
• supravegherea stării de sănătate;
• dezvoltarea capacităţii de comunicare prin stimularea limbajului activ,
• formarea conduitei de joc individual şi colectiv,
• socializarea afectivităţii
• formarea deprinderilor igienice şi de autoservire.
Toate aceste activităţi se vor desfăşura într-o ambianţă plăcută.
D. BENEFICIARI INDIRECTI:

¬

Părinții

¬

Comunitatea locală

Mulțumim pentru atenție !

Cu stimă și respect,
Colectivul clasei a VII-B
de la Școala Gimnazială Doba

