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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  
    COPII ŞI TINERI – PARTENERI AI 
ORGANIZAŢIEI SALVAŢI COPIII – 

FILIALA CARAŞ-SEVERIN 
 

Salvaţi Copiii - filiala Caraş-Severin a împlinit, în 
ianuarie 2016, 21 de ani de activitate în promovarea şi 
apărarea drepturilor copilului, ani în care a devenit tot 
mai vizibilă pe plan local şi naţional, şi acest fapt se 
datorează oamenilor minunaţi pe care îi avem 
aproape şi cărora le mulţumim că au ales să se alăture 
nouă în munca cu copii şi pentru copii. 

În 2015 Salvaţi Copiii –filiala Caraş-Severin a 
cuprins în programele sale peste 7500 de copii, 230 de 
cadre didactice şi specialişti şi 600 de părinţi. De 
asemenea am implicat în activităţile desfăşurate peste 
60 de voluntari. 

Viziunea Salvaţi Copiii este o lume în care fiecărui 
copil îi este respectat dreptul la viaţă, protecţie, 
dezvoltare şi participare. 

Misiunea Salvaţi Copiii este obţinerea de 
progrese importante privind modul în care copiii sunt 
trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de 
durată în viaţa acestora. 

Salvaţi Copiii promovează participarea şi 
voluntariatul în rândul copiilor şi tinerilor, prin 
oferirea de oportunităţi de implicare activă în viaţa 
comunităţii. 

Obiectivul programului de dezvoltare a 
voluntariatului  îl reprezintă promovarea cetăţeniei 
active prin încurajarea şi sprijinirea activităţilor de 
voluntariat în rândul copiilor şi tinerilor. 

În anul 2015 au fost recrutaţi 38 de voluntari. 
Peste 75 de voluntari elevi şi cadre didactice au fost 
activi în proiectele şi evenimentele noastre în anul 
2015, interacţionând cu peste 3500 de copii, părinţi şi 
profesori şi petrecând peste 4000 de ore de 
voluntariat. 

Voluntarii s-au implicat în promovarea 
drepturilor copilului – 25 de voluntari, educaţie pentru 
sănătate -18 voluntari, activităţi recreativ-
educaţionale pentru copii din medii defavorizate -16 
voluntari, în evenimente, campanii stradale, Campania 
2%, săptămâna Să ştii mai multe, să fii mai bun, 
Forumul Naţional al Copiilor, Întâlnirea Anuală a 
Copiilor, Întâlnirea Anuală a Voluntarilor, Campania 
Bun venit pe lume, au fost implicaţi 52 de voluntari. 

De asemenea, în 2015, voluntarii Salvaţi Copiii   
s-au implicat în alte tipuri de  activităţi: Ziua 
Internaţională a Copilului Dispărut -10 voluntari, 
Târgul de jucării -8 voluntari, Campania umanitară 
Bucuria de a dărui -12 voluntari, Campania Globală 
pentru Educaţie -40 de voluntari, campanie de 
informare antidrog, în parteneriat cu Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Caraş-
Severin -15 voluntari. 

Un lucru extrem de important pentru 
dezvoltarea şi susţinerea voluntariatului sunt 
întâlnirile săptămânale pe care Salvaţi Copiii le 

organizează. 
Pe parcursul anului s-au organizat  șase întâlniri 

cu toţi voluntarii elevi şi cadre didactice, în vederea 
pregătirii diferitelor evenimente (demararea 
campaniei 2%, pregătirea concursului Drepturile 
Copilului, pregătirea adunării generale a filialei, Ziua 
Copilului Dispărut, Campania Bun venit pe lume, 
campanii stradale, etc.) întâlniri la care au fost 
prezenţi peste 80 de participanţi. 

Fomarea de voluntari s-a organizat trimestrial 
prin cursuri de formare organizate pentru voluntarii 
elevi şi cadre didactice pe tematica promovării 
drepturilor copilului. La aceste formări au participat 16 
voluntari elevi, 10 voluntari noi, 29 voluntari cadre 
didactice de la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Reşiţa. Au mai 
fost organizate formări pe diferite tem după cum 
urmează: Împreună facem internetul mai sigur -21 de 
voluntari, Voluntar în proiectul Educaţie pentru 
sănătate -23 de voluntari cadre didactice de la Şcoala 
Gimnazială Nr. 2 Reşiţa, Voluntar în proiectul Educaţie 
pentru copii vulnerabili -33 de voluntari cadre 
didactice, Protecţie şi educaţie pentru copiii afectaţi 
de migraţia pentru munca în străinătate -14 voluntari 
elevi, Drepturile copilului cu părinţi plecaţi în 
străinătate -12 voluntari, Modalităţi de comunicare cu 
copiii şi tinerii -10 voluntari, Combaterea violenţei în 
rândul copiilor -20 de voluntari, activităţi de 
promovare a drepturilor copilului –exemple de bună 
practici -14 voluntari, Voluntar în campaniile 
umanitare -12 voluntari. 

Salvaţi Copiii - filiala Caraş-Severin  consideră 
extrem de importantă activitatea de voluntariat  
demonstrată prin implicarea copiilor şi tinerilor în 
activităţile organizaţiei. 
 

Preşedinte MĂRIUŢA SIMIONESCU 
Salvaţi Copiii –filiala Caraş-Severin 
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  VOLUNTARIATUL-
OPORTUNITATE-PROVOCARE-

DEZVOLTARE 
 
Voluntar din tată-n fiică și voluntar din mamă-n fiică!  

Prima afirmație mi se potrivește mie iar a doua 
fiicei mele. Spun asta pentru că sunt convinsă că am 
această deschidere de  ajuta, de la tatăl meu care 
mereu a făcut lucruri sau servicii pentru oameni fără 
să aștepte nimic în schimb. A doua afirmație este 
pentru fiica mea, care îmi urmează exemplul fiind deja 
voluntară la Centrul de voluntariat Mansarda și 
Centrul de tineret Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril  
Moniom. 
 
Cum a început totul? 

Dacă v-am spus de unde mi se trage, să vă spun 
și cum a început totul. În toamna anului 1996, lucrând 
în Timișoara, locuiam într-o cameră de cămin cu 
studente de la Facultatea de Asistență Socială. 
Acestea mi-au propus să mă alătur unei acțiuni de 
strângere de fonduri stradală pentru copiii străzii, 
organizată de Fundația Bethany Timișoara. Nu am stat 
prea mult pe gânduri și am acceptat. Îmi amintesc ce 
importantă mă simțeam, cu legitimația cu fotografia 
mea și cu ștampila de la Primăria Timișoara, adică nu 
eram orice voluntari, eram oficiali (așa gândeam pe 
atunci).  

 
Am terminat cu Timișoara și ajunsă în Reșița, am 

continuat misiunea de voluntar la diferite instituții 
Centrul  Primăvara Reșița, Centrul de prevenire și 
consiliere antidrog CS, Serviciul de probațiune CS,  
Centrul de tineret  Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril 
Moniom.  
 
Unde activez acuma? 

Cea mai lungă perioadă de voluntariat am 
desfășurat-o la Centrul de prevenire și consiliere 
antidrog Caraș-Severin, fiind voluntar din 2006, iată 
prin urmare anul acesta fac 10 ani de voluntariat 
pentru o singură instituție. Am desfășurat activități 
diverse, întâlniri cu elevii la clasă, implicare în 
proiecte, realizare de afișe, desene, participare la 
concursuri pe tematica consumului de substanțe cu 
potențial psihoactiv. Am colaborat foarte bine cu cei 

doi coordonatori ai centrului d-na Nica Boriuc și d-l 
Sorin Andrițoi, alături de care am învățat foarte multe. 

 
Din 2015, am devenit voluntar al Centrului de 

Tineret Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Moniom, 
unde am cea mai provocatoarea muncă din ultimii ani: 
consilierea părinților, consilierea copiilor și tinerilor, 
cursuri de parenting, seminarii pentru părinți, 
activități de autocunoaștere, tabără de dezvoltare 
personală. 

De ce fac asta? Pentru că văd în această 
activitate o oportunitate. 

Îmi place ce fac și mai ales îmi place echipa cu 
care lucrez. Aici sunt oameni cu care împărtășesc 
aceleași valori, același crez , mă simt bine în compania 
lor și simt că evoluez. Este o oportunitate să 
experimentez lucrul cu copiii și tinerii de toate vârstele 
și să încerc diverse activități în special din zona 
educației  non-formale, care îmi place foarte mult și 
care cred că mi se potrivește foarte bine. 

 
De ce fac asta? Pentru că munca cu tinerii este o 

provocare, pentru că munca cu părinții este o 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  provocare. Mă simt provocată să fac diferite activități, 
să încerc modalități noi de abordare a subiectelor care 
mă preocupă atât pe mine cât și pe cei cărora mă 
adresez. Învăț alături de ei, la fiecare întâlnire și plec 
de aici câștigată. 

 
De ce fac asta? Pentru că simt că mă dezvolt, iar 

în meseria mea am nevoie de dezvoltare personală și 
profesională în permanență pentru a face față tuturor 
provocărilor doar dintr-o singură zi. 

Prin urmare fac ceea ce fac din plăcere și ca mulțumire 
pentru tot ceea am primit de la Dumnezeu, prin 
oameni, de-a lungul vieții mele. N-am să pot da tot ce 
am primit, dar mă străduiesc.  

 
Și mai am un crez și o dorință, aceea ca și alții să 

facă pentru copilul meu ce fac eu pentru ai lor. 
 

Profesor psiholog  MARIA LIȚĂ 
Centrul Județean de Resurse și  de Asistență 

Educațională Reșița 

 

CARTE DE VIZITĂ- CENTRUL DE 
VOLUNTARIAT REȘIȚA 
 

Centrul de Voluntariat Reşiţa este un proiect ce 
s-a concretizat în 2005 sub forma unui parteneriat 
public-privat, partenerii fiind Fundaţia Activity pentru 
resurse umane şi dezvoltare durabilă Reşiţa, Consiliul 
Local Reşiţa, Direcţia Judeţeană pentru Tineret Caraş- 
Severin, Asociaţia Cogito Reşiţa, Asociaţia Bike Attack, 
Asociaţia Egality, Asociaţia Sf. Vincenţiu de Paul 
Reşiţa. În 2006 Centrul a dobândit personalitatea 
juridică, devenind o organizaţie neguvernamentală de 
sine stătătoare.  

Centrul de Voluntariat Reşiţa joacă rolul de 
intermediar între nevoia de voluntari a organizaţiilor 
reşiţene şi disponibilitatea pentru voluntariat a 
tinerilor din comunitate. Totodată centrul sprijină 
recunoaşterea valorii activităţii de voluntariat.  

Încă din 2006 organizația este implicată în 
gestionarea Centrului de Tineret Mansarda (coordonat 
de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Caraș-
Severin) unde desfășoară activități de educație non-
formală și petrecere a timpului liber pentru tineri, o 
serie de ateliere de creativitate     hand-made 
(mărțișoare, bijuterii, cadouri personalizate de 
Crăciun, up-cycling), ateliere de jocuri de masă și de 
societate (o bună modalitate de a te cunoaște pe tine 
însuți,  dar și pe ceilalți), dezbateri, activități de 
învățate experiențială. 

Activitatea Centrului de Voluntariat Reşiţa constă 
în: recrutarea şi plasarea de voluntari, asistarea şi 
consilierea acestora, informarea, evaluarea, motivarea 
şi recompensarea voluntarilor. Această activitate este 

completată de dezvoltarea de proiecte de educație 
non-formală pentru tineri, la nivel local și 
internațional, cât și de susținerea Centrului de Tineret 
Mansarda Reșița prin dezvoltarea de activități 
educaționale și  de petrecere a timpului liber pentru 
tinerii reșițeni. 

Recrutarea voluntarilor a fost realizată de echipa 
centrului ca un proces continuu de informare a 
tinerilor despre voluntariat, ca alternativă de educaţie 
nonformală. Am realizat astfel, campanii de recrutare 
pentru elevii din liceele reşiţene prin prezentări, 
dezbateri despre posibilităţile de voluntariat, 
beneficiile acestuia pentru individ şi comunitatea 
locală. Toate informaţiile despre voluntari sunt 
organizate în fişe ale acestora ce includ informaţii 
despre abilităţi, competenţe, cunoştinţe, obiective şi 
aşteptări, domenii de interes, disponibilitate. A fost 
creată în acest fel o bază de date ce cuprinde în 
prezent în jur de 100 de voluntari dintre care 
aproximativ 90% au participat în diferite activităţi de 
voluntariat (având cel puţin un plasament). Spre 
exemplu, în 2015 in jur de 300 de tineri au fost 
informaţi cu privire la voluntariat în general, la 
oportunităţile de voluntariat pe plan local, naţional şi 
internaţional şi la beneficiile voluntariatului la nivelul 
comunităţii şi al individului. 

Plasarea voluntarilor a fost realizată în funcţie de 
nevoile exprimate de diferite organizaţii, prin 
realizarea matching-ului dintre specificul activităţii şi 
interesele şi disponibilitatea voluntarilor. Am plasat 
voluntari în proiecte proprii sau în parteneriat, 
punctuale sau pe termen lung.  

Printre proiectele în care au fost implicați 
amintim: 8 Martie şi 1 Aprilie Happening, două 
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  evenimente menite să înveselească orașul și să 
readucă spațiul comun în atenția cetățenilor, 
Săptămâna Naţională a Voluntariatului, cu acţiuni 
diferite de voluntariat, câte una în fiecare zi a 
săptămânii, sute de beneficiari direcţi, zeci de 
voluntari implicaţi şi sute de ore voluntariat în folosul 
comunităţii, 1 Iunie – Ziua Copilăriei, ocazie pentru 
care am creat o activitate deja consacrată, Autobuzul 
Copilăriei, un autobuz dedicat copiilor care a circulat 
prin oraş pe parcursul zilei, Săptămâna Altfel, în care 
tinerii voluntari i-au ajutat pe copiii si tinerii care au 
venit la Centrul de Tineret Mansarda să învețe la fel ca 
ei, prin joc, ateliere hand-made, escaladă indoor și 
prin munca în echipă, schimburi de experienţă între 
centre de tineret din Reşiţa-Sibiu-Braşov, Nocturna 
bibliotecilor, Atelierele și activitățile de educaţie non-
formală la Centrul de tineret Mansarda, METAL – 
primul concurs de Enduro-mountainbiking din 
România.  

Trainingul voluntarilor a fost realizat de 
specialişti la nivel local şi internaţional printr-o 
combinaţie de sesiuni teoretice, metode interactive, 
studii de caz, work-shop-uri şi activităţi de            team-
buiding. Sesiunile de training au ca obiectiv 
dezvoltarea abilităţilor necesare voluntarilor în 
plasamentele în care urmează să fie plasaţi dar şi 
dezvoltarea personală şi interpersonală a acestora. 
Trainingul voluntarilor s-a realizat atât prin sesiuni la 
nivel local cât si prin trimiterea voluntarilor la cursuri 
naționale și internaționale. 

Centrul de Voluntariat Reşiţa îşi desfăşoară 
activitatea prin resurse dobândite din donaţii, 
sponsorizări, prestări de servicii de educație non-
formală, sistemul 2% şi granturi nerambursabile 
(printre finanţatorii noştri de-a lungul anilor se 
numără: Comisia Europeană prin programele Tineret 
în Acţiune, Învăţare pe tot parcursul Vieţii – Grundtvig, 
Erasmus+, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret      
Caraş-Severin, Primăria Reşiţa). 

Dintre afilierile Centrului de Voluntariat Reșița 
amintim: Reţeaua Naţională a Centrelor de 
Voluntariat din România – din 2007, Youth Express 
Network – din 2009, Centrul European de Voluntariat 
– din 2011, Reţeaua de Educaţie Nonformală din 
România – din 2012, Federaţia VOLUM – din 2014. 

 
Consilier pentru tineret- DANIELA LUPȘAN 

Manager de proiect- IOANA DUDILĂ 
Centrul de Voluntariat Reșița  
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  ȘCOALA PĂRINȚILOR 
 

Meseria de dascăl este una care obligă . Nu devii 
dascăl pentru că îți dorești vacanțele ci pentru că 
iubești copiii, pentru că iubești privirea lor admirativă, 
plină de încredere în tine și în tot ceea ce faci. 

Într-o lume ideală școala este locul în care se 
clădește viitorul, cu materiale de cea mai bună 
calitate, cu meșteri bine instruiți, care știu ce trebuie 
să facă în orice situație, cu arhitecți care au gândit 
totul până la cel mai mic detaliu, animată fiind de 
suflete și minți care așteaptă să fie modelate. 

În realitate, școala este locul în care  uneori nu 
folosim totul așa cum trebuie, meșterii ce clădesc 
viitorul nu au la îndemână materiale de cea mai bună 
calitate, trebuie să facă față unor situații pe care nu le 
pot controla și pentru care nu au soluții. 

Atunci când dorința de a veni în sprijinul celor 
care au nevoie de ajutor sau îndrumare se 
intersectează cu disponibilitatea de a oferi celor din 
jur puncte de plecare în căutarea soluțiilor, se naște 
oportunitatea organizării unor activități care să ofere 
celor interesați căi de acces la informații. 

O astfel de oportunitate a apărut atunci când, 
sub egida SEMINARULUI  DIDACTICA INTERNAȚIONAL, 
EDIȚIA a XXV- a, doamnele Lipciuc Gabriela Priscila, 
formator național pe metode alternative în educație și 
Guillen Lagos Angela, profesor homeschooling, și-au 
dorit să împărtășească din experiențele personale 
tuturor celor interesați metode care să faciliteze 
comunicarea și inter relaționarea dintre cele trei 
grupuri distincte care trebuie să conlucreze și să-și 
unească eforturile în crearea unor noi personalități. 

Impactul unei astfel de activități a fost 
neașteptat, având în vedere numărul mare de 
participanți, aproximativ 100 de dascăli și 40 de 
părinți, în cele două sesiuni de lucru, fapt care ne face 
să ne gândim că o astfel de temă nu poate fi epuizată 
la nivelul discuțiilor și soluțiilor. În urma solicitării 
exprese a participanților ne dorim să organizăm și în 
viitor astfel de dezbateri care să vină în sprijinul școlii 
și al comunității . 

Atașăm câteva reacții ale participanților la acest 
eveniment, completate de mărturisirile celor două 
protagoniste principale implicate în proiect, doamna 
formatoare  Priscila Lipciuc și voluntarul nostru 
permanent, doamna Angela Guillen Lagos. 

„Activitatea s-a dovedit a fi de bun augur având 
un impact deosebit în rândul părinților și a cadrelor 
didactice. Părinții și profesorii s-au implicat în 
dezbaterea temei propuse manifestându-și părerea 
personală privind colaborarea dintre familie și școală. 
Ei și-au manifestat interesul în ceea ce privește 
educația elevilor având în vedere schimbările 
determinate în societate de factorii socio-economici, 
de mass-media și de dezvoltarea tehnico-
informațională. Elevii școlii noastre au fost prezenți la 
atelierele de lucru, fiind reprezentați de corul 
„DATINA” care a interpretat piese muzicale adresate 

părinților și dascălilor prezenți.” 
(BARBURE MARIA DANIELA , profesor religie)  

,,Sunt bucuroasă că am avut ocazia să particip la 
workshopul ,,Şcoala părinţilor” în cadrul seminarului 
Didactica Internaţional, organizat în şcoala noastră.  

Prezentările cursului, sfaturile formatorilor, 
intervenţiile participanţilor, toată activitatea în sine m-
a făcut să mă simt mândră că sunt mamă a trei băieţi 
minunaţi şi profesoară a atâtor copii extraordinari. De 
asemenea, am învăţat cât de important este să  ai 
răbdare să-i asculţi pe alţii şi să înveţi să comunici 
eficient cu semenii.  

Aşadar, adresez un mic mulţumesc iniţiatorilor şi 
formatorilor acestei activităţi, având speranţa că 
participarea la Didactica Internaţional va deveni o 
tradiţie în şcoala noastră.” 

(MIHAELA STOICHESCU , profesor limba și literatura 
română) 

                      
„Sunt Angela Guillen Lagos  şi împreună cu soţul 

avem multe proiecte de ajutorare a comunităţii 
oraşului şi zonei Oțelu-Roșu. În anul 2008 am început o 
colaborare foarte frumoasa cu Şcoala Gimnazială din 
Glimboca. De la început am apreciat deschiderea, 
flexibilitatea, dorinţa de a-i ajuta pe copii și susținerea 
primită din partea profesorilor și aceasta ne-a motivat 
să continuăm an după an. De-a lungul anilor am 
organizat multe activități pentru dezvoltarea 
armonioasă  a elevilor.  Una dintre ele, Clubul  „Be the 
best” a luat naştere  din dorinţa de a avea activităţi 
extraşcolare cu caracter educativ, creativ şi recreativ.  
Clubul constă în întruniri de două ori pe lună, unde 
discutăm diverse  tematici, învăţăm cântece, exersăm 
conversația în limba engleză, vizionăm videoclipuri şi 
programe Powerpoint, facem felicitări şi alte activităţi 
practice. Pe langă Club, am avut prezentări legate de 
maturizarea sexuală, abuzul de droguri, tutun și 
alcool, violența în familie și agresivitatea la școală, 
aprecierea și bunele maniere, sistemul digestiv, 
importanța unei  alimentații sănătoase și multe altele. 
Multe din aceste subiecte de interes le-am abordat ca 
urmare a discuțiilor purtate cu direcțiunea școlii și cu 
elevii. Din reacțiile și comentariile lor de după activități 
am observat că sunt foarte apreciate de elevi.  

Cred că fiecare om are înclinații și calități cu care 
poate să contribuie la educarea copiilor din 
comunitate. Am avut prilejul de a colabora cu 
persoane foarte bine pregatite în domeniul profesiei 
lor și care cu drag au venit la Glimboca și au împărtășit 
elevilor din bogăția sufletului și a experienței lor.  
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  În decursul acestui an școlar am început să 
discutăm cu d-na Marioara Țepiș desfășurarea la 
sfârșitul lunii mai a unei întruniri cu părinții, legată de 
violența fizică și verbală în familie. Între timp, școala a 
înscris proiectul în Seminaruul DIDACTICA 
INTERNAȚIONAL și astfel am hotărât să avem două 
întruniri, una pentru părinți și una pentru profesori cu 
subiectul „Relația profesor-părinte”. Ca invitat 
special, am avut privilegiul de a o avea alături de noi 
pe d-na Priscila Lipciuc, consilier pe metode alternative 
de educație.  Astfel, pe data de 26 mai, de la ora 11,00 
la 13,00 s-a derulat întrunirea cu părinții, discuțiile și 
comentariile lor fiind foarte interesante. Una dintre 
mame a spus: „M-a marcat. Am învățat  atâtea astăzi 
din tot ce s-a prezentat.“ 

În intervalul orar 14,00-17,00, împreună cu 90 de 
profesori, învățători și educatoare am discutat despre 
frustrările părinților, ale copiilor și ale dascălilor și am 
încercat să găsim soluții la problemele de comunicare 
care apar între ei și părinți. La sfârșit, am distribuit 
chestionare pe care cadrele didactice le-au completat, 
pentru a afla punctele de interes ale fiecaruia și pentru 
a ne putea organiza mai bine pentru următoarele 
prezentări. O foarte mare parte și-au exprimat dorința 
de a mai organiza astfel de evenimente și au sugerat 
posibile subiecte. Unul din comentarii: „Sunt 
bucuroasă căci am avut ocazia de a cunoaște 
persoane deosebite – organizatorii – și incepând de 
astăzi mi-am propus să zâmbesc mult mai mult decât 
de obicei. Vă mulțumesc !!!” 

Câte ceva despre familia mea: am cinci copii 
minunaţi, patru fete şi un băiat, între 4 și 18 ani. Încerc 
să fiu o mamă bună, să petrec cât mai mult timp 
împreună cu copiii mei şi să mă bucur din plin de 
fiecare stagiu al vieţii lor. Dacă mi s-ar pune 
întrebarea „Ce sfat ai da unui părinte ?”, aş răspunde: 
să comunice regulat cu copilul lui şi să asculte cu 
atenţie  ce are de spus, pentru a-şi cunoaşte cât mai 
bine copilul. Nimic altceva nu poate înlocui timpul şi 
implicarea personală a părintelui în viaţa copilului.   

Hobby-urile mele sunt cititul (îmi place enorm să 
citesc de plăcere, să mă documentez şi să învăţ în 
permanenţă), să cânt la chitară şi să petrec o seară 
liniştită stând de vorbă cu prietenii la o cană de ceai. 
Mă simt împlinită din punct de vedere profesional şi 
personal! 

Ca profesor şi pedagog încerc să aplic principiul 
exprimat foarte bine în acest citat: 

„Predarea este arta creativă prin care comunici 
bucuria, sensul şi scopul creaţiei lui Dumnezeu. Ca să 
faci asta trebuie să fii atât de entuziasmat de subiectul 
pe care îl predai, încât să  transmiţi acel entuziasm şi 
copiilor.”  

În concluzie, poate pare simplistic, dar cred că în 
viaţă totul se reduce până la urmă la dragoste. 
Dragostea pe care Dumnezeu o are pentru noi şi noi 
pentru El şi dragostea pentru cei din jur. Aceasta 
încercăm să o transmitem celor din jur!” 

 
 

„Zilele sfârşitului de mai, cu soarele ascuns 
printre mulţi nori aşa cum se ascund câteodată 
eforturile educatorului printre multele sale 
responsabilităţi, rămânând a fi citite doar de cei care 
cu adevărat vor să le cunoască şi să le înţeleagă, m-au 
găsit pregătindu-mă pentru prezentarea pe care 
fusesem invitată să o susţin în cadrul celei de-a XXV-a 
ediții a seminarului Didactica Internațional.  

Din cele câteva subiecte pe care le-am propus, cel 
asupra căruia s-a oprit doamna Marioara Ţepiş a fost 
acelaşi pe care îl aleg majoritatea grupurilor pentru 
care am făcut prezentări în ultima vreme: relaţia 
profesor-părinte. Este o relaţie din ce în ce mai 
complexă, datorită transformărilor impuse de 
societate, atât în viaţa de familie, cât şi în sistemul de 
învăţământ în ultima vreme, dar, în acelaşi timp, o 
relaţie în care, asemeni majorităţii relaţiilor 
interumane din generaţia noastră, nu se investeşte 
suficient timp şi, mai ales, atenţie. 

Fiind mamă a patru copii, sfârşitul de mai a 
însemnat pentru mine şi o aglomerare de teze, 
evaluări naţionale, expoziţii de pictură, concerte, 
lansări de carte şi piese de teatru la care copiii mei s-
au angajat să participe, toate sub influenţa şi cu 
efortul unor cadre didactice extraordinare. Atât de 
intense au fost ultimele săptămâni încât drumul lung 
între Bucureşti şi Timişoara l-am perceput ca pe o 
binevenită odihnă, un timp în care am reuşit să îmi 
organizez ultimele materiale şi, mai ales, cateva 
gânduri răzleţe  care se doreau exprimate în 
prezentarea de a doua zi. 

La şcoala din Glimboca i-am gasit pe părinţi 
intrând ordonat, dar siguri pe ei, în sala de festivităţi a 
şcolii, discutând liber unii cu alţii şi aducând în discuţie 
în faţa tuturor, uneori cu ochii umezi de emoţie, 
păsurile lor-semn bun că astfel de reuniuni nu le sunt 
necunoscute. 

I-am gasit pe dascăli, la sfârşitul unei zile lungi de 
lucru cu elevii, plini de vervă şi bucuroşi să se revadă 
unul cu altul-semn că astfel de întruniri sunt 
binevenite. Apoi, aşa cum îi învaţă şi pe alţii să facă de 
când se ştiu şi cu toate că fiecare dintre dânşii ar fi 
putut veni în faţă pentru a susţine o prezentare la fel 
de interesantă, i-am vazut aşezându-se în linişte şi 
luând notiţe, cu mâini ordonate, care întotdeauna ştiu 
ce fac şi care le exprimă atât de bine caracterul, 
încruntându-se uneori, alteori zâmbind subtil, privind 
critic, închizând ochii pentru a se putea concentra mai 
bine pe o idee, relaxându-se, ridicând mâna pentru a 
adăuga un comentariu, apoi concentrându-se din nou 
şi completându-se unul pe altul, întotdeauna 
asigurându-se că optimismul este nota de sfârşit a 
fiecărei prezentări. Acestea sunt emoţiile şi etapele 
specifice unei comunicări deschise, comunicare care 
sper să se extindă dincolo de mediul firesc al 
colectivelor de dascăli, pentru a include din ce in ce 
mai multi părinţi şi, de ce nu, mai mulţi reprezentanţi 
ai comunităţii locale. 

Astfel avem încrederea că în această perioadă de 
schimbare evidentă pe multiple planuri - care se 
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  anunţă a fi de lungă durată - cei care au ales să 
ramână dascăli reprezintă elementul de stabilitate 
care permite schimbărilor în curs şi celor care vor mai 
veni să se aşeze metodic, în continuare, peste temeliile 
şi zidurile bine puse acolo de generaţii şi să facă loc de 
uşi şi de ferestre multe şi largi. Acestea nu ne vor face 
să îi pierdem pe copii, ci doar vor lăsa să intre multă 
lumină - şi mulţi amatori de cunoaştere.” 

 
 
 
 

PRISCILA-GABRIELA LIPCIUC 
formator național pe metode alternative în 

educaţie 
 
 

 
 
La final, anticipăm întrebare ce ne-ar putea fi 

adresată: De ce o școală a părinților ? 
Pentru că vremea învățării nu trece niciodată. 

Niciodată nu ești prea bătrân pentru a învăța. Și cum 
relația părinte – profesor – elev este una în continuă 
transformare și adaptare la cerințele societății, se 
impune a le face cunoscute acelor care sunt actori . 

 
Prof. ȚEPIȘ MARIOARA 

Școala Gimnazială „Gheorghe Frățilă” Glimboca 
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  VALENŢELE EDUCATIVE ALE 
IMPLICĂRII COLEGIULUI 

NAŢIONAL MIRCEA ELIADE ÎN 
CAMPANIA NAŢIONALĂ 

ZÂMBETE LA PLIC 
 

Asociaţia DeVision Bucureşti a desfăşurat în 
perioada ianuarie-martie 2016, a treia ediţie a 
Proiectului  Zâmbete la plic, al cărui scop a fost să 
aducă un zâmbet pe feţele românilor şi a constat în 
activități de informare despre importanța scrierii de 
mână pentru dezvoltarea creierului copiilor şi 
adolescenţilor, activităţi de redactare de mesaje 
pozitive ce au fost împărţite persoanelor din 
comunitatea locala cu ocazia Zilei Fericirii, în 20 
martie. 

Dacă în anii trecuți voluntarii DeVision au 
împărțit plicuri cu mesaje frumoase în diferite zone 
din Capitală (Parcul Cișmigiu, Gara de Nord, zona 
centrală a orașului) sau au pus mesaje în filialele 
Bibliotecii Metropolitane, anul acesta s-au alăturat 
proiectului și 21 de școli din București, Sibiu, Buzău, 
Craiova, Mizil, Reșița, Târgoviște, Pucioasa, Cozmești, 
Bacău, Videle, Moldova Nouă, Roșiorii de Vede, 
Lerești, Pitești. Astfel, aproximativ 1800 de elevi și 70 
cadre didactice au scris aproximativ 10.000 de mesaje 
pe care le-au împărțit în orașele lor, în data de 20 
martie 2016, cu ocazia Zilei Fericirii, pentru a le aduce 
un zâmbet pe chip tuturor celor care au primit aceste 
gânduri bune sub forma unor zâmbete la plic. 

Noi, cadrele didactice de la Colegiul Naţional 
Mircea Eliade din Reşiţa, ne-am implicat în această 
Campanie Naţională, pentru că ne-am propus să le 
arătam elevilor că şcoala poate fi amuzantă, că printr-
o actiune mică pot să aducă un mare zâmbet pe feţele 
oamenilor din jur, că puţin cu puţin poate însemna 
mult, că oamenii mari devin aşa nu datorită vâstei, ci 
datorită valorilor şi amintirilor plăcute pe care şcoala, 
prin membrii ei (elevi, profesori), a avut grijă să le 
insufle. 

Statisticile spun că un copil zâmbeşte de 400 de 
ori pe zi, în timp ce un adult doar de 20 de ori. Prin 
această acţiune Asociaţia DeVision şi școlile implicate 
au dorit să îi învețe pe copii și tineri că zâmbetul este 
absolut necesar pentru reușita în viață și depășirea 
dificultăților. De asemenea, zâmbetul aduce o 
mulţime de beneficii, de la reducerea stresului şi 
îmbunătăţirea funcţionării inimii, la înlăturarea 
depresiei sau a stărilor anxioase. Pe de altă parte, 
scrisul de mână îmbunătăţeşte memoria, cultivă 
răbdarea şi este o metodă mai personală de 
comunicare. 

Proiectul Zâmbete la plic a fost o extraordinară 
reuşită. Fiecare coleg a distribuit în comunitate 
mesajele cu elevii, fiecare a făcut zeci de fotografii, pe 
grupul de facebook  Zâmbete la plic,  sunt mii de poze 
din şcolile din ţară implicate şi articole apărute în 

presa din fiecare localitate. Succesul nu este cheia 
fericirii. Fericirea este cheia succesului. Dacă iti place 
ce faci, vei avea succes. Am decis fără nici o ezitare să 
participăm datorită profesionalismului, seriozităţii şi 
pasiunii de care au dat dovadă iniţiatorii proiectului,  
cu prilejul activităţilor şi întâlnirilor noastre din 
proiectele  desfăşurate anterior sub egida „Europa,  
casa – noastră”.  Am implicat în întregime Corpul C al 
Colegiului Mircea Eliade, de la mic la mare. Copiii au 
fost foarte entuziasmaţi, la fel colegii şi oamenii din 
comunitate. Reşiţa, cândva un oraş prosper, vatră a 
siderurgiei româneşti, a ajuns un oraş trist şi chiar 
avea nevoie de zâmbete! Am fost întâmpinaţi cu 
sufletul deschis, cu îmbraţişări, cu cuvinte frumoase şi 
de laudă, chiar şi cu pungi de popcorn. De la copiii 
aflaţi la joacă, la oamenii aflati la muncă - în putine 
locuri care mai oferă aşa ceva în oraş - la cei care îşi 
făceau cumpărături, la oamenii mai bătrâni care se 
odihneau ori ieseau de la slujbă, de la biserică, toţi au 
fost fericiţi că le-am făcut o bucurie. Unii ne 
multumeau şi ne făceau urări de sănătate şi noroc, 
succes la examene, fericiţi că cineva s-a gândit 
dezinteresat şi la ei.  

Vreau să le mulțumesc din suflet profesorilor şi 
elevilor coordonaţi de aceştia, care s-au implicat în 
scrierea şi distribuirea celor 1000 de mesaje, care au 
contribuit la atingerea cifrei de 10.000 la nivel 
naţional. Din partea Colegiului Național Mircea Eliade 
Reșița au participat: prof. Ghiorghița Fercea, Cornelia 
Bribete, Dana Lorincz, Gina Micu, Rodica Sasec, 
Sadovan Lacrimioara, Anghel Mihaela, Petrisor 
Boltasu, Anca Gosa, Ileana Parvu, Mone Mariana, 
Zgardea Mihaela, Camelia Brasoveanu, Beatrice 
Mihailescu, Nona Schinteie, Adina Rudolf, Ica 
Surulescu, bibliotecar Mariana Badescu, Olariu 
Svetlana, Sorina Andonie, Adela Rosu, Lili Zablatoschi, 
Corina Bolbosescu, Slavita Visatovici, Geta Caplescu, 
Eniko Kocsis, Liliana Hamat, Cristina Perța, Lupulescu 
Liliana, Gheorghina Micu, Novac Neta, Ghican Ana. 

  Le multumim tuturor şcolilor care s-au 
implicat în Campanie şi au înteles că e important ca 
elevii să fie implicati în proiecte care le fac plăcere, 
mulţumim sutelor de elevi şi profesori care ne-au 
arătat că şcoala trebuie să rămană un loc unde se 
cultivă valori, se construiesc caractere şi se educa 
oameni puternici, care în loc să se plângă, preferă să 
zâmbească şi să lupte pentru a rezolva problemele şi 
să construiască o “şcoală de vis”.(Claudia Oprescu, 
Asociaţia Devision) 

Mulţumim pentru implicare! Felicitări pentru un 
Proiect minunat şi reuşit! Abia aşteptăm a patra 
ediţie, să împarţim 100 mii de mesaje şi să aplicăm la 
Guiness Book pentru cel mai mare număr de zâmbete 
împăţite simultan! 

 
Prof. GHIORGHIȚA FERCEA 

Colegiul Naţional Mircea Eliade Reşiţa 
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