ŞCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE

Raport „Tineri pentru România 2016”
Jeunes en Roumanie

Proiectul „Tineri pentru România 2016” s-a derulat în școala noastră în perioada 15 – 24 iulie 2016
când un grup de 9 scuți belgieni au desfășurat împreună cu 19 elevi și tineri din Sfântu Gheorghe
activități de animație, ecologie și șantier.
Realizarea proiectului
Grupul de scuți belgieni a ajuns în Sfântu Gheorghe în data de 14.07.2016, cu o zi înainte decât era
prevăzut, din cauza unor probleme legate de transportul cu avionul.
Cazarea a fost asigurată într-o sală de clasă din școală cu acces la grup sanitar cu apă curentă rece și
boiler pentru apă caldă. Pentru dușuri am apelat la Primăria din localitate care a pus la dispoziție
cele două dușuri aflate în căminul cultural.
Pentru pregătirea meselor scuții au avut aragaz cu butelie, frigider, farfurii, tacâmuri, cratiță, oală
și tigaie, ustensile de bucătărie, cești și pahare, filtru de cafea, cană electrică pentru încălzit apa.
Infrastructura a fost pusă la dispoziție gratuit. Nu a fost solicitată nici o sumă pentru electricitate,
gaz, apă.
Programul celor zece zile a fost respectat în totalitate cu excepția igienizării miniportului, pe care
Primăria împreună cu oameni din localitate o făcuse deja.
Activități de șantier
Au fost realizate activități de amenajare a curții școlii, grădiniței, dispensarului uman și a celui
stomatologic. Aceste activități au constat în tăierea ierbii, curățarea copacilor și vopsirea
trunchiurilor acestora pentru a le feri de insecte, vopsirea cu var lavabil a gardului școlii, repararea
panourilor de baschet de pe terenul de sport al școlii (un coș era rupt iar la celălalt panou lipseau
scânduri) și construirea unui capac pentru apometrul de la grădiniță.
Parcul pentru copii cu locuri de joacă a fost igienizat iar, pentru a-l înveseli și a-l face mai atractiv,
panourile metalice ale gardului au fost vopsite cu roșu, verde, albastru și galben.
Activități de ecologie
Tinerii scuți împreună cu elevii au descoperit cele mai importante păsări din Delta Dunării prin
intermediul unor jocuri și activități creative. Au aflat informații despre habitat, hrană, trăsături
caracteristice, trasee de migrație și cuibărit, aspecte utile în identificarea fiecărei specii alături de
determinatorul de păsări.
Păsările realizate prin tehnica origami au fost expuse în sala de clasă pe care au înfrumusețat-o
prin varietatea coloristică.
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În scopul de a-i învăța pe elevi să ocrotească și să îngrijească animalele, tinerii scuți împreună cu
elevii au construit hrănitori care au fost umplute cu semințe de floarea soarelui și au fost agățate în
copacii din curtea școlii.
Pentru conștientizarea populației locale și a turiștilor cu privire la necesitatea protejării mediului
înconjurător în special prin eliminarea poluării și colectarea selectivă au fost realizate postere cu
mesaje ecologice ce au fost amplasate la pontonul de acostare a vaporului.
În continuarea acestei activități, în ziua următoare tinerii scuți au arătat elevilor cum se
construiește o cutie de compost din scânduri, cum se alege locul cel mai potrivit și cel mai
important, ce se poate folosi pentru a obține compost. În acest fel, elevii au învățat cum să
colecteze selectiv deșeurile și să folosească compostul ca îngrășământ natural în grădină, evitând
astfel substanțele chimice.
Activități de animație
Din materiale naturale și specifice localității (scoici, stuf, lemn, hârtie, etc.) tinerii scuți alături de
elevi au confecționat păsări, nuferi, ursuleți, corăbii și alte obiecte decorative ce au fost expuse,
alături de o pictură realizată prin tehnica splash paint, la muzeul din localitate pentru a putea fi
admirate de localnici și vizitatori.
Penultima zi a fost dedicată voluntariatului. Cu această ocazie, tinerii scuți au prezentat un scurt
istoric al scutismului în lume și în Belgia, ne-au vorbit despre implicarea lor în proiectele „Tineri
pentru România”, despre modul în care s-au pregătit pentru această tabăra de vară. Totul a fost
însoțit de fotografii, glume și povestiri amuzante.
În ultima zi au fost organizate Jocurile Olimpice la care au participat patru țări (patru grupe de
elevi) ce s-au întrecut, sub supravegherea strictă a arbitrilor – tinerii scuți - la probe precum
săritura în lungime, aruncarea greutății, viteză, „scufundări” (rezistență sub apă), fotbal și tenis de
masă. La finalul competiției fiecare țară a primit câte o diplomă.
Ziua a fost încheiată de schimbul de tricouri pe care toți cei prezenți și-au scris numele.
Activități în afara programului
Tinerii scuți au participat alături de noi la lansarea proiectului „Format. Informat. Pregătit.”
derulat de Asociația „S.P.E.C.I.A.L. KIDS” în parteneriat cu Asociația comunitară Sfântu Gheorghe
și cu școala noastră.
A fost organizat un meci de fotbal între tinerii scuți și elevi în care scorul a contat mai puțin decât
fair-play-ul, spiritul de competiție și prietenia.
De asemenea, elevii români au petrecut o seară agreabilă împreună cu tinerii scuți care au pregătit
cu această ocazie specialități gastronomice belgiene.

Disponibilitatea tinerilor belgieni
Apreciem în mod deosebit tenacitatea, consecvența și hotărârea tinerilor scuți în condițiile
diferențelor climatice dintre cele două regiuni, Bruxelles și Sfântu Gheorghe unde temperaturile
resimțite au fost de peste 35 de grade în fiecare zi. Acest aspect nu i-a împiedicat însă, să
îndeplinească programul zilnic.
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Au fost receptivi la toate propunerile sau solicitările, au avut inițiative și s-au pliat pe specificul
localității precum și pe grupele de vârstă ale copiilor – de la grădiniță până la liceu - știind cum să-i
motiveze și să-i implice în activități.
Apreciem, de asemenea, punctualitatea și faptul că au lăsat spațiile pe care le-au avut la dispoziție
în stare de curățenie și ordine.

Comportamentul lor față de populația locală
Pe toată durata celor zece zile, tinerii scuți au avut un comportament civilizat și respectuos față de
populația locală. Nu au existat nici un fel de probleme sau conflicte.

Concluzii
Experiența pe care această tabăra ne-a prilejuit-o a fost, cu siguranță, una pozitivă pentru instituția
pe care o reprezint, pentru elevi și pentru întreaga comunitate atât în ceea ce privește mobilizarea
pentru organizarea taberei și în realizarea activităților propuse, cât și pentru că am dovedit că ne
pasă de ce este în jurul nostru și am reușit să implicăm măcar o parte din oamenii din sat.
În plus, timp de zece zile elevi de la 6 la 16 ani au interacționat în mod direct cu tinerii scuți
belgieni, putând astfel să-și lărgească cunoștințele și experiențele prin contactul cu altă cultură și
civilizație și să folosească limbile franceză și engleză – învățate în școală – ca instrument de
comunicare.
Prin urmare, suntem de acord să reînnoim această experiență anul viitor sau ulterior.
În derularea proiectului nu au fost implicate alte cadre didactice în afară de mine având în vedere
numărul redus de profesori (numai 4 titulari aflați în concediu în perioada respectivă).

DIRECTOR,
Prof. Adnana Mihaela Pătrăşcoiu
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