
Școala Altfel, 2017-2018; clasa a VI-a A
diriginte: prof. Crăciun Dana

TOLERANȚĂ-SOLIDARITATE-RESPECT

CAMPANIE DE VOLUNTARIAT REALIZATĂ LA AZILUL DE BĂTRÂNI DE LA
BOGDĂNEȘTI

-LUNI, 23.10.2017;

-parteneri: clasa a VII-a A, diriginte prof. Haidău Adelina; Asociația Părinților
Artur Gorovei;

-însoțitor al grupului – director adj., prof. Nisioi Brîndușa



Am ajuns la primele ore ale dimineții...Deși ploua și era rece, am sperat că veselia copiilor va aduce

zâmbetul pe chipurile celor care ne-ar putea fi oricând părinți, bunici, frați...



Cantitățile donate au fost impresionante: alimente, fructe, conserve, 

dulciuri, medicamente, soluții pentru igienizare.



În parcul amenajat, în apropierea căminului de bătrâni; îi așteptăm pe 

cei care mai zăboveau ca să asculte povești de viață.



Această clădire frumoasă ascunde drame neștiute. Deși nu se pot observa, de la geamurile 

căminului ne priveau niște chipuri brăzdate de riduri; privirile pătrunse de boală, de 

bătrânețe și de tristețe ne-au urmărit pe tot parcursul vizitei.



O fotografie cât o mie de cuvinte...





Marți, 24.10.2017

ȘI EI AU DREPTUL LA VIAȚĂ!

-activitate inclusă în Campania națională 19 zile de prevenție a abuzurilor și violenței 

asupra copiilor și tinerilor

 Vizionarea documentarului Infernul copiilor uitați (drama copiilor abandonați 

în spitale) – reporter Carmen Avram;

 Realizarea Copacului sentimentelor;

 Discutarea și prezentarea Drepturilor copilului; 

 Dezbatere pe tema filmului vizionat: 

-drama acestor copii; 

-exprimarea opiniei despre semnificația titlului reportajului;

-propunerea de soluții pentru ca acești copii să nu devină unii uitați;

-transmiterea unor mesaje pentru părinții care își abandonează copiii.



Chipuri triste, pătuțuri ruginite, copii uitați de adevărații părinți! 



Așa am reușit să aducem un strop de culoare, completând Copacul 

sentimentelor...



Drepturile copilului 



Toți copiii au dreptul la viață! 



SIMFONIE DE TOAMNĂ;  ajutor de nădejde – doamna director Nisioi Brîndușa

- Coșul toamnei;

-pictură, colaje cu materiale din natură;



Spiritul anotimpului ne-a cuprins pe toți!

Și băieții lucrează, gustând din când în când din roadele toamnei...



Mutrișoara simpatică a Dariei (veselă și vorbăreață din fire), alături de flori,

petale, frunze.



Adevărate maestre în arta decorării – exponatul clasei, reprezentativ pentru 

activitatea derulată.



Toamna a venit și în clasa noastră....



Miercuri, 25.10.2017

OAMENI DE SEAMĂ AI FĂLTICENIULUI

-vizită la Muzeul Apelor;

-activitate pe echipe: prezentarea proiectelor realizate;



Întotdeauna vom fi fascinați de lumea apelor...



Lumea întreagă cuprinsă într-un glob



Gabi  ne vorbește despre scriitorul Nicu Gane...



Ștefan și Ion Creangă... Să fie oare vreo asemănare între el și Nică?????



Extrem de serios, Cristian e  mândru de munca depusă și ne invită în lumea maestrului Ion Irimescu!



Adevărate feministe! Fetele prezintă mândre realizările din domeniul chirurgiei

ale medicului Sofia Ionescu.



Personajele prin viață pe scenă prin interpretarea inegalabilului actor Grigore 

Vasiliu Birlic! Și cine știe, poate Mădălina și Evelina vor deveni actrițe...



Daria și Alexandra s-au gândit să ancoreze în realitate figura prozatorului!



Așa arată proiectele noastre! 



Joi, 26.10.2017

Mâini dibace; de la mărul copt din livadă, la sucul sănătos SAFT

OSPITALITATE ....



Muncă de ani; efort + perseverență= SUCCES



Un profesionist – domnul inginer Onea le explică vizitatorilor 

,,tainele unui suc de calitate".



Curiozitatea specifică vârstei: acolo se păstrează merele...



Vineri, 27.10.2017; Jocurile copilăriei-activități sportive; 

Mare bucurie!!!! Azi am avut permisiunea să ne jucăm!



Viitoarele gospodine; în viață e bine să știi să faci multe lucruri!



Șahul – jocul oamenilor inteligenți 

-colegi de bancă și parteneri și la joacă-



Imaginea unei copilării fericite



Cei mai buni prieteni....



Ce poate fi mai frumos decât un joc, fără grija temelor de 

a doua zi!



Sportul înseamnă sănătate, iar fetele știu bine aceasta!



Drumul dificil al victoriei!



Ei sunt campionii!


