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OBIECTIVELE PROGRAMULUI
Obiectivul principal al programului Lions Quest de învățare prin servicii în folosul 
comunității este să vină în întâmpinarea provocărilor cu care se confruntă, în zilele 
noastre, oamenii din întreaga lume. Obiectivele specifice ale programului sunt 
următoarele:

•  Să implice elevii și profesorii în rezolvarea unor probleme reale și să le ofere posibilitatea 
de a aduce schimbări în cadrul școlii și al comunității;

•   Să ofere ocazia de a învăța și de a pune în aplicare abilități care țin de responsabilitatea 
față de propria persoană și față de societate;

•   Să îi ajute pe elevi  să descopere și să identifice noi interese, abilități și oportunități, în 
prezent și în viitor; 

•   Să întărească următoarele valori pozitive ale programului:

Autodisciplina: perseverența în ceea ce privește atingerea scopurilor, exersarea 
stăpânirii de sine, autocontrolul, dezvoltarea abilităților și a talentelor, atingerea 
scopurilor.

Un stil de viață sănătos: evitarea a tot ceea ce este dăunător sănătății.

Respectul față de ceilalți: interesul și toleranța față de nevoile, convingerile și 
sentimentele altora.

Bunătatea: manifestarea grijii față de cei din jur.

Responsabilitatea: a fi un bun exemplu, dând dovadă de o bună judecată, luând 
decizii înțelepte, ținându-te de promisiuni, fiind de încredere, asumându-ți 
responsabilitatea pentru ceea ce faci.

Loialitatea: a fi cinstit, drept și loial.

Devotamentul față de familie: întemeierea unei familii puternice, care să ofere sprijin 
membrilor săi.

Voluntariat: a aduce o schimbare în viața celorlalți.

Curaj: a susține și a apăra propriul sistem de valori, dând dovadă de hotărâre în fața 
greutăților.

Spiritul civic: a ajuta comunitatea prin implicare în proiecte de voluntariat.

• Să promoveze o viață sănătoasă, fără droguri;

•   Să promoveze deschiderea față de diversitate, în cadrul școlii și al comunității;

•   Să întărească legăturile dintre adulții care îi pot sprijini pe tineri – cei din cadrul 
familiei, al școlii și al comunității.
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PORTOFOLIILE ELEVILOR
Dragă elevule, 
Un portofoliu reprezintă o demonstrație a muncii tale. Toate materialele adunate pot fi incluse, sau, urmând 
sfatul profesorului tău, poți fi selectiv în privința acestora. Portofoliul este un instrument care te ajută să faci o 
evaluare utilă, și, cu toate acestea, personală, a relevanței lucrurilor învățate. În mare, portofoliul ar trebui să 
demonstreze cât de multe cunoștințe ai acumulat, nivelul ridicat de responsabilitate socială de care dai dovadă 
și cât de mult s-au dezvoltat abilitățile tale școlare și personale.

Constituirea și evaluarea unui Portofoliu

Profesorul te va ajuta să iei hotărâri în privința următoarelor aspecte:

1  Ce anume va fi inclus? Totul? Doar o parte din materiale?

2  Ce formă va lua acesta și unde va fi păstrat?

• E nevoie de o cutie?

• Vor încăpea materialele cerute într-o mapă tip acordeon?

• Un dosar de carton va fi adecvat pentru produsele scrise?

• Vor exista materiale digitale (stocate pe calculator sau online)?

• Ar fi bine ca materialele să fie strânse într-un biblioraft, cu o secțiune pentru fotografii?

• E nevoie de un portofoliu special pentru materialele artistice?

• Va exista un loc special pentru materialele voluminoase, cum ar fi produsele artistice?

3   De ce fel de standarde este nevoie, pentru a evalua materialele fiecăruia? Ce criterii se vor aplica? Ar putea fi 
urmărite standarde de genul celor care urmează, folosind o evaluare pe o scară de la 1 la 4? 

• Organizarea și prezentarea produselor este clară, concretă, logică și creativă.

• Opiniile sunt susținute.

• Modul personal de a vedea lucrurile este evident.

• Ideile sunt formulate în mod creativ.

4   Cine va evalua valoarea portofoliului în ansamblu, căutând dovezi care să demonstreze cât de multe cunoștințe ai 
acumulat, nivelul ridicat de responsabilitate socială de care dai dovadă și cât de mult s-au dezvoltat abilitățile tale 
școlare și personale?

• Vei contribui la evaluarea propriei munci?

• Profesorul va fi singurul care va face această evaluare?

• Va fi implicată și Echipa de consiliere?

•	    I se va da permisiunea unui eventual angajator să evalueze portofoliile? Ar putea fi implicată o agenție de 
voluntariat sau o organizație? Sau un reprezentant al universității la care urmează să aplice elevul?

Evaluarea portofoliului poate fi realizată în cadrul unor discuții cu profesorul, ocazie cu care îi poți explica 
acestuia de ce au fost incluse anumite materiale sau în ce fel arată acestea evoluția ta. 
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CAUTĂ ȘI ÎNREGISTREAZĂ
1  Cântă la un instrument muzical. La care? 

2  A lucrat cu copii de vârste mici. În ce fel?

3  Vorbește mai multe limbi străine. Care anume?

4  A participat la un proiect în cadrul școlii sau al comunității. Despre ce a fost vorba?

5  A făcut parte dintr-o echipă. Care anume?

6  A lucrat ca voluntar pentru o organizație din școală sau din comunitate. Care este aceasta?

7  S-a mutat aici în ultimii cinci ani. Unde a locuit înainte?

8  Duminica se trezește înainte de ora 8 dimineața.

9  A locuit în alt județ, regiune sau țară. Unde anume?

10  Face exerciții fizice de două sau trei ori pe săptămână. Sub ce formă?

11  Are frați sau surori mai mici. Câți?
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INTERVIEVAREA PARTENERILOR
Intervievează-ți partenerul, adresându-i următoarele întrebări. Scrie un rezumat al 
răspunsurilor în spațiul prevăzut.

1  Care este sportul tău preferat? Dar muzica preferată? Mâncarea preferată?

2  Numește un lucru pe care majoritatea oamenilor s-ar putea să nu-l știe despre tine și pe care tu ți-ai dori ca 

ei să-l cunoască.

3  Ce speri să faci peste cinci ani de acum înainte?

4  Dacă cineva ar trebui să descrie unul dintre punctele tale tari, ce ar spune?

5  Ce te irită?

6  Dacă ai putea schimba ceva în lumea aceasta, care ar fi acel lucru?

Când ai finalizat interviul, răspunde, separat, la următoarele întrebări.

1  Dacă deja îl cunoșteai pe cel pe care l-ai intervievat, ce ai aflat nou despre această persoană?

2  Numește un lucru pe care îl aveți în comun.

3   În privința căror aspecte ți-ai format o părere despre partenerul tău, pornind de la sentimente sau 

intuiție, mai degrabă decât de la fapte?
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NORME DE CONDUITĂ
O democrație este un tip de comunitate. Într-o democrație, oamenii se așteaptă să aibă un 
cuvânt de spus în ceea ce privește regulile care le ghidează existența și munca. În cadrul 
programului Lions Quest de învățare prin servicii în folosul comunității, colectivul clasei 
reprezintă o comunitate, care funcționează după principii democratice de bază. În acest 
colectiv, ți se va cere să îți exprimi părerea în ceea ce privește stabilirea unor norme de 
conduită. De asemenea, ți se va cere să îți asumi răspunderea și să te asiguri că aceste norme 
vor fi respectate.

Gândește-te ce fel de atmosferă ar trebui să fie în clasă și la modul în care tu și colegii tăi ar 
trebui să vă purtați unii cu alții, pentru a simți că aici vi se oferă un mediu ideal de învățare. 
De exemplu, s-ar putea să crezi că 
într-un mediu ideal de învățare, nimeni 
nu este descurajat sau ridiculizat, că 
oamenii ascultă și nu îi întrerup pe 
ceilalți.

În spațiul de mai jos, identifică cinci caracteristici care descriu mediul ideal de învățare, din 
perspectiva ta. 

1  

2  

3  

4  

5  

„Ar trebui să ne comportăm cu prietenii noștri așa 
cum am dori ca ei să se comporte cu noi.”

— Aristotel, filosof grec, secolul al treilea, î.H.
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TIPURI DE COMPORTAMENTE 
CARE SUSȚIN SAU ÎMPIEDICĂ 
LUCRUL ÎN ECHIPĂ ȘI REZOLVAREA 
DE PROBLEME*
Cele care promovează lucrul în echipă 
și rezolvarea de probleme

PERSOANA CARE ARE IDEI
„Iată un alt mod de a vedea lucrurile.”

DESCHIS LA MINTE
„Sunt gata să ascult ambele puncte de 
vedere.”

CEL CARE ÎȘI ASUMĂ RISCURI
„Voi încerca.”

REALIST
„Trebuie să ținem cont de faptul că....”

MEDIATOR
„Amândoi aveți dreptate. Putem ajunge la 
un compromis?”

FERM ÎN HOTĂRÂRI
„După ce am auzit toate punctele de vedere, 
îmi mențin, totuși, părerea.”

CONCENTRAT PE SARCINI
 „Avem treabă de făcut.”

CEL CARE ÎȘI CUNOAȘTE DOMENIUL
„Există niște politici de care ținem cont.”

CEL CARE ÎNDEPLINEȘTE SARCINILE
„Aș fi bucuros să încep să...”

Cele care împiedică lucrul în echipă și 
rezolvarea de probleme

CEL CARE VORBEȘTE PREA MULT
„Vorbește mult, fără să spună nimic.”

REZERVAT
„Este de acord cu deciziile grupului.”

REBELUL FĂRĂ CAUZĂ
„Susține schimbarea de dragul schimbării.”

CEL CARE SPUNE „NU” TOT TIMPUL
„Nu va funcționa.”

EZITANT
„Sunt de acord cu amândoi. Dar nu mă pot 
hotărî.”

ÎNCĂPĂȚÂNATUL
„Mai bine las vasul să se scufunde, decât să 
repar spărtura așa cum vreți voi.”

OBSEDAT DE MUNCĂ
„Haideți să ne întâlnim din nou la 5.30 și să 
mai lucrăm la acest aspect.”

OBSEDAT DE REGULI
„Nu avem voie să  procedăm așa.”

PRIPIT
„Să nu mai pierdem vremea și să ne apucăm 
să facem ceva (orice altceva, dar nu un 
plan)!”
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CELE CINCI ETAPE ALE 
PROCESULUI DE DEZVOLTARE*

Etapa 1  Procesul de adaptare la grup și obiectivele acestuia

Elevii încep să afle mai multe lucruri unii despre alții și știu la ce să se aștepte din partea 
colectivului clasei sau din partea grupului. Fiecare înțelege ce dorește grupul să realizeze și 
sunt cu toții de acord în această privință.

Etapa 2  Stabilirea normelor

Elevii stabilesc normele de conduită și modalitățile de interacțiune. Participă și se implică cu 
toții. Membrii grupului se ascultă cu atenție unii pe ceilalți și se simt în largul lor atunci când 
își exprimă ideile, opiniile și dezacordul. Își preiau, unul altuia, ideile și le dezvoltă.

Etapa 3  Rezolvarea conflictelor

Pe măsură ce oamenii se obișnuiesc unii cu alții și se simt în largul lor, apar și conflictele. 
Pentru ca grupul să evolueze, este necesar ca fiecare să învețe cum să treacă peste aceste 
conflicte.

Etapa 4  Munca productivă

Membrii grupului sunt legați acum de un sentiment al comuniunii. Acum nu mai concurează 
unul împotriva altuia, ci cooperează pentru a-și atinge obiectivele. Nu mai ignoră problemele, 
ci le confruntă și caută soluții. Rezolvă conflictele în mod constructiv. Grupul este pregătit să 
acționeze.

Etapa 5  Finalizarea

Se încheie ora sau grupul își realizează sarcina. Membrii se alătură altor grupuri și preiau noi 
sarcini, de cele mai multe ori cu regret, dacă experiența a fost una pozitivă. 

* În mare parte, preluate din Formarea unor grupuri eficiente în clasă: ghid practic pentru profesori, Gene Stanford (Bristol, England: 
Acora Publishing, 1990).
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CARTONAȘE CU SECVENȚE DE 
ACTIVITĂȚI

Găsiți șamponul 
 potrivit.

Distribuiți uniform 
 și masați bine.

Pregătiți un prosop 
 mare de bumbac.

Clătiți cu apă, 
 până când părul 

 rămâne curat.

Turnați 
 o cantitate mică 

 de șampon în palmă.

Întindeți  
prosopul la uscat. 

Aplicați  
șamponul  

pe păr.

Puneți  
șamponul  

la loc.
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ABC-UL SERVICIILOR DE VOLUNTARIAT

PROIECTE
•   Proiectele de învățare prin servicii în folosul 

comunității sunt, în general, inițiate și 
planificate de elevi sub îndrumarea unui 
profesor.

•   Într-un proiect de învățare prin servicii 
în folosul comunității poate fi implicată o 
persoană sau mai multe.

SERVICIUL DIRECT
•   Implică contactul față în față 

cu beneficiarii serviciilor de 
voluntariat.

•   Include atât proiectele, cât și 
plasamentele.

Exemple:

Proiectul – a lucra la un centru 
de distribuire a alimentelor 
pentru oamenii nevoiași, 
furnizarea de cărți unei școli 
care are nevoie de ele.

Plasamentul – meditații pentru 
un copil, a lucra cu elevi 
parteneri în cadrul Special 
Olympics, a lucra cu pacienții 
unui azil.

SERVICIUL INDIRECT
•   Necesită implicarea directă 

în activitățile serviciului în 
folosul comunității.

•   Nu include contactul față 
în față cu beneficiarii 
serviciilor de voluntariat.

Exemple:
campanii de strângere de 
fonduri pentru oamenii 
străzii.

SPRIJIN PUBLIC 
(PROMOVARE)
•   Nu necesită contact față 

în față cu beneficiarii 
serviciilor de voluntariat.

•   Presupune a vorbi în 
numele unei cauze sau al 
unei probleme. 

Exemple:
redactarea de scrisori și 
desfășurarea campaniilor 
prin afișe.

PLASAMENTE

•   Activitățile de plasament pentru învățare prin 
servicii în folosul comunității sunt realizate în 
cadrul unor situații pre-existente și structurate 
din afara clasei.

•   Responsabilitățile sunt, în general, determinate, 
în primul rând, de organizația sau agenția de 
plasament.

•   Mai muți elevi pot fi arondați aceleiași 
organizații sau agenții, dar ei vor realiza sarcini 
individual.

A  cele două modele de servicii de voluntariat

B  cele trei modele de servicii de voluntariat
Cele trei tipuri de servicii de voluntariat sunt: direct, indirect și sprijin public (promovare).

Acest program conține două tipuri de servicii în folosul comunității: proiecte și plasamente.
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ABC-UL SERVICIILOR DE VOLUNTARIAT
C    Analiza activităților din cadrul serviciilor de 

voluntariat

a opt săptămâni la ora sa de limba engleză. Elevii 
trebuie să urmărească și să scrie rapoarte despre cel 
puțin două documentare legate de violență, să citească 
și să facă o prezentare orală a unei nuvele sau roman, 
în care violența este tema principală. Elevii trebuie, 
de asemenea, să învețe abilități și tehnici de rezolvare 
a conflictelor și să facă joc de rol în clasă, pentru 
diferite situații în care abilitățile și tehnicile respective 
sunt puse în practică.  

5  Domnul Wright consideră că elevii de la cursul 
său de arte industriale ar trebui să primească proiecte 
care îi vor ajuta nu doar să stăpânească abilități de 
arte industriale, ci  și să vină în întâmpinarea unei 
nevoi și să-i ajute pe alții. În fiecare an, clasele lui 
realizează un proiect diferit. În acest an, o clasă a 
construit o rampă specială pentru fratele mai mic 
al unuia dintre colegi, care are nevoie de scaun cu 
rotile. În timp ce planificau proiectul, elevii au găsit 
un depozit local de cherestea, dispus să doneze 
materialele. Elevii au lucrat în echipă, folosind calcule 
și abilități de tâmplărie învățate în cadrul cursului. 
Pentru a termina proiectul la timp, ei au lucrat câte 
2-3 ore înainte de începerea cursurilor, pe parcursul 
câtorva dimineți. 

Citește cele cinci descrieri de mai jos. Analizează fiecare descriere, răspunzând la întrebări. Scrie 
răspunsurile pe o foaie separată. 
•   Este experiența cu adevărat învățare prin servicii în folosul comunității? Cum știi acest lucru?
•   Experiența serviciului are loc în școală sau în afara ei?
•   Cum este integrat serviciul în ora de curs?
•   De ce abilități este nevoie pentru realizarea serviciului?
•   Care dintre aceste abilități au legătură cu munca de la clasă? În ce fel se leagă acestea de munca de la 

școală?
•   Dacă activitatea de voluntariat nu are legătură cu munca de la clasă, ce activitate care ar fi legată de 

munca la clasă ar putea să o înlocuiască?

1  La ora de studii globale a domnului Vanderman, 
elevii învață modul în care diferite culturi sărbătoresc 
Crăciunul. Chiar înainte de vacanța de iarnă, domnul 
Vanderman îi cere fiecărui elev să aducă la școală 
produse alimentare (pachete sau conserve), pentru 
o organizație care distribuie alimente familiilor 
nevoiașe de Crăciun. 

2  Domnișoara Ortega crede că tinerii își pot aduce 
contribuția în cadrul comunității. Astfel ea oferă 
puncte în plus la nota de la limba spaniolă pentru 
muncă în comunitate – plătită sau neplătită. Un elev 
poate câștiga cinci puncte pentru fiecare zece ore 
de muncă în folosul comunității. O modalitate de a 
primi puncte este să obțină semnături de la servicii de 
baby-sitting. 

3  Elevii de la cursul de arte al domnișoarei Drum 
sunt încurajați să își împărtășească talentele artistice 
cu alții. Ea a găsit două aziluri de bătrâni și două 
aziluri pentru persoane cu dizabilități de dezvoltare, 
care sunt interesate în a oferi pacienților sesiuni 
de pictură. Deși domnișoara Drum nu se ocupă 
de sesiunile respective, ajută voluntarii să expună 
picturile realizate la biblioteca locală. 

4  Domnul Erikson abordează violența ca temă 
principală a unui capitol care se întinde pe parcursul 
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CUNOȘTEREA NEVOILOR REALE
La finalul lunii septembrie, elevii din clasa a IX-a care participă la orele de studii 
sociale de la liceul Orion au votat proiecte de servicii în folosul comunității, care să aibă 
loc pe parcursul unei zile. Au decis să lucreze două ore pe zi în grădina/curtea cuiva – 
să adune frunze uscate, să adune buruieni, să vopsească garduri, să aranjeze lemnele 
de foc etc. – în schimbul donării a 8 dolari unei organizații care distribuie alimente 
oamenilor nevoiași. Au programat câteva activități, dar au fost dezamăgiți de lipsa 
răspunsului. 

Trei elevi s-au oferit să afle de ce proiectul lor nu a avut succesul scontat. Nu au fost 
nevoiți să meargă mai departe de ziarul local. Ediția din 15 septembrie conținea 
informații despre festivalul Parada Recoltelor care avea loc la finalul de săptămână 
dinaintea începerii proiectului lor. Participanții colectau bani, legume și fructe pentru 
numărul de mile parcurs, iar o parte dintre acestea erau donate organizațiilor care 
distribuie alimente oamenilor nevoiași, inclusiv organizației care era aproape de 
școală. 

Pe lângă acest articol, timp de șase săptămâni la rând, prima pagină de anunțuri a 
ziarului de sâmbătă conținea un anunț despre o nouă firmă gestionată de elevii unei 
școli din apropiere, care oferea servicii de muncă în grădină/curte. Pentru un dolar 
mai mult decât cereau elevii liceului, anunțul promitea „muncitori cu experiență și 
implicați”. 

Grupul celor trei a creat un fluturaș cu cópii ale articolului despre Parada Recoltelor 
și cu anunțul de oferire de servicii. În josul paginii, au lipit litere tăiate din ziar care 
alcătuiau mesajul „Informează-te mai întâi!”.

10
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REFLECȚIE
Importanța reflecției
Pe parcursul programului Lions Quest de învățare prin servicii în folosul comunității, elevii reflectează asupra 
serviciului lor și asupra altor experiențe trăite în cadrul programului, în grupuri mici sau mari, scriind în Jurnalul 
de învățare. Jurnalele constituie oportunități pentru elevi de a face observații și de a medita.
Jurnalele de învățare nu sunt singurele metode de reflecție. Pot fi folosite și alte metode, pentru a încuraja elevii să 
reflecteze asupra experienței serviciului:

• Joc de rol;
• Simulări;
• Teste formale;
• Eseuri, poezii sau lucrări de cercetare;
• Arte vizuale – desene, picturi, eseuri fotografice, video-uri;
• Artele spectacolului – cântece, dansuri, mimă, piese de teatru;
• Colaje;
• Portofolii.

Participarea la o sesiune de reflecție*
Atunci când participi la o discuție de grup, pentru a reflecta asupra experiențelor voastre, ține cont de următoarele 
sfaturi:

• Oricine din grup poate vorbi oricând;
• Nu este necesară ridicarea mâinii;
• Folosiți un limbaj adecvat;
• Vorbitorii trebuie să fie respectuoși, deschiși la minte și fără intenția de a denigra pe cineva;
• Orice elev are dreptul de a refuza să răspundă la anumite întrebări.

Întrebări care stimulează reflecția
Atunci când scrii în Jurnalul de învățare prin servicii în folosul comunității și participi la o discuție, ține cont de 
următoarele lucruri, care te vor ajuta să reflectezi asupra experiențelor tale:

• De ce crezi că s-au întâmplat lucruri importante în timpul învățării prin servicii în folosul comunității?
• Ce dovadă ai, în sprijinul acestei opinii?
• Ce sentimente ți s-au reactivat cu această ocazie?
• Observi vreo legătură între acest lucru și alte experiențe?
• Cum altfel ai putea aborda acest lucru?
• Ce anume ai învățat în urma experienței?

Afirmații care vin în sprijinul reflecției
Este întotdeauna o idee bună să îți transmiți mesaje pozitive în legătură cu experiențele trăite. Iată câteva lucruri pe 
care poți să ți le spui, atunci când reflectezi asupra experiențelor tale de învățare prin servicii în folosul comunității. 

• Poți găsi o modalitate care funcționează pentru tine atunci când ești pregătit(ă).
• Îmi place să vorbesc astfel.
• Te poți dezvolta în ritmul tău.
• Poți experimenta și explora. Te voi ajuta.
• Poți învăța din ceea ce nu funcționează pentru tine.
• Reflecțiile tale sunt importante.

11

*Harry C. Silcox, Ghid pentru o bună desfășurare 
a procesului de reflecție, (Philadelphia: Brighton 
Press, Inc., 31 August, 1993) p. 47,66
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PLAN DE CERCETARE ȘI 
CONSTATĂRI

Termenul limită al cercetării:

Problema este:

Întrebarea care stă la baza cercetării este:

Voi consulta sau voi contacta următoarele surse și voi acționa în felul următor:

12

Sursă Data verificării Acțiuni Rezultate Acțiuni suplimentare Rezultate

Biblioteca locală 1/2/2018 Consultarea online 
a catalogului 
bibliotecii și a 
Ghidului Cititorului 
pentru ziare; 
obținerea de 
informații de la 
bibliotecar.

Am găsit două 
articole de reviste și 
două cărți, care au ca 
subiect îmbătrânirea 
și categoria 
vârstnicilor din țara 
noastră.

Trebuie să mai 
verific la biblioteca 
universității și la 
Centrul de Seniori al 
comunității.

Am găsit alte două 
cărți pe această 
temă și am vorbit 
cu cetățeni în vârstă 
de la Centru, care 
mi-au spus părerea 
lor în ceea ce 
privește procesul 
de îmbătrânire în 
această țară.
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REZUMAREA CERCETĂRILOR ȘI 
CONCLUZII
Întrebarea de la baza investigației:

Răspuns:

Am consultat aceste surse: (Pentru sursele printate, include autorul/autorii, titlul, numărul paginii, editura 

și locația, data publicării.)

Alți oameni sau grupuri care au abordat această problemă sunt următorii:

Cum sunt rezolvate nevoile:

Am aflat că următoarele nevoi nu au fost rezolvate:

Aceste experiențe de învățare prin servicii în folosul comunității se pot adresa acestor nevoi nerezolvate:

Pentru o experiență de serviciu în folosul comunității, recomand:

Avantajele acestei experiențe de serviciu în folosul comunității sunt:

Dezavantajele acestei experiențe de serviciu în folosul comunității sunt:

13

Experiența serviciului nostru în folosul comunității 
trebuie să:
•  abordeze o nevoie reală locală, națională sau 
mondială;
•  nu copieze acțiunile unui alt grup;
•  fie de interes pentru membrii clasei;
•  necesite puțini bani sau deloc;
•  fie realizabilă în cursul timpului disponibil.
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PROFILUL PERSONAL
Răspunsurile tale la sugestiile de mai jos sunt o formă de autoevaluare care te vor ajuta să te 
cunoști mai bine. Nu vei primi notă pe răspunsuri, așa că fii sincer(ă), atunci când răspunzi. 
Completează propozițiile următoare:

Interese
Materia mea preferată la școală este ...

Tipurile de cărți pe care îmi place să le citesc 
sunt ...

Tipurile de filme pe care îmi place să le 
vizionez sunt ...

Tipurile de emisiuni TV pe care îmi place să 
le urmăresc sunt ...

Tipurile de muzică pe care îmi place să le 
ascult sunt ...

Îmi place să colecționez

Cluburile/organizațiile/echipele din care fac 
parte sunt ...

Două locuri pe care aș vrea să le vizitez 
sunt ...

Două activități pe care îmi place să le fac 
sunt ...

Două lucruri pe care nu-mi place deloc să le 
fac sunt ...

Trei lucruri despre care știu multe sunt ...

Talente și abilități
Trei lucruri pe care oamenii mi le-au spus că 
le fac bine sunt ...

Trei lucruri pe care aș vrea să le fac mai bine 
sunt ...

Lucrul pe care aș vrea să-l învăț sau să-l fac, 
dar pe care nu l-am făcut de teamă că nu voi 
reuși este ...

Dacă ar exista un singur lucru la care să fiu 
excelent(ă), acesta ar fi ...

Unele abilități și talente pe care le admir la 
alți oameni sunt ...

Dintre abilitățile și talentele pe care le admir 
la alți oameni, cred că am 

Cele pe care aș vrea să mi le dezvolt sunt ...

Cinci realizări de care nu doar că m-am 
bucurat să le fac, dar le-am făcut și bine 
sunt ...

14
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PROFILUL PERSONAL
Valori
Cele trei lucruri de care îmi pasă cel mai 
mult sunt ...

Cele mai importante lucruri din viața mea 
sunt ...

Valorile care-mi ghidează viața sunt ...

Două lucruri importante din familia mea pe 
care vreau să le am și în viața mea sunt ...

Viitorul

Singurul lucru pe care mi l-am dorit 
întotdeauna să-l fac, dar nu l-am făcut încă 
este ...

Când eram mic(ă), voiam să fiu _________ 
când cresc mare.

Acum ocupațiile de care sunt interesat(ă) 
pentru viitorul meu sunt ...

Două activități sau lucruri în care vreau să 
mă implic sunt ...

Trei lucruri pe care vreau să le realizez în 
cursul anului viitor sunt ...

Visul meu este să ...

Două lucruri pe care vreau să le realizez 
până voi avea 25 de ani sunt ...
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PROFILUL PERSONAL
Organizarea personală și responsabilitatea

În majoritatea cazurilor, înfrunt problemele în loc 
să le evit.

De obicei îmi gestionez banii în mod înțelept.

În general, iau decizii bune în ceea ce privește viața 
și viitorul meu.

Colaborez bine cu majoritatea oamenilor.

Aproape tot timpul îmi realizez la timp sarcinile/
activitățile.

Muncesc pentru a-mi dezvolta abilitățile și talentele.

Știu cum să fiu asertiv(ă).

În majoritatea timpului, sunt asertiv(ă).

De obicei, fac față furiei și dezamăgirii în mod 
pozitiv.

În general, accept noi provocări, chiar și atunci 
când nu sunt sigur(ă) de succes.

Sunt implicat(ă) în activități care mă ajută să învăț 
și să-mi îmbunătățesc viața. 

Știu cum să fac schimbări pozitive în viața mea.

De obicei, fac schimbări pozitive în viața mea, când 
e nevoie să schimb ceva.

Nu fumez.

Nu consum alcool sau alte droguri.

Folosesc modalități sănătoase de a mă relaxa și de a 
face față stresului.

Îmi stabilesc scopuri.

Îndeplinesc majoritatea scopurilor pe care le 
stabilesc.

Aproape întotdeauna gândesc pe termen lung.

Îmi asum responsabilitatea pentru consecințele 
acțiunilor mele.

În majoritatea cazurilor, dau dovadă de autocontrol.

Merg la școală/muncă în fiecare zi și la timp.

Sunt o persoană responsabilă.

Comunicarea interpersonală și relații
Mă înțeleg bine cu majoritatea celor de vârsta 
mea.

Mă înțeleg bine cu majoritatea adulților.

Mă înțeleg bine cu majoritatea celor din 
familia mea.

Îmi fac și îmi păstrez prietenii.

Îmi place să vorbesc cu oamenii.

Sunt un bun ascultător/o bună ascultătoare.

Prefer să-i ascult pe alții vorbind, decât să 
vorbesc eu.

Rezist presiunii anturajului și nu fac ceea ce 
nu vreau să fac.

Rezist presiunii anturajului și nu fac lucruri 
pe care nu ar trebui să le fac.

Am abilitatea de a face o schimbare pozitivă 
în viața unei persoane pe care o cunosc.

Sunt un bun jucător de echipă.

Am abilitatea de a face o schimbare pozitivă 
în viața unor persoane pe care nu le cunosc.

Am dorința de a face o schimbare pozitivă în 
viața unor persoane pe care nu le cunosc.

Respect alți oameni și opiniile lor.

De obicei, iau în considerare sentimentele 
altor oameni.

Sunt o resursă valoroasă în comunitatea mea.

Ajut alți oameni să se simtă apreciați și 
valorați.

Am prieteni care mă sprijină.

În majoritatea timpului, pot să-mi exprim 
clar ideile în fața celorlalți.

Pot organiza grupuri de oameni.
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PROFILUL PERSONAL
Abilități și aptitudini academice

Acord suficient timp studiului.

Nu învăț în preajma televizorului sau a altor 
surse care mi-ar putea distrage atenția.

Adresez întrebări și cer ajutor când nu 
înțeleg lecția/tema.

Iau notițe în clasă, lucru care mă ajută să îmi 
amintesc mai bine lecția sau discuțiile din 
clasă.

Lucrez sau învăț mai bine singur.

Lucrez sau învăț mai bine într-un grup mic.

Îmi fac temele.

Particip și contribui activ la ore.

Notele mele reflectă eforturile mele.

Îndeplinesc sarcinile școlare la timp.

Acord atenție detaliilor.

Urmez instrucțiunile scrise.

Sunt creativ(ă) și inventez noi lucruri și am 
idei bune.

Urmez instrucțiunile orale.

Comunicarea interpersonală și relații
Pot să îmi fac treaba, fără să fiu 
supravegheat(ă).

Încerc să repar dispozitive tehnice și/sau 
mecanice.

Citesc și înțeleg materiale scrise.

Înțeleg majoritatea graficelor și a tabelelor.

Înțeleg matematica de bază.

Adeseori, folosesc matematica, pentru a 
rezolva probleme.

În ceea ce privește științele, am cunoștințe de 
bază.

Folosesc adeseori metoda științifică, pentru a 
rezolva probleme.

Vorbesc și înțeleg mai mult de o limbă 
străină.

Îmi place să citesc.

Scriu bine.

Folosesc metoda cercetării și știu să profit de 
ceea ce îmi poate oferi o bibliotecă. 

Îmi place să am rezultate bune la școală.

Nu-mi pasă prea mult de școală.

Dacă o sarcină devine prea dificilă, îmi pierd 
interesul.

Completează propozițiile.

Abilitățile și aptitudinile pe care le am deja în ceea ce privește organizarea personală și responsabilitatea, 

sunt:

Abilitățile și aptitudinile în ceea ce privește organizarea personală și responsabilitatea, pe care aș vrea să le 

învăț sau să le consolidez, sunt:
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PROFILUL PERSONAL

Abilitățile și aptitudinile de comunicare interpersonală și relații pe care le am deja, sunt:

Abilitățile și aptitudinile de comunicare interpersonală și relații pe care aș vrea să le învăț sau să le 

consolidez, sunt:

Abilitățile și aptitudinile academice pe care le am deja, sunt:

Abilitățile și aptitudinile academice pe care aș vrea să le învăț sau să le consolidez, sunt:

Două lucruri pe care trebuie să încetez a le mai face, sunt: 

1.

2.

Două lucruri pe care trebuie să încep să le fac sau să le fac mai eficient, sunt: 

1.

2.
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PROFILUL POSTULUI
 

CHRIS BOYD 
402 Eastmore Street 

Karrington, VT 89207 
555/555-5555

______________________________
ABILITĂȚI, CUNOȘTINȚE SPECIALE ȘI INTERESE
• Sunt obișnuit să-mi asum responsabilitatea și să realizez proiectele până la capăt. •  Sunt membru al echipei de baschet a școlii.
•  Fac parte din grupul de tineret al bisericii de doi ani și sunt un membru activ al acestuia.•  Am scris comunicate de presă pentru câteva activități de club și două articole pentru ziarul școlii.•  Îmi place să fac lucru manual și să construiesc lucruri.

______________________________

EXPERIENȚĂ DE VOLUNTARIAT
•  Am lucrat două sâmbete pe lună în cadrul unei echipe care a construit o casă pentru organizația Habitat pentru Umanitate.
•  Am dat meditații la engleză unui elev de nivel gimnazial, de două ori pe săptămână, după orele de curs.
•  Am ajutat la antrenarea unei echipe de baschet de nivel gimnazial.

______________________________

EXPERIENȚĂ DE LUCRU
Vara anului  ALIMENTARA „CORNER”
2017 Ajutor de vânzător
  Am ajutat clienții să-și pună produsele cumpărate în plase. Am câștigat două premii pentru atitudine prietenoasă.

Vara aceluiași an    FERMA YARNELL
       Muncitor la fermă 
       Responsabil cu plantarea, strângerea buruienilor și adunarea recoltelor.

______________________________

STUDII
Elev în clasa a X-a la Liceul East. Numele meu s-a aflat pe lista de onoare a școlii, pentru merite, de două ori anul trecut.

Referințe disponibile la cerere.

15
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PERSOANE RESPONSABILE ÎN 
DOMENIUL SOCIAL
O persoană responsabilă din punct de vedere social este cineva care:

16

Cum poți identifica oameni responsabili în domeniul social în comunitatea ta?
•  Întreabă membrii echipei consultative;
•  Întreabă oamenii pe care îi vezi în fiecare zi – familia, vecinii, profesorii și alți membri ai 

personalului școlii;
•  Contactează un club Lions, alte organizații care oferă servicii în folosul comunității sau 

organizații de tineri;
•  Contactează un lider al unui centru de recreere pentru tineri sau un angajat al centrului 

comunitar, al unui azil;
•  Contactează o organizație despre care ai auzit și care te inspiră, cum ar fi Crucea Roșie;
•  Vorbește cu un preot sau alt îndrumător spiritual;
•  Cere ajutorul unui bibliotecar;
•  Spune-i secretarei de la Camera Comerțului despre sarcina ta;
•  Contactează biroul primarului și cere să vorbești cu un coordonator de voluntari;
•  Contactează organizații de voluntari care acționează pentru spitalele locale sau contactează 

agenții locale de servicii în folosul comunității;
•  Contactează birourile ziarelor locale sau un post local de televiziune.
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PLANIFICAREA ȘI REALIZAREA 
UNUI INTERVIU TELEFONIC
Planificarea contactului prin telefon

Motivul pentru care îl/o contactez telefonic:

Persoana cu care trebuie să vorbesc:

Informațiile pe care trebuie să le spun despre mine și motivul pentru care sun:

Informațiile pe care trebuie să le obțin:

Întrebări specifice pe care trebuie să le adresez:

Rezumatul conversației:

Activități suplimentare necesare:

17
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PLANIFICAREA ȘI REALIZAREA 
UNUI INTERVIU TELEFONIC
•  Înainte de interviu, scopul interviului și 

întrebările specifice trebuie să îți fie foarte clare 
în minte.

•  Alege un moment bun să telefonezi. Mulți 
oameni nu doresc să fie deranjați în timpul 
orelor de prânz sau cină – între 11:30 și 14:00 și 
între 17:30 și 19:00.

•  Nu te grăbi când vorbești și fii clar(ă).

•  Fii întotdeauna politicos/politicoasă.

•  Spune cine ești și explică pe scurt motivul 
pentru care suni.

•  Asigură-te că vorbești cu persoana cu care 
intenționezi să vorbești. Cere să ți se spună 
numele persoanei pe litere, pentru a nu-i greși 
numele.

•  Întreabă dacă persoana poate să-ți acorde câteva 
minute, pentru a vorbi. Dacă nu, întreabă când 
poți suna din nou. Dacă vei lăsa un mesaj, 
trebuie să știi ce vei spune în mesajul respectiv.

•  Fii clar(ă) și la subiect. Fă în așa fel, încât 
interviul să nu fie lung.

•  Adresează întrebări cu răspuns deschis.

•  Ia notițe în așa fel, încât acest lucru să nu afecteze 
cursul interviului.

•  Dacă plănuiești să înregistrezi conversația, cere 
mai întâi permisiunea.

•  Repetă răspunsurile celeilalte persoane, folosind 
cuvintele tale, pentru a te asigura că ai înțeles 
ceea ce a vrut să spună persoana respectivă. 
Dacă nu înțelegi ceva, adresează întrebări pentru 
clarificare.

•  Pe lângă întrebările planificate, adună orice alte 
informații de care ai nevoie. Nu adresa întrebări 
la care cineva nu ar vrea să răspundă.

•  Mulțumește persoanei pentru timpul acordat.

Obstacole

Obstacole posibile Soluții

EXEMPLU: Persoana nu răspunde la telefon. Sună mai târziu. Întreabă când ar fi momentul potrivit.
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FORMULAR DE INTERVIEVARE
Scopul meu în timpul interviului este:

Trebuie să știu următoarele informații de bază:

Numele:

Adresa:

Numărul de telefon:

Adresa de e-mail:

Informații despre familie:

Informații despre serviciu sau școală:

 
Alte întrebări pe care vreau să le adresez:

18

Câteva întrebări pe care vreau să le adresez: 
1. În ce proiecte legate de școală sau comunitate sunteți implicat(ă)?
2. Cum și de ce v-ați implicat?
3. De câtă vreme faceți acest lucru?
4. Din ce motive continuați să vă implicați?
5. Ce vă dă putere să continuați, când situația devine dificilă?
6. Căror nevoi ale școlii sau ale comunității se adresează această activitate?
7. Ce vi se pare a fi cel mai solicitant în legătură cu această activitate?
8. Credeți că responsabilitatea personală și cea socială au legătură una cu alta? În ce fel?
9. În ce fel își pot oferi adolescenții ajutorul, în cadrul acestei activități/probleme?
10. Prin ce alte modalități pot adolescenții să ajute școala sau comunitatea locală?
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FORMULAR DE INTERVIEVARE 
INDIVIDUALĂ
Profilul de bază al intervievatului

1. Numele:

2. Adresa:

3. Numărul de telefon:

4. Locul de muncă:

5. Adresa:

6. Adresa de e-mail:

7. Profesia sau descrierea profesiei:

8. Proiecte școlare sau comunitare în care persoana este implicată:

19

Întrebări pe care vreau să le adresez (Răspunsuri pe care le primesc) Folosește o altă coală de hârtie, dacă 
este necesar.
1. De câtă vreme locuiți în comunitate?
2. Unde ați locuit înainte? Pentru cât timp ați locuit acolo?
3. Cum se compară comunitatea aceasta cu locul unde ați locuit înainte?
4. Ce schimbări ați observat în comunitate, de-a lungul anilor?
5. Care credeți că sunt punctele tari ale comunității?
6. Cum și de ce v-ați implicat în voluntariat?
7. Ce considerați a fi cea mai mare provocare în ceea ce faceți?
8. Ce considerați a fi frustrant în ceea ce faceți?
9. Ce contribuții pot aduce tinerii?
10. Ce motive le-ați putea oferi tinerilor, pentru a se implica?
11.   Ați fi dispus(ă) să discutați cu clasa noastră despre serviciul oferit de dumneavoastră în școală sau 

comunitate?
12.   Cum ar lucra elevii în cadrul organizației dumneavoastră: individual sau în grup? Câți elevi se pot 

implica?
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PATRU TIPURI DE PROIECTE DE 
VOLUNTARIAT

20

 

 
SERVICIUL DIRECT:  

Implică contactul față în față 
cu beneficiarii serviciilor de 

voluntariat.

 

 
SPRIJIN PUBLIC 
(PROMOVARE):  

Presupune a vorbi în numele 
unei cauze, dar nu necesită 

contact față în față cu 
beneficiarii serviciilor de 

voluntariat.

 

 
SERVICIUL INDIRECT:  

Necesită implicarea directă 
în activitățile serviciului în 
folosul comunității, dar nu 

include contactul față în față 
cu beneficiarii serviciilor de 

voluntariat.

 

 
CERCETARE:  

Presupune a căuta și a 
împărtăși informații despre 
o problemă socială, dar nu 
necesită contact față în față 
cu beneficiarii serviciilor de 

voluntariat.

1

3

2

4
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ABILITĂȚI ȘI EXPERIENȚĂ
Nume:

Adresă:

Număr de telefon:

Adresa de e-mail:

Disponibilitate pentru deplasare:

Abilitățile și experiența pe care le pot pune în slujba proiectului:

Abilitățile și experiența pe care sper să le dobândesc, participând la acest proiect:

Ideile mele în privința modalităților prin care se poate realiza proiectul:

Motive de îngrijorare în ceea ce privește proiectul:

21
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ALEGEREA UNUI PROIECT ÎN 
FUNCȚIE DE PREFERINȚE
Nume:

Adresă:

Număr de telefon:

Adresa de e-mail:

Disponibilitate pentru deplasare:

Proiecte agreate

22

Prima opțiune A doua opțiune

Motivele pentru care sunt interesat: Motivele pentru care sunt interesat:

Abilitățile și experiența pe care le pot pune în slujba 
proiectului:

Abilitățile și experiența pe care le pot pune în slujba 
proiectului:

Abilitățile pe care nădăjduiesc să le consolidez pe 
parcursul acestui proiect:

Abilitățile pe care nădăjduiesc să le consolidez pe 
parcursul acestui proiect:

Ideile mele în privința modalităților prin care se poate 
realiza proiectul:

Ideile mele în privința modalităților prin care se poate 
realiza proiectul:
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PAȘII PROCESULUI DE PLANIFICARE 
A UNUI PROIECT DE ÎNVĂȚARE PRIN 
SERVICII ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII

PASUL 1
Descrie pe scurt proiectul.
Încearcă să explici într-unul sau două enunțuri 
modalitățile „Ce?, De ce? și Cum?” ale proiectului.

PASUL 2
Stabilește scopuri.
Proiectul trebuie să aibă scopuri specifice, care pot 
fi observate și măsurate, pentru a înțelege ce încerci 
să realizezi și pentru a putea să determini dacă ai 
realizat acest lucru.

PASUL 3
Gândește-te la cele mai importante sarcini.
Scrie ideile tale pe cartonașe. Identifică persoanele 
pe care trebuie să le cunoști, abilitățile pe care ar 
trebui să ți le însușești și cunoștințele pe care trebuie 
să le obții, pentru a îndeplini scopurile. Nu încerca 
încă să pui sarcinile în ordine. Ține minte că în etapa 
de brainstorming, toate ideile sunt notate fără a le 
discuta. Ideile pot fi preluate și pe baza acestora se 
pot oferi alternative, dar ele nu vor fi evaluate încă. 

PASUL 4
Evaluează și grupează sarcinile.
Discută ideile menționate, combină sarcini similare 
și elimină-le pe cele care nu par a fi practice din 
cauza timpului limitat, a resurselor restrictive sau a 
oricărui alt motiv.

PASUL 5
Organizează comisii sau numește un responsabil, 
pentru a realiza fiecare grup de sarcini.
Gândește-te la modalități prin care poți contribui 
la proiect. Ia în considerare atât abilitățile și 
experiența pe care le ai, cât și pe cele pe care vrei să le 
consolidezi.

PASUL 6
Stabilește un program de lucru.
Ajută adeseori „să lucrezi în sens invers” pe 
calendar. Astfel, începând cu data de final în minte, 
întreabă-te: Care este scopul? Când trebuie să fie 
realizat? Care sunt cele mai importante sarcini? Care 
sarcină trebuie realizată prima dată, în ce ordine, 
când? Creează săptămânal un tabel care să ilustreze 
când trebuie realizate sarcinile. Fii realist(ă) în ceea 
ce privește timpul necesar pentru realizarea fiecărei 
sarcini. Aproape întotdeauna e nevoie de mai mult 
timp decât crezi că e necesar.

PASUL 7
Alege un public din afară, pentru prezentarea ta 
în ceea ce privește experiența serviciului în folosul 
comunității.
Alegerea publicului depinde de proiectul tău. 
Selectează oameni care ar fi interesați de tema sau de 
subiectul proiectului.

PASUL 8
Identifică informații suplimentare necesare 
planificării sau realizării proiectului.
Gândește-te la orice alte informații care te-ar 
putea ajuta să-ți conturezi mai bine scopurile și la 
modalitățile prin care le vei realiza.
-------------------------------------
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PAȘII PROCESULUI DE PLANIFICARE 
A UNUI PROIECT DE ÎNVĂȚARE PRIN 
SERVICII ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII
PASUL 9
Organizează comisii sau numește un responsabil, pentru a realiza cele mai importante 
sarcini.
a.  Împarte sarcinile în sarcini mai mici. Gândește-te la sarcini mici care trebuie realizate, 

pentru a realiza sarcina majoră. Scrie-ți ideile pe cartonașe. 
b.  Combină sarcini similare, elimină-le pe cele care se repetă și pune-le în ordine cronologică pe 

cele rămase. Creează săptămânal un tabel care să ilustreze când trebuie realizate sarcinile.
c.  Identifică oamenii de care ai nevoie, resursele materiale și tipul de instruire. Adresează-ți 

întrebări de genul:
• Cine, din școală sau comunitate, ne poate ajuta în cadrul acestui proiect, în mod direct 

sau indirect?
• Cine trebuie să ne dea permisiunea, pentru ca noi să putem să ne îndeplinim sarcina?
• Pe cine ar trebui să implicăm, pentru a spori sprijinul pentru proiect? Cum poate această 

persoană să se implice?
• De ce materiale avem nevoie? Care ar fi o modalitate bună să le obținem?
• Ce persoană sau grup ar fi dispus să plătească pentru ele? Dacă e nevoie de bani, cum ar 

putea fi colectați?
• De ce abilități sau instruire este nevoie, pentru a realiza aceste sarcini?
• Cine, mai exact, va avea nevoie de instruire? Cum se poate face acest lucru?

d.  Discută obstacole posibile – probleme în a obține permisiune, cumpărarea materialelor sau 
aranjamentele necesare instruirii – și modalități de a le depăși. Nu ezita să ceri ajutorul, dacă 
e nevoie.

e.  Identifică alte informații necesare și modalități de a le obține. Nu fi surprins(ă), dacă afli că 
încă ai nevoie de mai multe informații pentru realizarea sarcinilor.



156  Anexa B ©2018 Lions Clubs International Foundation.  
All rights reserved.

Programul Lions Quest de învățare 
prin servicii în folosul comunității

Fișa de lucru pentru învățarea 
prin servicii în folosul comunității

MODEL DE PLAN PENTRU UN PROIECT 
DE ÎNVĂȚARE PRIN SERVICII ÎN FOLOSUL 
COMUNITĂȚII, REALIZAT CU ÎNTREGUL 
COLECTIV AL CLASEI

PASUL 1
Descrie pe scurt proiectul.
Vom afla mai mult despre nevoile vârstnicilor și despre 
resursele care le sunt puse la dispoziție în comunitatea 
noastră. Apoi vom petrece timp cu persoanele în vârstă 
din comunitate și vom încerca să venim în întâmpinarea 
câtorva dintre nevoile pe care le au.

PASUL 2
Stabilește scopuri.
1.  Să poți descrie felul în care se schimbă nevoile 

oamenilor, pe măsură ce ajung la vârsta de 65 de ani sau 
mai mult. 

2.  Să poți descrie serviciile disponibile în comunitate 
pentru oamenii de 65 de ani sau mai în vârstă.

3.  Să petreci cel puțin două ore pe săptămână, timp de 
trei săptămâni, contribuind la rezolvarea nevoilor unei 
persoane în vârstă.

PASUL 3
Gândește-te la cele mai importante sarcini.
1.  Investighează nevoile emoționale, sociale și fizice ale 

persoanelor în vârstă.
2. Contactează aziluri locale pentru bătrâni.
3.   Contactează o asociația de asistente medicale din țară.
4.   Găsește mai multe informații despre bolile comune și 

limitările fizice din rândul persoanelor în vârstă.
5.   Caută informații despre unități de îngrijire complexă 

din comunitate. 
6.   Contactează centrul local destinat îngrijirii persoanelor 

în vârstă.
7.   Organizează un sondaj preliminar de nevoi, 

intervievând câțiva oameni în vârstă, care locuiesc 
singuri, cu rude sau în aziluri de bătrâni.

PASUL 4
Evaluează și grupează sarcinile.
1.  Grupează cartonașele care conțin contactele utile 

din comunitate – aziluri locale de bătrâni și centre 
locale destinate îngrijirii persoanelor în vârstă.

2.  Gândește-te cât timp ar fi necesar, pentru a culege 
și analiza informațiile din sondajul preliminar de 
nevoi.

PASUL 5
Organizează comisii sau numește un responsabil, 
pentru a realiza fiecare grup de sarcini.
A. Comisia de parteneriat
Sarcină: Atribuie fiecărui elev un partener în vârstă, 
care locuiește singur, într-un azil de bătrâni, sau în altă 
locație.

B. Comisia pentru culegerea informațiilor
Sarcini:
1.  Găsește și împărtășește cu clasa informații despre 

nevoile emoționale, sociale și fizice ale oamenilor 
de 65 de ani sau mai în vârstă.

2.  Invită o persoană dintr-un azil de bătrâni să 
vorbească colegilor tăi.

3.  Înregistrează audio sau video un interviu cu un 
doctor, asistent social sau o altă persoană din 
comunitate, care are cunoștințe în acest domeniu.

4.  Colectează broșuri informaționale de la agenții 
care oferă servicii de voluntariat persoanelor în 
vârstă.

5.  Realizează o scurtă prezentare despre proiect, 
pentru restul grupului.

C. Comisia de localizare a resurselor
Sarcini:
1.   Stabilește care sunt persoanele din cadrul 

comunității pe care trebuie să le contactezi.

24
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2.   Identifică resurse disponibile și serviciile furnizate 
oamenilor în vârstă.

3.   Realizează o broșură despre resursele din cadrul 
comunității, care să conțină informații care pot fi 
transmise partenerilor în vârstă.

D. Comisia pentru educație publică
Sarcini:
1.  Ajută la organizarea unei prezentări pentru un 

public din afara clasei.
2.   Dacă e necesar, contactează publicul-țintă și 

programează o oră pentru susținerea prezentării.
3.   Realizează fotografii sau înregistrează progresul 

proiectului, strânge mărturiile celor care au 
beneficiat de servicii de voluntariat – orice este 
adecvat pentru publicul selectat.

4.   Când proiectul se termină, reunește documentația 
strânsă sau realizată de toate comisiile.

PASUL 6
Stabiliți un calendar al activităților.

PASUL 7
Alege un public din afara școlii, pentru prezentarea 
ta despre experiența serviciului în folosul 
comunității.
Putem invita părinții, care sunt sau vor fi preocupați 
de nevoile și serviciile disponibile pentru propriii lor 
părinți și/sau Consiliul local, care poate acționa în 
vederea oferirii serviciilor recomandate și considerate 
necesare. 

PASUL 8
Identifică informații suplimentare, necesare 
planificării sau realizării proiectului.
Răspunde la următoarele întrebări:
•  De a cui permisiune avem nevoie pentru realizarea 

sarcinii?
•  De ce materiale avem nevoie?
•  De ce abilități sau cursuri de instruire avem nevoie 

pentru realizarea fiecărei sarcini?
•  Ce aranjamente trebuie să facem, pentru a obține 

instruirea?

Sarcini principale Calendar al activităților

Săptămâna 1 Săptămâna 2 Săptămâna 3 Săptămâna 4 Săptămâna 5 Săptămâna 6

Investigarea nevoilor emoționale, sociale și fizice ale 
persoanelor în vârstă. x
Colectarea mai multor informații despre bolile 
comune și limitările fizice din rândul persoanelor în 
vârstă.

x

Colectarea informațiilor despre unități de îngrijire 
complexă din comunitate. x
Contactarea centrului local destinat îngrijirii 
persoanelor în vârstă. x

Atribuirea unui partener în vârstă fiecărui elev. x
Dedicarea a cel puțin două ore pe săptămână, timp 
de trei săptămâni, pentru a contribui la rezolvarea 
nevoilor unei persoane în vârstă.

x x x

Fișa de lucru pentru învățarea 
prin servicii în folosul comunității

MODEL DE PLAN PENTRU UN PROIECT 
DE ÎNVĂȚARE PRIN SERVICII ÎN FOLOSUL 
COMUNITĂȚII, REALIZAT CU ÎNTREGUL 
COLECTIV AL CLASEI
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PASUL 1
Descrie pe scurt proiectul.
Vom afla mai mult despre nevoile vârstnicilor și despre resursele care le sunt puse acestora la dispoziție 
în comunitatea noastră. Apoi vom petrece timp cu persoanele în vârstă din comunitate și vom încerca 
să venim în întâmpinarea câtorva dintre nevoile pe care le au.

•  Ce anume, din această descriere, indică faptul că ne pregătim pentru acțiunea de voluntariat? 
(Primul lucru pe care îl vom face este să aflăm mai multe despre nevoile care necesită rezolvare.)

PASUL 2
Stabilește scopuri.
1.   Să poți descrie felul în care se schimbă nevoile oamenilor, pe măsură ce ajung la vârsta de 65 de ani 

sau mai mult. 
2.  Să poți descrie serviciile disponibile în comunitate pentru oamenii de 65 de ani sau mai în vârstă.
3.  Să petreci cel puțin două ore pe săptămână, timp de trei săptămâni, contribuind la rezolvarea 

nevoilor unei persoane în vârstă.
•  De ce nu putem stabili, pur și simplu, scopul de „a vizita oamenii în vârstă”? (Nu este destul de 

specific.)
•  Pe lângă cele trei scopuri menționate aici, ce alt scop/alte scopuri puteți sugera?

PASUL 3
Gândește-te la cele mai importante sarcini.
1. Investighează nevoile emoționale, sociale și fizice ale persoanelor în vârstă.
2. Contactează aziluri locale pentru bătrâni.
3. Contactează o asociația de asistente medicale din țară.
4.  Găsește mai multe informații despre bolile comune și limitările fizice din rândul persoanelor în 

vârstă.
5. Caută informații despre unități de îngrijire complexă din comunitate. 
6. Contactează centrul local destinat îngrijirii persoanelor în vârstă.
7. Organizează un sondaj preliminar de nevoi, intervievând câțiva oameni în vârstă, care locuiesc 
singuri, cu rude sau în aziluri de bătrâni.

• Ce alte sarcini majore poți sugera?

PASUL 4
Evaluează și grupează sarcinile.
1.  Grupează cartonașele care conțin contactele utile din comunitate – aziluri locale de bătrâni și 

centre locale destinate îngrijirii persoanelor în vârstă.
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2.  Gândește-te cât timp ar fi necesar, pentru a culege și analiza informațiile din sondajul preliminar de nevoi.
• Cât timp e necesar, pentru a culege și a analiza informațiile sondajului?
• Dat fiind rezultatul, ai păstra sondajul, ai renunța la el sau ai găsi o altă modalitate de a culege informații?
• Ce altă modalitate/alte modalități poți sugera, pentru a culege informații?

PASUL 5
Organizează comisii sau numește un responsabil, pentru a realiza fiecare grup de sarcini.

A. Comisia de parteneriat
Sarcină: Atribuie fiecărui elev un partener în vârstă, 
care locuiește singur, într-un azil de bătrâni, sau în 
altă locație.

B. Comisia pentru culegerea informațiilor
Sarcini:
1.  1. Găsește și împărtășește cu clasa informații 

despre nevoile emoționale, sociale și fizice ale 
oamenilor de 65 de ani sau mai în vârstă.

2.   Invită o persoană dintr-un azil de bătrâni să 
vorbească colegilor tăi.

3.   Înregistrează audio sau video un interviu cu 
un doctor, asistent social sau o altă persoană 
din comunitate, care are cunoștințe în acest 
domeniu.

4.   Colectează broșuri informaționale de la agenții 
care oferă servicii de voluntariat persoanelor în 
vârstă.

5.   Realizează o scurtă prezentare despre proiect, 
pentru restul grupului.

C. Comisia de localizare a resurselor
Sarcini:
1. Stabilește care sunt persoanele din cadrul 
comunității pe care trebuie să le contactezi.
2. Identifică resurse disponibile și serviciile pe care le 
furnizează oamenilor în vârstă.
3. Realizează o broșură despre resursele din cadrul 
comunității, care să conțină informații care pot fi 
transmise partenerilor în vârstă.

D. Comisia pentru educație publică
Sarcini:
1.  Ajută la organizarea unei prezentări pentru un 

public din afara clasei.
2.   Dacă e necesar, contactează publicul-țintă și 

programează o oră pentru susținerea prezentării.
3.   Face fotografii sau înregistrează progresul 

proiectului, strânge mărturiile celor care au 
beneficiat de servicii de voluntariat – orice este 
adecvat pentru publicul selectat.

4.   Când proiectul se termină, reunește documentația 
strânsă sau realizată de toate comisiile.

•  De ce nu e nevoie de Comisia de parteneriat pe tot parcursul proiectului? (Pentru că parteneriatele trebuie 
încheiate în prima parte a proiectului, pentru ca voi să aveți timp să colaborați cu partenerii voștri în a doua 
parte a proiectului.)

•  Ce se va întâmpla cu această comisie? (Membrii își vor asuma alte responsabilități sau vor fi integrați într-o altă 
comisie.)

•  Ce altă comisie/alte comisii ar putea fi de ajutor acestui proiect? Care ar fi sarcina sa/sarcinile sale?
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PASUL 6
Stabiliți un calendar al activităților.
Avem șase săptămâni la dispoziție, pentru a planifica și realiza acest proiect.
. 

• Amintește-ți din start care este finalitatea proiectului.
• Care este scopul?
• Cât timp avem la dispoziție pentru proiect? (Șase săptămâni.)
• Care sunt sarcinile cele mai importante?
• Care este scopul tabelului?
• În ce mod poate ajuta acest tabel?

Sarcini principale Calendar al activităților

Săptămâna 1 Săptămâna 2 Săptămâna 3 Săptămâna 4 Săptămâna 5 Săptămâna 6

Investigarea nevoilor emoționale, 
sociale și fizice ale persoanelor în 
vârstă.

x

Colectarea mai multor informații 
despre bolile comune și limitările 
fizice din rândul persoanelor în 
vârstă.

x

Colectarea informațiilor despre 
unități de îngrijire complexă din 
comunitate.

x

Contactarea centrului local 
destinat îngrijirii persoanelor în 
vârstă.

x

Atribuirea unui partener în vârstă 
fiecărui elev. x
Dedicarea a cel puțin două ore 
pe săptămână, timp de trei 
săptămâni, pentru a contribui la 
rezolvarea nevoilor unei persoane 
în vârstă.

x x x

Fișa de lucru pentru învățarea 
prin servicii în folosul comunității 25

MODEL DE PLAN PENTRU UN PROIECT 
DE ÎNVĂȚARE PRIN SERVICII ÎN FOLOSUL 
COMUNITĂȚII, REALIZAT CU ÎNTREGUL 
COLECTIV AL CLASEI (VARIANTA PROFESORULUI)



Anexa  161©2018 Lions Clubs International Foundation.  
All rights reserved.

Programul Lions Quest de învățare 
prin servicii în folosul comunității

PASUL 7
Alege un public din afara școlii, pentru prezentarea ta despre experiența serviciului în folosul 
comunității.
Putem invita părinții care sunt sau vor fi preocupați de nevoile și serviciile disponibile pentru propriii 
lor părinți și/sau Consiliul local, care poate acționa în vederea oferirii serviciilor recomandate și 
considerate necesare. 

• Cine altcineva este afectat de problemă?
• Pe cine altcineva am vrea să includem în public?

PASUL 8
Identifică informații suplimentare, necesare planificării sau realizării proiectului.
Răspunde la următoarele întrebări:
•  De a cui permisiune avem nevoie pentru realizarea sarcinii?
•  De ce materiale avem nevoie?
•  De ce abilități sau cursuri de instruire avem nevoie pentru realizarea fiecărei sarcini?
•  Ce aranjamente trebuie să facem, pentru a obține instruirea?

Ce alte întrebări poți sugera? (Exemplu: Ce am putea face dacă avem nevoie de materiale, dar nu avem 
fonduri pentru a le plăti? Ce alte obstacole am putea întâlni și ce am putea face pentru a le depăși?)

Fișa de lucru pentru învățarea 
prin servicii în folosul comunității 25
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prin servicii în folosul comunității

FORMULAR DE PLANIFICARE 
A UNUI PROIECT REALIZAT CU 
ÎNTREGUL COLECTIV AL CLASEI
Folosește această fișă, pentru a nota informațiile necesare pentru proiectul realizat cu 
întregul colectiv al clasei.

Descrierea proiectului:

 
 
Scopurile proiectului:

26

Sarcini principale (în ordine) Comisia responsabilă Data-limită
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Fișa de lucru pentru învățarea 
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FORMULAR DE PLANIFICARE A UNUI 
PROIECT REALIZAT CU ÎNTREGUL 
COLECTIV AL CLASEI

Publicul din afara școlii:

Informațiile necesare Comisia responsabilă Data-limită

Sarcini principale Calendar al activităților

Săptămâna 
1

Săptămâna 
2

Săptămâna 
3

Săptămâna 
4

Săptămâna 
5

Săptămâna 
6
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Fișa de lucru pentru învățarea 
prin servicii în folosul comunității

FORMULAR DE PLANIFICARE A 
UNUI PROIECT PENTRU COMISII
Folosește această fișă, pentru a nota informațiile necesare pentru comisii.

Numele comisiei:

 
Numele membrilor comisiei:

27

Sarcini (în ordine) Persoana/Persoanele 
responsabile Data limită Instruire și/sau abilități 

necesar Resursele necesare
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Fișa de lucru pentru învățarea 
prin servicii în folosul comunității 27

FORMULAR DE PLANIFICARE A 
UNUI PROIECT PENTRU COMISII

Sarcini principale Calendar al activităților

Săptămâna 
1

Săptămâna 
2

Săptămâna 
3

Săptămâna 
4

Săptămâna 
5

Săptămâna 
6

Informațiile necesare Persoana/Persoanele 
responsabile Data-limită Obstacole posibile Modalități de a depăși 

obstacolele

Comentariile profesorului:

Proiect aprobat (semnătura profesorului):
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Fișa de lucru pentru învățarea 
prin servicii în folosul comunității

ELABORAREA UNUI DOCUMENT DE 
LUARE DE POZIȚIE
Pentru un document de luare de poziție, culegi informații despre un anumit subiect și apoi ajungi la o concluzie 
sau iei o anumită poziție în ceea ce privește subiectul respectiv. Pentru un astfel de articol trebuie:
Folosește ca titlu o întrebare care are legătură cu experiența ta în ceea ce privește serviciul în 
folosul comunității.
Întrebarea nu trebuie să vizeze numai statistici. De exemplu, în loc să întrebi „Câți oameni ai străzii sunt în 
comunitatea noastră?” întreabă „Care sunt motivele pentru care oamenii trăiesc pe străzi, în comunitatea noastră?”

Exemplu: Scopul proiectului de învățare prin servicii în folosul comunității - „ A crește donațiile pentru 
centrele care oferă mâncare nevoiașilor.”

Întrebare/Titlu - „Ce se poate face, pentru a menține aprovizionate centrele în timpul iernii?”

Explică de ce întrebarea este semnificativă.

Exemplu: „Pentru că, din cauza vremii reci, cresc facturile la gaze și oamenii nu au bani de mâncare; 
centrele care oferă mâncare nevoiașilor rămân fără provizii în lunile ianuarie, februarie și martie.”

Bazează-ți răspunsul pe următoarele:

1.  Trei surse scrise – cărți, ziare, scrisori de instruire, reviste de specialitate, rapoarte (Atașează documentului 
tău cópii ale acestor surse.)

2. Un interviu cu cel puțin o persoană care poate răspunde la această întrebare.

3. Propriile tale observații și experiențe.

Explică ce înseamnă răspunsul pentru tine, personal.

Exemplu: „Am aflat că vara este nevoie de mai mulți voluntari, pentru a lucra în grădinile din cadrul 
comunității și pentru a aduna/a pune la conservat produsele necesare centrelor. Pot ajuta sau încuraja 
pe alții să se ofere voluntari. Pot influența ceea ce se întâmplă.”

28
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Fișa de lucru pentru învățarea 
prin servicii în folosul comunității

MODEL DE PLAN PENTRU UN PROIECT 
DE ÎNVĂȚARE PRIN SERVICII ÎN FOLOSUL 
COMUNITĂȚII, REALIZAT ÎN CADRUL 
UNUI GRUP

PASUL 1
Descrie pe scurt proiectul.
Grupul nostru va afla mai mult despre nevoile 
vârstnicilor și despre resursele care le sunt puse la 
dispoziție în comunitatea noastră. Apoi vom petrece 
timp cu persoanele în vârstă din comunitate și vom 
încerca să venim în întâmpinarea câtorva dintre 
nevoile pe care le au.

PASUL 2
Stabilește scopuri.
1.  Să poți descrie felul în care se schimbă nevoile 

oamenilor, pe măsură ce ajung la vârsta de 65 de ani 
sau mai mult. 

2.   Să poți descrie serviciile disponibile în comunitate 
pentru oamenii de 65 de ani sau mai în vârstă.

3.   Să petreci cel puțin două ore pe săptămână, timp de 
trei săptămâni, contribuind la rezolvarea nevoilor 
unei persoane în vârstă.

PASUL 3
Gândește-te la cele mai importante sarcini.
1.  Investighează nevoile emoționale, sociale și fizice ale 

persoanelor în vârstă.
2.   Contactează aziluri locale pentru bătrâni.
3.   Contactează o asociația de asistente medicale din 

țară.
4.   Găsește mai multe informații despre bolile comune 

și limitările fizice din rândul persoanelor în vârstă.
5.   Caută informații despre unități de îngrijire 

complexă din comunitate. 
6.   Contactează centrul local destinat îngrijirii 

persoanelor în vârstă.
7.   Organizează un sondaj preliminar de nevoi, 

intervievând câțiva oameni în vârstă, care locuiesc 
singuri, cu rude sau în aziluri de bătrâni.

PASUL 4
Evaluează și grupează sarcinile.
1.   Grupează cartonașele care conțin contactele utile din 

comunitate – aziluri locale de bătrâni și centre locale 
destinate îngrijirii persoanelor în vârstă.

2.   Gândește-te cât timp ar fi necesar, pentru a culege și 
analiza informațiile din sondajul preliminar de nevoi.

PASUL 5
Organizează comisii sau numește un responsabil, 
pentru a realiza fiecare grup de sarcini.
A. Comisia de parteneriat
Sarcină: Atribuie fiecărui elev un partener în vârstă, care 
locuiește singur, într-un azil de bătrâni, sau în altă locație.
B. Comisia pentru culegerea informațiilor
Sarcini:
1.   Găsește și împărtășește cu clasa informații despre 

nevoile emoționale, sociale și fizice ale oamenilor de 65 
de ani sau mai în vârstă.

2.   Invită o persoană dintr-un azil de bătrâni să le 
vorbească colegilor.

3.   Înregistrează audio sau video un interviu cu un doctor, 
asistent social sau o altă persoană din comunitate, care 
are cunoștințe în acest domeniu.

4.   Colectează broșuri informative de la agenții care oferă 
servicii de voluntariat persoanelor în vârstă.

5.   Realizează o scurtă prezentare despre proiect, pentru 
restul grupului.

C. Comisia de localizare a resurselor 
Sarcini:
1.   Stabilește care sunt persoanele din cadrul comunității 

pe care trebuie să le contacteze.
2.   Identifică resurse disponibile și serviciile furnizate 

oamenilor în vârstă.
3.   Realizează o broșură despre resursele din cadrul 

comunității, care să conțină informații care pot fi 
transmise partenerilor în vârstă.

29
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D. Comisia pentru educație publică
Sarcini:
1.   Ajută la organizarea unei prezentări pentru un public 

din afara clasei.
2.   Dacă e necesar, contactează publicul-țintă și 

programează o oră pentru susținerea prezentării.
3.   Realizează fotografii sau înregistrează progresul 

proiectului, strânge mărturiile celor care au beneficiat 
de servicii de voluntariat – orice este adecvat pentru 
publicul selectat.

4.   Când proiectul se termină, reunește documentația 
strânsă sau realizată de toate comisiile.

PASUL 6
Stabiliți un calendar al activităților.

PASUL 7
Alege un public din afară, pentru prezentarea ta 
 despre experiența serviciului în folosul comunității.
Putem invita părinții, care sunt sau vor fi preocupați de 
nevoile și serviciile disponibile pentru proprii lor părinți 
și/sau Consiliul local, care poate acționa în vederea oferirii 
serviciilor recomandate și considerate necesare. 

PASUL 8
Identifică informații suplimentare, necesare 
planificării sau realizării proiectului.
Răspunde la următoarele întrebări:
•  De a cui permisiune avem nevoie pentru realizarea 

sarcinii?
•  De ce materiale avem nevoie?
•  De ce abilități sau cursuri de instruire avem nevoie 

pentru realizarea fiecărei sarcini?
•  Ce aranjamente trebuie să facem, pentru a obține 

instruirea?

Sarcini principale Calendar al activităților

Săptămâna 1 Săptămâna 2 Săptămâna 3 Săptămâna 4 Săptămâna 5 Săptămâna 6

Investigarea nevoilor emoționale, sociale și 
fizice ale persoanelor în vârstă. x
Colectarea mai multor informații despre 
bolile comune și limitările fizice din rândul 
persoanelor în vârstă.

x

Colectarea informațiilor despre unități de 
îngrijire complexă din comunitate. x
Contactarea centrului local destinat 
îngrijirii persoanelor în vârstă. x

Atribuirea unui partener în vârstă fiecărui 
elev. x
Dedicarea a cel puțin două ore pe 
săptămână, timp de trei săptămâni, pentru 
a contribui la rezolvarea nevoilor unei 
persoane în vârstă.

x x x

Fișa de lucru pentru învățarea 
prin servicii în folosul comunității 29
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PASUL 1
Descrie pe scurt proiectul.
Vom afla mai mult despre nevoile vârstnicilor și despre resursele care le sunt puse la dispoziție în comunitatea 
noastră. Apoi vom petrece timp cu persoanele în vârstă din comunitate și vom încerca să venim în întâmpinarea 
câtorva dintre nevoile pe care le au.

•  Ce anume, din această descriere, indică faptul că ne pregătim pentru acțiunea de voluntariat? (Primul lucru pe care 
îl vom face este să aflăm mai multe despre nevoile care necesită rezolvare.)

PASUL 2
Stabilește scopuri.
1. Să poți descrie felul în care se schimbă nevoile oamenilor, pe măsură ce ajung la vârsta de 65 de ani sau mai mult. 
2.  Să poți descrie serviciile disponibile în comunitate pentru oamenii de 65 de ani sau mai în vârstă.
3.   Să poți petrece cel puțin două ore pe săptămână, timp de trei săptămâni, contribuind la rezolvarea nevoilor unei 

persoane în vârstă.
•  De ce nu putem stabili, pur și simplu, scopul de „a vizita oamenii în vârstă”? (Nu este destul de specific.)
Pe lângă cele trei scopuri menționate aici, ce alt scop/alte scopuri puteți sugera?

PASUL 3
Gândește-te la cele mai importante sarcini.
1. Investighează nevoile emoționale, sociale și fizice ale persoanelor în vârstă.
2. Contactează aziluri locale pentru bătrâni.
3. Contactează o asociația de asistente medicale din țară.
4. Găsește mai multe informații despre bolile comune și limitările fizice din rândul persoanelor în vârstă.
5. Caută informații despre unități de îngrijire complexă din comunitate. 
6. Contactează centrul local destinat îngrijirii persoanelor în vârstă.
7.   Organizează un sondaj preliminar de nevoi, intervievând câțiva oameni în vârstă, care locuiesc singuri, cu rude 

sau în aziluri de bătrâni.
• Ce alte sarcini majore poți sugera?

PASUL 4
Evaluează și grupează sarcinile.
1.  Grupează cartonașele care conțin contactele utile din comunitate – aziluri locale de bătrâni și centre locale 

destinate îngrijirii persoanelor în vârstă.

Fișa de lucru pentru învățarea 
prin servicii în folosul comunității 

MODEL DE PLAN PENTRU UN PROIECT 
DE ÎNVĂȚARE PRIN SERVICII ÎN FOLOSUL 
COMUNITĂȚII, REALIZAT ÎN CADRUL 
UNUI GRUP (VARIANTA PROFESORULUI)
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2. Gândește-te cât timp ar fi necesar, pentru a culege și analiza informațiile din sondajul preliminar de nevoi.
• Cât timp e necesar, pentru a culege și a analiza informațiile sondajului?
Dat fiind rezultatul, ai păstra sondajul, ai renunța la el sau ai găsi o altă modalitate de a culege informații?
Ce altă modalitate/alte modalități poți sugera, pentru a culege informații?

PASUL 5
Organizează comisii sau numește un responsabil, pentru a realiza fiecare grup de sarcini.
A. Comisia de parteneriat
Sarcină: Atribuie fiecărui elev un partener în vârstă, care 
locuiește singur, într-un azil de bătrâni, sau în altă locație.

B. Comisia pentru culegerea informațiilor
Sarcini:
1.  Găsește și împărtășește cu clasa informații despre 

nevoile emoționale, sociale și fizice ale oamenilor de 
65 de ani sau mai în vârstă.

2.   Invită o persoană dintr-un azil de bătrâni să le 
vorbească colegilor.

3.   Înregistrează audio sau video un interviu cu un 
doctor, asistent social sau o altă persoană din 
comunitate, care are cunoștințe în acest domeniu.

4.   Colectează broșuri informative de la agenții care oferă 
servicii de voluntariat persoanelor în vârstă.

5.   Realizează o scurtă prezentare despre proiect, pentru 
restul grupului.

C. Comisia de localizare a resurselor
Sarcini:
1.   Stabilește care sunt persoanele din cadrul comunității, 

pe care trebuie să le contactezi.

2.   Identifică resurse disponibile și serviciile pe 
care le furnizează oamenilor în vârstă.

3.   Realizează o broșură despre resursele din 
cadrul comunității, care să conțină informații 
care pot fi transmise partenerilor în vârstă.

D. Comisia pentru educație publică
Sarcini:
1.   Ajută la organizarea unei prezentări, pentru un 

public din afara clasei.
2.   Dacă e necesar, contactează publicul-țintă 

și programează o oră pentru susținerea 
prezentării.

3.   Realizează fotografii sau înregistrează 
progresul proiectului, strânge mărturiile celor 
care au beneficiat de servicii de voluntariat – 
orice este adecvat pentru publicul selectat.

4.   Când proiectul se termină, reunește 
documentația strânsă sau realizată de toate 
comisiile.

•  De ce nu e nevoie de Comisia de parteneriat pe tot parcursul proiectului? (Pentru că parteneriatele trebuie 
încheiate în prima parte a proiectului, pentru ca voi să aveți timp să colaborați cu partenerii voștri în a 
doua parte a proiectului.)

•  Ce se va întâmpla cu această comisie? (Membrii își vor asuma alte responsabilități sau vor fi integrați într-o 
altă comisie.)

•  Ce altă comisie/alte comisii ar putea fi de ajutor acestui proiect? Care ar fi sarcina sa/sarcinile sale?

Fișa de lucru pentru învățarea 
prin servicii în folosul comunității 30
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PASUL 6
Stabiliți un calendar al activităților.
Avem șase săptămâni la dispoziție, pentru a planifica și realiza acest proiect.
. 

• Amintește-ți din start care este finalitatea proiectului.
• Care este scopul?
• Cât timp avem la dispoziție pentru proiect? (Șase săptămâni.)
• Care sunt sarcinile cele mai importante?
• Care este scopul tabelului?
• În ce mod poate ajuta acest tabel?

Sarcini principale Calendar al activităților

Săptămâna 1 Săptămâna 2 Săptămâna 3 Săptămâna 4 Săptămâna 5 Săptămâna 6

Investigarea nevoilor emoționale, 
sociale și fizice ale persoanelor în 
vârstă.

x

Colectarea mai multor informații 
despre bolile comune și limitările 
fizice din rândul persoanelor în 
vârstă.

x

Colectarea informațiilor despre 
unități de îngrijire complexă din 
comunitate.

x

Contactarea centrului local 
destinat îngrijirii persoanelor în 
vârstă.

x

Atribuirea unui partener în vârstă 
fiecărui elev. x
Dedicarea a cel puțin două ore 
pe săptămână, timp de trei 
săptămâni, pentru a contribui la 
rezolvarea nevoilor unei persoane 
în vârstă.

x x x

Fișa de lucru pentru învățarea 
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PASUL 7
Alege un public din afară, pentru prezentarea ta despre experiența serviciului în folosul 
comunității.
Putem invita părinții care sunt sau vor fi preocupați de nevoile și serviciile disponibile pentru propriii 
lor părinți și/sau Consiliul local, care poate acționa în vederea oferirii serviciilor recomandate și 
considerate necesare. 

• Cine altcineva este afectat de problemă?
•  Pe cine altcineva am vrea să includem în public?

PASUL 8
Identifică informații suplimentare, necesare planificării sau realizării proiectului.
Răspunde la următoarele întrebări:
•  De a cui permisiune avem nevoie pentru realizarea sarcinii?
•  De ce materiale avem nevoie?
•  De ce abilități sau cursuri de instruire avem nevoie pentru realizarea fiecărei sarcini?
•  Ce aranjamente trebuie să facem, pentru a obține instruirea?

Ce alte întrebări poți sugera? (Exemplu: Ce am putea face dacă avem nevoie de materiale, dar nu avem 
fonduri pentru a le plăti? Ce alte obstacole am putea întâlni și ce am putea face, pentru a le depăși?)

Fișa de lucru pentru învățarea 
prin servicii în folosul comunității 30

MODEL DE PLAN PENTRU UN PROIECT 
DE ÎNVĂȚARE PRIN SERVICII ÎN FOLOSUL 
COMUNITĂȚII, REALIZAT ÎN CADRUL 
UNUI GRUP (VARIANTA PROFESORULUI)
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FORMULAR DE PLANIFICARE 
A UNUI PROIECT REALIZAT ÎN 
CADRUL UNUI GRUP
Folosește această fișă, pentru a nota informațiile necesare pentru proiect.

Membrii grupului:

Descrierea proiectului:

Scopurile proiectului:

Sarcini principale (în ordine) Comisia responsabil Data-limită
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Fișa de lucru pentru învățarea 
prin servicii în folosul comunității 31

FORMULAR DE PLANIFICARE A UNUI 
PROIECT REALIZAT ÎN CADRUL UNUI 
GRUP

Publicul din afara școlii:

Informațiile necesare Comisia responsabil Data-limită

Cele mai importante sarcini Calendar al activităților

Săptămâna 
1

Săptămâna 
2

Săptămâna 
3

Săptămâna 
4

Săptămâna 
5

Săptămâna 
6
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FORMULAR INDIVIDUAL PENTRU 
ÎNDEPLINIREA SARCINILOR ÎN 
PROCESUL DE PLANIFICARE A UNUI 
PROIECT
Folosește această fișă, pentru a nota informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor în 
cadrul grupului.

Principala sarcină 
atribuită

Numele persoanei/per-
soanelor care lucrează 

la această sarcină

Sarcini subordonate 
 (în ordine) Data- limită Abilități și/sau instruire 

necesare
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Fișa de lucru pentru învățarea 
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FORMULAR INDIVIDUAL PENTRU 
ÎNDEPLINIREA SARCINILOR ÎN 
PROCESUL DE PLANIFICARE A UNUI 
PROIECT

Resursele necesare Informațiile necesare Obstacole posibile Modalități de a depăși 
obstacolele

Rezumat al părerilor exprimate de membrii Echipei de consiliere sau de către alți adulți în cunoștință de cauză:

Comentariile profesorului:

Proiect aprobat (semnătura profesorului):
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PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR 
DE ÎNVĂȚARE PRIN SERVICII ÎN 
FOLOSUL COMUNITĂȚII
Programul activităților de învățare prin servicii în folosul comunității

Data Activitatea Activitatea finalizată
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RAPORT DE SINTEZĂ A 
PROIECTULUI

A  Metode și proceduri

•   Scrie un rezumat, pe care altcineva să îl poată urmări, pas cu pas, pentru a îndeplini sarcinile 
proiectului. Pornește de la Formularul de planificare a proiectului și de la rapoartele de progres, 
realizate săptămânal.

•   Descrie ziua cea mai reușită.

•   Descrie ziua cea mai dificilă.

 
Pentru punctele B și C, porniți de la discuțiile avute cu membrii colectivului clasei, cu cei ai comisiei 
din care faci parte sau cu cei din grupul de proiect.

B  Învățături și concluzii

•  Cât de bine au fost îndeplinite scopurile, prin intermediul proiectului?

•   În ce fel a adus proiectul schimbări în viața altora?

•   Care sunt câteva dintre lucrurile pe care le-ai învățat, ca rezultat al acestui proiect?

•   În ce fel îți poți folosi abilitățile și cunoștințele însușite ca rezultat al acestui proiect, în alte situații, 
precum locul de muncă?

C  Următorii pași recomandați

•  Ce nevoi din cadrul proiectului au rămas nerezolvate?

•   Există alte grupuri sau organizații care ar putea să vină în întâmpinarea acelorași nevoi?

•   Cum ar putea alți oameni sau alte grupuri, precum Consiliul elevilor sau Consiliul local, să abordeze 
aceleași nevoi?

34
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PRIM-PLAN PERSONAL
1  Câteva dintre lucrurile pe care îmi place să le fac sunt:

2  Câteva dintre lucrurile pe care nu îmi place să le fac sunt:

3  Câteva dintre abilitățile și calitățile pe care le admir la alții sunt:

4  Câteva dintre abilitățile și calitățile pe care aș vrea să le consolidez eu însămi/însumi sunt:

5   Câteva dintre lucrurile de care-mi pasă sunt:

6  Valorile care-mi ghidează viața sunt:

7  Câteva dintre lucrurile pe care vreau să le fac sau să le realizez pe parcursul anului viitor sunt:

8    Abilitățile și aptitudinile în ceea ce privește organizarea personală și simțul răspunderii:

9  Abilitățile și aptitudinile în ceea ce privește organizarea personală și simțul răspunderii pe care

10  Abilitățile și aptitudinile interpersonale și de dezvoltare a relațiilor pe care le am sunt:

11  Abilitățile și aptitudinile interpersonale și de dezvoltare a relațiilor pe care vreau să le învăț sunt:

12  Profesiile pe care le iau în calcul sunt:

35

vreau să le învăț sunt:
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PLAN DE ACȚIUNE PERSONAL
Ce te face unic(ă)?

1  Ce interese ai, care ar putea fi folositoare pentru a-i ajuta pe alții?

2  Care abilități personale i-ar putea ajuta pe alții?

3  Ce cunoștințe ai, care ar putea să-i ajute pe alții?

 
Cum îți poți folosi calitățile?
Menționează cel puțin trei modalități prin care îți poți folosi interesele, abilitățile și cunoștințele tale 
în beneficiul altora.

1.

2.

3.

Care este planul tău?
Folosește următorul tabel, pentru a stabili un plan pentru unul dintre aspectele menționate mai sus.

SCOPUL MEU:
Pașii de urmat pentru realiza-

rea scopului meu Oamenii care mă pot ajuta Data de început Data de final
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ÎNTREBĂRI LĂMURITOARE
Folosiți următoarele întrebări, pentru a-i ajuta pe membrii grupului sau ai comisiei din care faci parte 
să planifice prezentarea despre proiectul de învățare prin servicii în folosul comunității, pentru un 
public din afara școlii.

1  Cine face parte din publicul vostru?

2  Care este scopul vostru? Ce încercați să comunicați?

3  Prezentarea, așa cum ați conceput-o până acum, este adecvată publicului-țintă?

4  Care sunt punctele tari ale prezentării voastre? Dar cele slabe?

5  Ce informație lipsește?

6  Ce ai omite din prezentare? De ce?

7   Cum veți folosi, în cadrul prezentării, materialele vizuale și alte materiale, precum fotografii, 

filmări, mărturii, scenete sau scrisori adresate redactorului?

8  Ce se întâmplă după prezentare? Ce doriți să facă cei din public?

37


