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Preacucernice p\rinte,
Am alc\tuit aceste ghiduri practice spre a v\ prezenta o
serie de idei de proiecte ce pot fi implementate în parohia pe
care o p\stori]i.
În alc\tuirea acestor ghiduri practice am avut în vedere
în primul rând activit\]i de misiune orientate spre grupuri
]int\ clare [i nevoile lor specifice, dup\ cum urmeaz\:
1. Copii elevi `n sistemul obligatoriu de înv\]\mânt (în
cla-sele I – VIII) cu risc de abandon [colar.
a. Cercuri de spiritualitate
b. Pelerinaje
c. Înfiin]area unui centru de tip „dup\ [coal\”
pentru copii
2. Tineri între 15 [i 30 ani (elevi de liceu, studen]i,
absolven]i de studii superioare etc.)
a. Cercuri de spiritualitate
b. Pelerinaje
c. Cursuri de formare si concurs de pictur\ pentru
tineri
d. Ini]iative ale tinerilor
3. Fete [i femei din parohie cu risc de avort.
a. Campanie de informare împotriva avorturilor
b. Înfiin]area de spa]ii de cazare pentru femei îns\rcinate care renun]\ la avort [i nu pot fi primite `n
structurile publice de g\zduire decât dup\ na[tere.
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4. Persoane dependente de alcool [i/sau droguri.
a. Înfiin]area unui centru de consiliere pentru persoane dependente de alcool [i droguri.
În cazul în care sunte]i interesat de realizarea unui sau a
mai multora dintre aceste proiecte sau propune]i noi idei de
proiecte [i ave]i nevoie de consultan]\ pentru realizarea lor
v\ rug\m s\ v\ adresa]i, pentru mai multe informa]ii,
Compartimentului de Fonduri Externe din cadrul Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei.
Tel./fax: 0232 214436
E-mail.: cpspe.mmb@gmail.com
Pentru a v\ asigura c\ cererea dumneavoastr\ de informa]ii este receptat\ [i analizat\ v\ recomand\m s\ ne scrie]i
pe e-mail urmând ca apoi s\ lu\m leg\tura telefonic.
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I. Cercuri de spiritualitate –
Tineri în dialog
A. Informa]ii generale
Proiectul ,,Tineri `n dialog” al Asocia]iei ,,TINERETUL
ORTODOX ROMÂN” – IA{I vine în întâmpinarea ini]iativei
tinerilor din cadrul asocia]iei [i în sprijinul elevilor din înv\]\mântul pre-universitar, se dore[te a fi un liant între educa]ia formal\ [i educa]ia non-formal\. Proiectul propus
pentru perioada ianuarie 2010- iunie 2012 vizeaz\ 300 de elevii
cu vârst\ cuprins\ între 12-18 ani din [colile [i liceele din Ia[i.
Scopul proiectului „Tineri `n dialog” este formarea dimensiunii atitudinal-ac]ionale [i valorice a personalit\]ii elevilor din institu]iile de înv\]\mânt preuniversitar din Arhiepiscopia Ia[ilor, implica]i în derularea proiectului.

B. Descrierea proiectului
1) Justificarea proiectului
Proiectul ,,Tineri `n dialog” se centreaz\ pe con[tientizarea valorilor dar [i a problemelor vârstei adolescen]ilor, pe
discu]ii [i dezbateri libere într-o ambian]\ relaxat\ [i organizat\; urm\re[te implicarea adolescen]ilor în proiecte de
dezvoltare personal\ desf\[urate în mod tolerant, netenden]ios [i cu responsabilitate prin formarea unor grupuri de elevi
în re]eaua de institu]ii de înv\]\mânt preuniversitar, bazat\
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pe prietenie, cunoa[tere [i respect reciproc, care s\ previn\
însingurarea [i depresia ca particularitate a vârstei tinerilor.
Astfel se urm\re[te valorificarea timpului liber al elevilor, din
punct de vedere educa]ional, g\sirea de oportunit\]i pentru
valorificarea experien]elor lor de via]\, într-un cadru mai flexibil [i mai deschis [i prin diversificarea mediilor de înv\]are
cotidiene. Prin gama larg\ de activit\]i pe care le propunem
oferim posibilitatea fiec\rui elev de a decide la ce activit\]i s\
participe. Deasemenea urm\rim dezvoltarea competen]elor
pentru via]\ [i preg\tirea tinerilor pentru a deveni membri
responsabili ai comunita]ii din care fac parte prin exersarea [i
cultivarea diferitelor înclina]ii, aptitudini [i capacit\]i, de manifestare a talentelor în art\, cultur\, muzic\, sport, pictur\,
IT etc.

2) Obiectivele proiectului
Obiectivele specifice ale proiectului „Tineri `n dialog”
rezult\ din încercarea de a rezolva problemele reale [i multiple cu care se confrunt\ tinerii din sistemul de înv\]\mânt
preuniversitar, în prezent, [i se refer\ la:
- Crearea contextului educa]ional favorabil realiz\rii unui
dialog nonformal, dar cu efecte formative în rândul tinerilor
prin intermediul grupurilor de discu]ii;
- Stimularea motiva]iei de autorealizare personal\ [i social\ prin cunoa[terea interpersonal\ (elev-elev, elev-profesor,
elev-responsabil din ATOR);
- Modelarea atitudinilor favorabile integr\rii sociale în
spiritul valorilor contemporane: toleran]\, solidaritate, întrajutorare etc. prin proiecte social-filantropice în folosul comunit\]ii;
- Îmbog\]irea culturii generale prin dezvoltarea dialogului interdisciplinar (religie – filosofie – [tiin]\).

3) Beneficiari direc]i [i indirec]i
Beneficiari direc]i: 300 elevi, elevi cu vârsta cuprins\ între 12-18 ani din 10 institu]ii de înv\]âmânt preuniverstar din
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jude]ul Ia[i, elevi din internate, elevii supradota]i [i/sau cu o
situa]ie material precar\, elevi din Republica Moldova care
studiaz\ în [colile din jude]ul Ia[i; 10 profesori din cele 10
institu]ii de înv\]\mânt preuniversitare.
Beneficiari indirec]i: familia, [coala, comunitatea [i
voluntarii.

4) Activit\]ile din cadrul proiectului
Descrierea detaliat\ a activit\]ile proiectului „Tineri in
dialog” are în vedere 3 activit\]i principale: formarea grupurilor de discu]ii cu tinerii, realizarea de activit\]i culturale, religioase, educative [i sportive `ntr-un cadru nonformal [i a
unor programe/proiecte social-filantropice.
1. Formarea grupurilor de discu]ii ,,Tineri în dialog” în
institu]iile de înv\]âmânt preuniverstar din jude] prin:
1.1. Informarea [i selectarea grupului ]int\ (1 s\pt\mân\);
1.2. Planificarea tematicilor pentru `ntâlnirile s\pt\mânale cu tinerii în func]ie de interesele grupului ]int\ (1 s\pt\mân\);
1.3. Crearea unei re]ele de dialog intra [i inter liceal prin
grupurile de discu]ii din institu]iile de înv\]âmânt preuniverstar din jude] (2 ani).
2. Organizarea de activit\]i culturale, religioase, educative [i sportive:
Dezbateri [i conferin]e lunare pe teme interdisciplinare;
concursuri, simpozioane, cenacluri, vizion\ri filme, expozi]ii,
întreceri sportive, tabere tematice [i pelerinaje, editarea unei
reviste care sa con]in\ crea]iile elevilor etc.
3. Elaborarea [i implementarea unor proiecte/programe
social filantropice prin:
3.1. Parteneriate cu alte ONG-uri în vederea organiz\rii
unor ac]iuni de voluntariat;
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3.2. Campanii de strângere de fonduri pentru elevii talenta]i [i/sau cu o situa]ie material precar\ (4 campanii/2 an);
3.3. Realizarea [i prezentarea unor proiecte de interes
comunitar cu privire la grupul ]int\ (2 proiecte/2 an).

5) Tipuri de activit\]i cu tinerii
S\pt\mânale [i la dou\ s\pt\mâni:
Grupurile de discu]ie „Tineri în dialog”. Profesorul de religie împreun\ cu unul sau doi voluntari ATOR sau cu preotul
paroh, vor fi moderatorii întâlnirii.
Vor fi folosite mai multe metode în comunicare: discu]ii
libere, jocuri de rol [i comunicare, comentarii [i dezbateri pe
diverse tematici, stabilite în comun acord.
Grupul de elevii nu va dep\[i 15-20 elevi, iar durata întâlnirii va fi între 1h [i 30 min – 2h. Ini]ial vor fi organizate întâlniri cu elevii interesa]i, ulterior în mod voluntar vom invita
elevii lipsi]i de interesul discu]iilor specifice acestui proiect.
Ace[ti elevi vor fi integra]i în grupul ini]ial creeat sau vom
forma un alt grup, unde vom invita diverse persoane (profesori, medici, psihologi, formatori, preo]i) pentru a purta discu]ii polivalente. La momentul potrivit vor fi organizate întâlniri
între aceste dou\ grupuri pentru un dialog liber, aceast\ metod\ de comunicare va cre[te num\rul elevilor în lucrarea noastr\.
Acest grup va fi organizat o singur\ dat\ pe s\pt\mân\.
• Pelerinaje, vizite culturale, istorice [i agape. Vizitele vor
fi organizate în Municipiul Ia[i, Piatra Neam] sau Boto[ani
sau în afar\ la obiective istorice, musee, Insitu]ii [i alte centre
cultural-sociale.
• Rug\ciunea s\pt\mânal\. Organizarea întâlnirilor la Biseric\ pentru rug\ciune, solicit\m în acest sens un preot pentru
slujbele [i rug\ciunele care se vor desf\[ura. Ulterior invit\m
elevii la o discu]ie amical\ [i un ceai pentru relaxare.
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• Vizionare de film în grupul „Tineri în dialog”, urmat de
comentarii libere.
Lunare [i ocazionale:
• Conferin]e lunare cu invita]i din domenii diferite (preo]i,
asisten]i [i profesori, psihologi [.a.). Temele vor fi stabilite în
grupurile de discu]ii. Loca]ia va fi în s\lile mari ale liceelor
sau [colilor partenere.
• Program sportiv. Campionate de fotbal, volei [.a. din
re]eaua de licee în care activ\m, organizate cu profesorul de
sport `n liceul în care se vor desf\[ura meciurile [i concursurile sportive.
• Activit\]i interdisciplinare lunare. Prelegeri interdisciplinare în re]eaua de licee partenere, cu invita]i speciali.
Organizarea ocazional\ a unor dezbateri interdisciplinare în
fiecare liceu, cu implicarea profesorilor din liceul respectiv.
• Traininguri. Seminarii pentru profesorii de Religie din
liceele partenere [i elevii interesa]i.

C. Evaluarea proiectului
Raportarea ac]iunilor desf\[urate prin rapoarte de evaluare, interviuri, chestionare [i calificare. Evaluarea este realizat\
de Inspectoratul {colar Jude]ean, Institu]iile preuniversitare a
grupului ]int\, Mitropolia Moldovei [i Bucovinei [i Asocia]ia
Tineretul Ortodox Român.

D. Resurse necesare
Umane: Profesori de religie, profesori de alt\ specialitate,
profesori universitari, elevi, studen]i, voluntari, preo]i, psihologi, persoane din diferite sfere de interes [.a.;
Materiale: birotic\, dot\ri pentru activit\]ile proiectului
(echipament logistic);
Financiare: fonduri ATOR, Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, sponsoriz\ri;
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E. Parteneri implica]i
Inspectoratul {colar Jude]ean, Mitropolia Moldovei [i
Bucovinei, Centrul de studii interdisciplinare a Universit\]ii
„Al. I. Cuza”, ASCOR, Centrul de formare [i consiliere al
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, Funda]ia Solidaritate [i
Speran]\, Autoritatea Na]ional\ pentru Tineret [i al]ii în
func]ie de necesit\]ile specifice.

