
PROIECT EDUCAȚIONAL 

”UN COPIL, O RAZĂ DE SOARE!” 

 

 

 

 

În cadrul evenimentului Zilele Învățământului Special și Special Integrat ieșean, 

elevi voluntari din învățământul de masă de la Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași, de la nivel 

primar, gimnazial și liceal coordonați de învățători și profesori diriginți au desfășurat activități 

prin care au creat punți de comunicare cu elevii din Învățământul Special de la Colegiul 

Tehnic ”Ion Holban” Iași. 

Există copii care trăiesc într-o lume a lor, copii cu cerinţe educative speciale, copii 

care au nevoie de o îngrijire aparte, adaptată nevoilor lor. Copiii cu CES au dreptul la 

educaţie, recuperare, recompensare, reabilitare şi integrare, adaptate posibilităţilor proprii , în 

vederea dezvoltării personalităţii şi inserţiei sociale. 

Proiectul educațional dintre cele două instituții de învățământ s-a desfășurat  în 

perioada  31 mai – 4 iunie 2021 atât în mediul online cât și cel fizic. 

Sub genericul 1 Iunie - Ziua Copilului, Ziua Bucuriei! evenimentul a adunat elevi și 

profesori generoși  care au lucrat în echipă, au socializat împărtășind experiențe trăite din 

viața de școlar. 

CUTIA CU SURPRIZE a evidențiat  Bucuria de a  Dărui, de a câștiga zâmbete și buna 

dispoziție a reunit un număr semnificativ de beneficiari, elevi, profesori și părinți. 

Pe parcursul acestui eveniment, fiecare școală a realizat  prezentări specifice mediului 

școlar în care își desfășoară activitatea.  Elevii Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași le-au 

prezentat invitaților  momente artistice, fiecare mai spectaculos decât cel precedent, dar și  

elevii Colegiului Tehnic „Ion Holban” Iași, la rândul lor, ne-au arătat măiestria și 

îndemânarea la arte manuale câștigând aprecieri și uimire. Finalul evenimentului s-a terminat 

cu un șir lung de aplauze din partea ambelor școli, toți elevii, dar și profesorii plecând cu 

zâmbetul pe buze. 

Impactul activității asupra elevilor voluntari a determinat reconfigurarea unor atitudini 

și convingeri față de ceea ce înseamnă cu adevărat probleme, dificultăți, suferințe datorate 

unor aspecte medicale înnăscute care limitează mobilitatea, dezvoltarea armonioasă a 

personalității copiilor. 



 

 

 

 

 



 

 

 



Impresii ale elevilor din Liceul Teoretic ,,Miron Costin” Iaşi 

 

 

 

 



 

 

 

Coordonatori proiect : prof. Mirela Pintilie 

                                       prof. Valentina Farcas 

                                       prof. Oana Amariei Hondrea 

 


