Elevii clasei a V-a de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”, susținuți în mod consistent și
consecvent de părinți și coordonați de profesor diriginte Elisabeta Bucaiuc Mracica, și-au propus ca
în anul școlar 2017-2018 să fie atenți și la nevoile celor din jur, să conștientizeze că pentru mulți
copii problemele cu care se confruntă sunt de cu totul altă natură decât cele pe care le întâmpină ei.
Împărțiți în trei echipe, își propun să viziteze Centrul Școlar de Educație Incluzivă de trei ori în
acest an școlar: de Moș Nicolae, de Mărțișor și în preajma zilei de 1 iunie.
Însoțiți de un părinte, elevii au fost la cumpărături și au pregătit cadoul pe care l-au oferit
înaintea sărbătorilor de iarnă.

„Copiii din prima echipă s-au descurcat excelent. Au ales singuri, au calculat, au stat cu
telefoanele în mână – de data asta să vadă dacă s-au încadrat în buget. Sper că a fost util și distractiv
în același timp”, ne-a informat doamna Oana Alexinschi.
În ziua de Moș Nicolae, cei zece elevi din prima echipă însoțiți de dirigintă și doi părinți,
s-au întâlnit cu elevii de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă.

Stingheri la început într-un mediu diferit față de ceea ce înseamnă o școală pentru ei, elevii
clasei a șasea au învățat să ofere, să-i ajute pe copii cu care s-au întâlnit să-și exprime starea de
spirit și sentimentele, i-au ascultat interpretând o colindă.

Iată și impresiile cu care s-au întors din această vizită elevii participanți la activitate:
Moș Crăciun este îndrăgit de toată lumea. Eu am avut ocazia să fiu Moș Nicolae pentru o
zi. Împreună cu colegii mei le-am făcut o vizită copiilor de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă.
Locul pe mine chiar m-a întristat, mi-a dat un sentiment de înfiorare. Singurul lucru care m-a
motivat să zâmbesc au fost expresiile pline de bucurie și caldul "Mulțumesc!" spus sincer de copiii
cu care ne-am întâlnit.(Miruna, clasa a șasea)
Miercuri, 6 decembrie, când am fost la școala pentru copii cu nevoi speciale, am avut parte
de o experiență frumoasa. Mi-a plăcut sa văd zâmbetul dulce al copiilor; a fost frumos sa aud un
simplu "mulțumesc" din partea atâtor copiii.
M-am simțit bine sa fac un gest frumos. (Denisa-Teodora, clasa a șasea)

Fotografie de grup la plecarea de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă. Alături de grupul
Ștefanist, doamna profesor psiholog, Cornelia Cuconu, persoana de legătură și însoțitor al grupului
nostru pe parcursul vizitei.

