
IMPACT

Ce   ştim?

-Ciocnire a două sau mai multor corpuri. 

-Influență a unei lucrări asupra unei persoane, 

a evenimentelor etc..

- Înrâurire a unei idei 

Sinonime:ciocnire, izbire, lovire, șoc,tamponare,

surpriză

Etimologie:(lat.) impactus

,,Orice cunoaştere umană trebuie să înceapă cu uimirea”

( proverb grecesc)



Ce  nu  ştim?

Fundaţia ,,Noi Orizonturi” găzduieşte o reţea de 150 de Cluburi 
de Iniţiativă Comunitară pentru Tineri ,,IMPACT”,în 12 judeţe 
din România. 

Venind săptămânal la Clubul IMPACT tinerii învaţă să:

-identifice problemele comunităţii lor;

- se gândesc şi lucrează împreună;

- scriu şi implementează proiecte comunitare strategice.

IMPACT combină distracţia, învăţarea şi serviciul în folosul 
comunităţii pentru dezvoltarea personală şi socială. 

VOLUNTARIAT!



Ce am învăţat?

 -să organizăm un club ,,Impact”la noi în şcoală;

 să descoperim problemele comunităţii noastre;

 -să mobilizăm şi să întreţinem interesul elevilor 

 pentru problemele comunităţii noastre;

 să luăm in serios aceste probleme şi să ne 

,,jucăm “cu ele şi prin ele  ca nişte oameni mari.

 VOLUNTARIAT!



Amenajarea  sălii (B10)unde se 

va desfăşura activitatea clubului 

Impact ,,ZBOR –L.T.D.D”

 Activităţile pe care le vom desfăşura în această

sală sunt: - jocuri distractive,lectură,tricotat,

 -cusut,croşetat,confectionat diverse 

 -obiecte,împletit,bucătărie,etc

 sub atenta îndrumare a cadrelor didactice

 VOLUNTARIAT!



Despre noi....

 Denumirea clubului:,,ZBOR”(Zâmbetul este 

Bucuria Onestităţii şi a Responsabilităţii)

 Nr.elevi:19(  din clasele  a-IX –XII a)

 Cadre didactice coordonatoare:Carastanef R.,

 Gorgan F.,Marin A.

 Programul întâlnirilor:în fiecare joi,după orele 

de curs,iar în timpul executării practice a 

proiectelor încă două zile:marţi şi miercuri.

 (13,30-15,30)

 VOLUNTARIAT!  





Prima întâlnire ....după 

aprobarea proiectului

 -Uraaaa!..am câştigat(cu puţine modificări din partea 

evaluatorilor,pe care,sigur,le vom remedia)...proiectul 

nostru,,Muntenia-Sufletul tradiţiilor”  a fost aprobat!

 Următorul pas:

 - ne-am împărţit sarcinile(liderul,contabilul,secretarul,

consilierul de imagine,,,executanţii”-la următorul 

proiect facem schimb de roluri-; )

 -am stabilit datele în care vom face vizite de lucru,

plimbările din ,,pauzele active”....etc

 SĂ TRECEM LA TREABĂ!

 VOLUNTARIAT!



...am pornit la ..drum”...



Vizite de lucru…

 Domnul Carcaleanu  confecţionează coşuleţe,de toate 

mărimile şi de toate formele,din ratan.Cu multă 

îndemânare,cu umor şi mult tact a purtat cu noi o discuţie nu 

numai despre ceea ce face...(din cauza unui accident este 

ţintuit într-un scaun cu rotile)...ci şi despre echipa de dansuri 

pe care o pregăteşte la Şcoala Gimnazială nr.2.

 Ne-a arătat etapele realizării unui coş:confecţionarea 

fundului(din galetuşe de smântână sau iaurt,găurite la 

distanţe egale);introducerea ratanului,1/2 oră,în apă;apoi 

împletirea propriu-zisă.

 Ne-a invitat să încercăm şi noi,apoi ne-a dat material să 

confecţionăm şi acasă.Tot de la dânsul am învăţat cum se fac 

păpuşi din fire textile.

 VOLUNTARIAT!



 Uneltele de care se ajută domnul Caracaleanu sunt foarte 
simple:cater,şurubelniţă,forfeacă,cărlig de rufe!

 (atunci când ia o pauză  prinde ratanul să nu se despletească-
hmmm!..fiecare meserie are secretele ei”---secrete  la care 
acest domn nu ţine...ni le-a împărtăşit pe toate!).

 Ne-a uimit pofta de viaţă a acestuia,care deşi ţintuit într-un 
scaun cu rotile, nu se mulţumeşte doar să vândă nişte  
coşuri...nu!..el confecţionează şi păpuşi din materiale textile!

 Aşa l-am confecţionat pe Rafaelo-(în versiune românescă 
ION),mascota clubului!

 Ne-a invitat să încercăm şi noi să facem coşuri,apoi ne-a dat 
material să confecţionăm şi acasă.

 I-am promis că îl vom mai vizita  şi cu alte  ocazii!

 Mulţumim domnule Caracaleanu şi felicitări!

 VOLUNTARIAT!





A fost odată o fetiţă pe care o chema Scufiţa 

Roşie.....acestei fetiţe,pe lângă caciuliţa roşie pe 

care i-o dăruise bunica ei, nu putea să-i lipsească şi 

un...coşuleţ confecţionat de noi la club!



 La potcovar.....meserie pe cale de dispariţie....domnul

 Cerbu Mihai a învăţat meserie de la socrul dânsului 
......nu are cui s-o transmită,deoarece are o fiică.

 Meseria de potcovar necesită forţă şi îndemânare.

 Trebuie să fii foarte atent cum confecţionezi 
potcoavele,cum le baţi în picioarele cailor,să nu-i 
răneşti.

 Uneltele folosite sunt:cleşte,caiele,foale,ciocan,cuţit

 (pentru curăţarea de mizerie a copitelor)

 Am ascultat cu atenţie ceea ce spunea domnul Mihai 
şi am urmărit de asemenea cum potcoveşte un 
cal...spre surprinderea noastră acesta  a suportat 
potcovirea fără sa schiţeze durerea....dupa ce l-a 
potcovit i-a lustruit copitele!!,,Nu se poate altfel” ne-a 
spus domnia sa!Ne-am amuzat teribil!



 Am stat de vorba şi cu socrul….-de la care domnul Cerbu  a 
învăţat meseria de potcovar- acesta ne-a povestit că potcovaria 
sa deserveşte şi satele din imprejurimi:
Crevedia,Ciocanesti,Butimanu,etc.

 In Buftea mai sunt circa 10 cai !

 ,,-Se cîştigă din meseria aceasta ?”  a întrebat

 colega noastră  Pleşa?

 ,,Nu!Noroc că avem o pensie ....am lucrat la Fabrica de 
vată,înainte de 1989.Din fabrică n-au mai rămas decât nişte 
clădiri,care adăpostesc acum o secţie de confecţionat pungi din 
plastic şi nişte birouri ale unei firme!...heei..unde-i zgomotul de 
altădată al războaielor de ţesut?....al oamenilor care veneau sau 
plecau din schimbul de  noapte?!...”

 Am mulţumit şi familiei Cerbu pentru informaţii şi pentru 
potcoava dăruită,,ca să vă poarte noroc!” a adăugat domnul 
Mihai şi am plecat către casă!-fiecare la casa lui!

 Am incheiat încă o vizită de lucru!

 VOLUNTARIAT!



Ce ,,pantofi” de firmă ţi-ai 

cumpărat,căluţule!

,,Di,di,di,murgule di,/Pân„la mândra n-

oi muri!/S-jungem devreme-acas„/

.....di,di,di şi mergi la pas!”



Croitoreasa….

Aşaaa!....azi mergem la croitorie...o vizită pe placul fetelor!

Ne întâmpină o doamnă jovială,care se recomandă 

simplu,,Elena”şi ne invită în atelierul domniei sale.Ascultă cu 

atenţie motivul vizitei noastre,apoi ne prezintă maşina de 

cusut,triplocul(o maşină care surfilează),un dispozitiv de 

punere a capselor de la blugi,masa şi fierul de călcat,diverse 

cutiuţe cu nasturi,ace cu gămălie,pernuţe pentru ace,panglica 

metrică,foarfeci de diverse mărimi,creta pentru trasat linii pe 

material,etc.

Curioase,fetele pun întrebări despre materiale,croieli,reparaţii,

tipare,modă.Doamna Coardă Elena ne-a arătat cum se pune aţa

în dispozitivul maşinii de cusut,specifică ca ea să fie din aceeaşi 

papiotă,să se evite diferenţa de grosime,altfel se rupe foarte 

des!  



Şi pentru că avea nişte pantaloni în lucru-din croială clasică trebuia să-i 

strâmteze-am văzut cum se face asta-în 10 minute au fost gata!

Ooooo!Uşa s.a deschis şi un tînar a rugat-o să cambreze o cămaşă atunci 

cumpărată.Doamna Elena  a mai susţinut încă o lecţie,spre încântarea 

noastră! 

Ne arată apoi o rochie care trebuie transformată,

alta care este în lucru!

La plecare,după mulţumirile de rigoare,ne-a invitat să venim cu materialul 

nostru şi ne va ajuta să ne croim câte o fustă! 

Una din colege propune s-o numim pe doamna 

Elena,,Coco Chanel “ a oraşului Buftea!

 ,,Vei invata sa creezi dintr-o bluza simpla, o rochie pe care nu o mai porti 

sau hainutele celui mic, piese unice cu broderii colorate, vesele ori elegante.

 Un motiv brodat pe accesoriile si hainele tale poate deveni si semnatura ta.

 VOLUNTARIAT!



Absolventă a Şcolii 

profesionale U.C.E.C.O.M, cu 

practică la Casa de  

modă,,Venus!”-îşi aminteşte 

cu plăcere de orele de 

practică,unde a învăţat foarte 

multe!



La cizmar....

 Nenea Enache Gigi este cizmar de la vârsta de 18 ani când a 

terminat Şcoala profesională .

 A lucrat şi într-un atelier de confecţionat încălţăminte...acum nu 

mai face asta..,,nu se mai cere...oamenii preferă s-o cumpere 

gata făcută....iar reparaţiile sunt din ce în ce mai puţine:,,un 

flec,lipirea unei tălpi,schimbarea unui fermoar!”

 Ne arată maşina de cusut piele şi pus fermoare,

 cleşte,foarfeci,patentul,cuie din lemn,tălpi,flecuri,tocuri,aţa 

specială de cusut încălţăminte,etc.La întrebarea noastră dacă 

mai este un alt cizmar în oraş,răspunsul este,,Nu!Şcolile 

profesionale de profil nu mai există.Această meserie va dispare 

ca multe altele!”-conchide nenea Gigi!Credem că are dreptate!

 VOLUNTARIAT!



,,Botinele”....Motanului Încălţat!



La război.....atenţie!..la 

războiul de ţesut!

 Doamnele profesoare s-au străduit să gasească  pe cineva 
care ţese la război...dar n-au reuşit!Am rămas doar cu 
informaţiile date la orele de Arte la lecţia ,,Tapiseria”.... cu 
aplicaţiile din muzeul nostru,,Rădăcini”,date de doamna 
profesoară Carastanef R...avem ca sarcină de lucru să mai 
căutăm!

 Până atunci toată lumea coase: şerveţele,feţe de pernă,feţe de 
masă,săculeţi pentru lavandă,şorţuri debucătărie,botoşei,

 semne de carte,un costum naţional,stilizat!...profesori şi 
elevi,laolată,au uitat de sărbători,unindu-şi eforturile pentru 
încheierea cu succes a proiectului!Băieţii s-au ocupat de partea 
de marketing(pliante,afişe,invitaţii,preţuri,etc.)iar fetele care nu 
ştiau să coase punct încrucişat sau în urma acului au învăţat şi 
au fost foarte încântate de ce a ieşit din mâinile lor! 



 Am stabilit ca joi,29.04.2015 să facem închiderea proiectului în cadru 
festiv,în piaţeta din faţa primăriei oraşului.Vom invita şi echipa de dansuri a 
liceului - ,,Floricica” -coordonată de doamna profesoară

 Şuşu Gabi şi domnul profesor Gănescu Cornel.

 Deasemenea vor cânta şi colegii noştri care participă la concursul de muzică 
de pe data de 9 mai 2015,iar Ion Blănari va  încheia programul cu  ,,D„ale 
moldovenilor”.

Cuvîntul de început i-a revenit  colegului Albină George-liderul de proiect.Mihai 
Adrian,Vlădulescu Andi,Blănari Ion,Tudor Mariana  au facut 
reclamă(sendwich).Teodora,Crina şi Vichi s-au ocupat de vănzări şi 
comenzi.Oamenii,curioşi, au venit să vadă ce se întâmplă...i-am întâmpinat 
cu pâine şi sare...au dansat...au cumpărat din produsele noastre ..ne-au 
îndemnat să mai facem asemenea târguri!Atmosfera a fost una placută şi... 
productivă!

Am fost felicitaţi şi de domnul primar,Pistol George, care a cumpărat  o 
căciuliţă pentru o fetiţă din mulţime,plătind un preţ mult prea mare pentru 
acel obiect!

,,Hoinărind pe dealuri am încercat să prind Copilăria...am obosit alergând 

şi-am renunţat la ea cum renunţă un copil pentru un alt joc!..Noul meu joc s-a 
numit Adolescenţă!...Am prins în mâini apă..soare..flori..le-am sărutat şi vi 

le-am încredinţat vouă,dragi elevi,fără de care acest proiect nu ar fi fost 
posibil...Felicitări!” ...a încheiat activitatea noastră doamna profesoară 
Carastanef Rodica.

Următorul la rââââândd!....Proiect,desigur!

VOLUNTARIAT!





Lucrurile emit ele însele judecăţi”(Goethe)



,,Fiul meu ,primul pas pe care il facem pe lume,este 

acela de care atarna restul zilelor noastre”

Voltaire(1694-1778)

Spicuiri din ,,jurnal”
,,Prima zi,pentru mine,a fost o zi zminunată,deoarece am cunoscut nişte oameni minunaţi şi 

muncitori.Toţi am  avut idei,erau numai mâini ridicateîn toată sala.Doaman Carastanef ne-a 

oferit biscuiţi,ne-am jucatşi atmosfera a fost super!”Miruna

,,Împreună cu membrii clubului am fost în viziză de lucru,pe ,,teren”,unde oameni minunaţişi cu 

poveşti de viaţă  interesante,ne-au arătat pasiunile şi munca pe care o practică învăţându.ne şi 

pe noi!”Crina

,,Mă bucur că fac parte din grupul IMPACT,deoarece am învăţat să cos,să confecţionez coşulete din 

nuiele,am văzut cum se potcovesc caii şi multe alte 

lucruri pe care nu le ştiam înainte.(Vichi)



ZÂMBETUL ESTE BUCURIA ONESTITĂŢII SI A 

RESPONSABILITĂŢII !


