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Proiect “Coletul Creativ la Sat” - raport  cercetare 

Brașov, Botoșani, Timiș, Prahova 

Participanți 

În cadrul proiectului “Coletul Creativ la Sat” realizat în cadrul Asociației Lume Bună, au 

participat 81 elevi, cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani, în clasele I-IV și V-VIII a 4 școli 

generale din satele Șinca Veche, județul Brașov (19 beneficiari); Liebling, județul Timiș 

(21 beneficiari); Bătrâni, județul Prahova (20 beneficiari) și Cucorăni - Stâncești, județul 

Botoșani (21 beneficiari).  

Obiectivul principal 

Acest proiect dorește să promoveze înfrățirea comunităților compuse din copii și 

adolescenți din România, reprezentate prin satele Șinca Veche, Liebling, Cucorăni - 

Stâncești și Bătrâni aparținătoare a diferite culturi. 

 

Instrumente 

Înainte și după desfășurarea evenimentului central al proiectului, care a presupus 

realizarea unui colet din partea comunității din fiecare sat, beneficiarilor le-a fost oferit 

spre a completa câte un chestionar. 

Instrumentul oferit spre a fi completat înainte de a începe proiectul, a cuprins întrebări 

specifice pentru a identifica nivelul stimei de sine, a comunicării eficiente cu ceilalți, a 

gândirii creative și a celei critice. În chestionarul de după, pe lângă itemii prezenți în 

chestionarul de înainte, au fost incluse și întrebări de feed-back cu scopul de a 

surprinde impactul produs asupra beneficiarilor, ca urmare a realizării coletelor. 
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Design cercetare 

Formularul de “înainte” a fost dat spre a fi completat în prima întâlnire, iar formularul 

de “după” a fost dat spre a fi completat după ce fiecare comunitate a creat coletul și l-

au trimis către comunitatea cu care s-au înfrățit. Perioada dintre test și retest a fost 

una optimă, nefiind nici prea scurtă, ca beneficiarii să-și aducă aminte răspunsurile, 

dar nici prea lungă astfel încât, beneficiarii să fi uitat activitățile desfășurate în cadrul 

proiectului. 

În funcție de nivelul de digitalizare a școlilor și posibilitățile beneficiarilor, formularele 

au fost generate pentru a fi completate în format creion-hârtie. 

Prin realizarea analizei statistice descriptive și comparative a fost evidențiat impactul 

produs ca urmare a proiectului, prin prisma nivelului stimei de sine, a comunicării, a 

gândirii critice și a gândirii creative. 

Analiza comparativă a fost realizată având ca criteriu cele 4 comunități în care s-a 

desfășurat proiectul, din satele Șinca Veche, județul Brașov; Liebling, județul Timiș; 

Bătrâni, județul Prahova și Cucorăni - Stâncești, județul Botoșani.   

Ca urmare o observării răspunsurilor identice în rândul întrebări referitoare la 

evaluarea nivelului gândirii critice, pentru a nu afecta validitatea datelor, nu am realizat 

analiza pe acestă competență. 

Rezultate analiza statistică 

Rezultatele conform implementării procedurilor statistice actuale, au fost obținute 

utilizând programul de cercetare, IMB SPSS, v23. 

Ca urmare a participării comunităților din Șinca Veche, Brașov; Liebling, Timiș; Bătrâni, 

Prahova și Cucorăni Stâncești, Botoșani în cadrul proiectului “Coletul Creativ la Sat” 

nivelul stimei de sine în rândul beneficiarilor a înregistrat o creștere de 43%, abilitatea 

de a comunica eficient cu ceilalți a crescut în proporție de 60%, iar competența de a 

gândi creativ a fost dezvoltată în proporție de 75%, precum reiese și din graficul de 

mai jos. 



 
 

www.asociatialumebuna.ro 

 

 

  Sat Șinca Veche, Brașov 

 Din această comunitate au participat în cadrul proiectului și au completat 

chestionarele de înainte și după, 19 beneficiari. Un participant nu a completat 

formularul de după, prin urmare a fost exclus, înainte de realizarea analizei statistice. 

Nivelul stimei de sine a înregistrat o creștere pentru 7%, 75% dintre beneficiari și-au 

îmbunătățit capacitatea de comunicare verbală cu ceilalți iar 5% sunt mai creativi, față 

de momentul de înainte de a participa în cadrul acestui proiect. 
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Sat Liebling, Timiș 

Din această comunitate au participat în cadrul proiectului și au completat chestionarele 

de înainte și după, 20 beneficiari. Nivelul stimei de sine a înregistrat o creștere pentru 

63%, 62% dintre beneficiari și-au îmbunătățit capacitatea de a comunica verbal cu 

ceilalți, iar 72% sunt mai creativi, față de momentul de înainte de a participa în cadrul 

acestui proiect. 
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Sat Bătrâni, Prahova 

Din această comunitate au participat în cadrul proiectului și au completat chestionarele 

de înainte și după, 21 beneficiari. Nivelul stimei de sine a înregistrat o creștere pentru 

49%, 80% dintre beneficiari și-au îmbunătățit capacitatea de a comunica verbal cu 

ceilalți, iar 83% sunt mai creativi, față de momentul de înainte de a participa în cadrul 

acestui proiect. 
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Satul Cucorăni Stâncești, Botoșani 

Din această comunitate au participat în cadrul proiectului și au completat chestionarele 

de înainte și după, 21 beneficiari. Nivelul stimei de sine a înregistrat o creștere pentru 

54%, 24% dintre beneficiari și-au îmbunătățit capacitatea de a comunica verbal cu 

ceilalți, iar 65% sunt mai creativi, față de momentul de înainte de a participa în cadrul 

acestui proiect. 
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Feedback 

Sat Șinca Veche, Brașov 

Comunitatea din Șinca Veche, Brașov a oferit coletele comunității din satul 

Liebling,Timiș. 

Beneficiarii din cadrul aceste comunități au întâmpinat provocări în realizarea pozelor 

pentru școala prietenă, deoarece au dorit să surprindă cadre cât mai reprezentative 

pentru comunitatea pe care o reprezentau. De asemenea, au descris jocurile din cadrul 

comunității lor și au întâmpinat greutăți deoarece nu au știu dacă jocurile sunt 

reprezentative pentru ei sau dacă sunt jucate și de ceilalți copii din celelalte comunități. 

Le-a plăcut că au ieșit din zona de confort deoarece astfel au învățat lucruri noi. Au 

fost emoționați și s-au străduit să ofere lucruri frumoase. Pentru unii, provocarea a 
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venit ca o oportunitate de a învăța să creeze conținutul unui colet, pentru alții a fost 

chiar o plăcere întrucât a ieșit ceva drăguț ca urmare a muncii lor. Au lucrat cu bună 

voință prevăzând că cei la care va ajunge coletul, vor fi surprinși. 

 

Au fost curioși pentru a afla ce vor primi în schimbul a ceea ce au oferit, de a descoperii 

ce cum sunt cei din satul prietenă. Majoritatea s-au simțit bucuroși și fericiți la primirea 

coletului din partea satului prieten. Primind 2 colete, unii au trecut printr-un melanj de 

emoții, de la tristețe la bucurie, întrucât aveau așteptări ca în coletele ce veneau către 

ei să primească lucruri similare ca a celor oferite și totodată, ca cei din satul prietenă 

să fie mulțumiți de ceea ce vor primi de la ei. 

 

Sat Liebling, Timiș 

Comunitatea din Liebling, Timiș a oferit coletele comunității din satul Șinca Veche, 

Brașov. 

Beneficiarii din cadrul acestei comunități au întâmpinat provocări în compunerea 

scrisorii și a pagini de jurnal, în realizarea ramelor decorative și a semnelor de carte. 

 

 Le-a plăcut că au desenat și s-au îmbrăcat în portul popular specific zonei, iar în felul 

acesta le-au putut oferi celor din cealaltă comunitate, o parte din ceea ce este 

reprezentativ pentru comunitatea în care trăiesc. Părerea uneia dintre beneficiare, a 

fost că atât timp cât există voință, nu există provocări (Măgurean Marta, 13 ani). 

Majoritatea s-au simțit fericiți, au fost entuziasmați și au avut emoții la primirea coletului 

din partea școlii prietene. Au fost încântați de cele primite și au sperat ca și celor care 

au primit coletul de la ei, să le fi plăcut ce au primit. 
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Sat Bătrâni, Prahova 

Comunitatea din satul Bătrâni a oferit coletul comunității din satul Cucorăni - Stâncești, 

Botoșani. Beneficiarii din cadrul acestei comunități au întâmpinat provocări când au 

trebuit să deseneze satul în care locuiesc. Pentru alții, provocarea a constat în faptul 

că au trebuit să cunoască persoane. 

Au fost nerăbdători să afle ce vor primi de la școala prietenă. Au fost plăcut surprinși 

știind că lucrurile primite sunt lucrate manual. Au simțit bucurie, fericire și au fost 

entuziasmați la gândul că vor primi coletul din partea școlii prietene la care va ajunge 

coletul de la ei. 

 

Sat Cucorăni - Stâncești, Botoșani 

Comunitatea din satul Cucorăni - Stânicești a oferit coletul comunității din satul 

Bătrâna. Beneficiarii din cadrul acestei comunități au întâmpinat provocări când au 

trebuit să scrie jurnalul de prietenie, să realizeze dulciuri specifice regiunii lor, să 

deseneze satul din care provin sau să realizeze brățara prieteniei. Cornulețe cu gem 

au fost făcute chiar de două dintre beneficiare (Pancu Georgiana, 10 ani și Nechifor 

Miriam, 11 ani). Pentru unii, realizarea coletului nu a însemnat o provocare. 

 

Predominant au fost fericiți și bucuroși și entuziasmați de faptul că prin schimbul 

coletelor vor avea ocazia de a cunoaște persoane din altă zonă geografică a țării lor, 

cu alte obiceiuri. Chiar dacă nu i-au cunoscut pe cei care au intrat în posesia coletului, 

cei din comunitatea Cucorăni - Ștâncești, îi consideră deja prieteni pe cei din satul 

Bătrâna. Participanți au simțit recunoștință pentru efortul depus de cei de la școala 

prietenă (Nechifor Miriam, 11 ani). 

 


