
Metoda Photovoice

Începând cu vara anului 2020 membrii clubului "Vocea Copiilor" au început să se
uite cu mai multă grijă și focus către comunitatea lor. 

S-au gândit la locurile care îi fac pe ei să simtă aproape de comunitate și așa au
aflat ce anume ar trebui îmbunătățit, însuflețit și transformat aici. 

 
După două semestre în care copiii au acumulat cunoștințe și au luat parte la

activități practice, s-au implicat în diverse dezbateri, putem spune că acest proces
de identificare a problemelor și cauzelor a fost unul relevant, iar participarea lor -

autentică. În identificarea problemelor din comunități, am aplicat metoda
Photovoice – Participatory Photography for Social Change - folosită deseori în
domeniul dezvoltării comunitare, sănătății și educației și combină fotografia cu
acțiunea socială la nivel comunitar (grassroot). Participanții la această metodă
reprezintă, din perspectivă proprie, comunitatea prin intermediul fotografiei,
discuțiilor de grup, poveștilor care însoțesc fiecare fotografie și al planificării

acțiunilor comune. La finalul acestei etape, copiii stabilesc o ierarhizare a
problemelor conform unor criterii alese de ei.

 
Astfel, au identificat o parte din nevoile și problemele comunității cu care se

confruntă în mod direct, pe care le-au surprins în fotografiile expuse în cadrul
expoziților de Photovoice desfășurate în toate cele trei școli din proiect. 

 
 
 
 
 







Ce probleme si nevoi au fost surprinse de
elevi/e?







Exemplu de planificare activitate
comunitara (propusa de copii) -

Stoenesti:
 
 

Bănci - de întrebat dna directoare
Lemn - deja cumpărat de dna directoare
Vopsea pentru perete - 4 culori diferite - 15 lei o cutie - 60 lei
Pensule mici și mari - 10 bucati - 36 lei
Flori de plantat în cauciucuri - lalele, mușcate - 30 lei + 30 lei
Cauciuri - 4 - 5 bucăți pe care să le vopsim - un cauciuc mai mic pentru lalele
5 cauciucuri de făcut tabureți din ele
Sfoară - groasă
Placaj de lemn
Șurubelniță - le împrumutăm
Șuruburi - 1 kg 

Activitate: amenajat un colț de recreație în curtea școlii

Lista de materiale:

Persoane implicate: Larisa, Andreea, Andreea, David, Laur, Cristi, Maria, dna
directoare, Alex și Ralu, domnii profesori care ne-au ajutat să bătem cuie în perete
- dnul de istorie și dnul de serviciu.

Timp necesar: 09:00 - 13:00



Exemplu de scrisoare catre Primarie
 

Către Primăria Cosoba

 Începând cu aprilie 2018, Asociația Four Change a implementat proiectul ”Punem
județul Giurgiu pe harta educației din România” în 5 localități: Cosoba, Crevedia
Mare, Cartojani, Stoenești și Trestieni. Cu sprijinul școlilor partenere, cadrele
didactice au beneficiat de cursuri în tematica dezvoltării abilităților de viață ale
elevilor și au implementat proiecte de dezvoltare a abilităților elevilor lor. În 3
școli - Cosoba, Crevedia Mare, Stoenești - proiectul a constat în înființarea și
dotarea cu materiale educative ale unor Cluburi ”Vocea Copiilor” și derularea a
peste 300 de ateliere, în cei 3 ani, pentru peste 200 de elevi din cele 3 comunități. 
Copiii au participat la ateliere de muzicoterapie, dezvoltare personală, animație și,
mai ales, dezvoltare comunitară.
Proiectul se apropie de final, și cea mai importanta activitate pentru elevii din cele
3 comunități a fost crearea unui nucleu de copii care să propuna și să
implementeze, la rândul lor, un proiect relevant pentru comunitatea lor, devenind
ei înșiși membri activi ai comunei din care fac parte.
Astfel, copiii din Cosoba au planificat și vor implementa un proiect de amenajare a
curții școlii, pentru ca aceasta să devină un loc prietenos, în care ei și colegii lor să
vină, să se joace și să învețe cu drag. 

Vă rugăm așadar să primiți, din partea copiilor, această scrisoare:

---
Buna ziua,

Noi elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Cosoba, vă solicităm ajutorul financiar pentru
achiziționarea produselor din lista de materiale de mai jos. 

Acestea ne sunt necesare în vederea reamenajării parcului din centrul comunei
noastre.

Vă mulțumim și sperăm să ne dați un răspuns cât mai repede.

Clubul Vocea Copiilor

în urma votarii celor mai importante probleme care îi
afecteaza pe copii:



Pensule - 12 pensule - 3 lei buc - 36 lei
Cutii de vopsea - 3 buc culoarea foișorului, maro/vișiniu - 15 lei cutia - 45 lei
Bormașină pentru reparat coșuri de gunoi - o împrumutăm
Cuie și suruburi - 1 kilogram - 15 lei
Scânduri de lemn lucioase - model de la primărie pt coșuri de gunoi
Scânduri lucioase pentru bănci - 
Șmirghel și perie de curățat bănci - 10 lei
Pensule mici pt desenat pe bănci foișor - 1 pachet- 15 lei
Culori diferite - 1 set de vopseluri cauciucate - 20 lei
Saci de gunoi - 2 role - 10 lei
Mănuși de unică folosință - 20 perechi - 40 lei
Apă și săpun - 10 lei
1 ciocan

Activitate: reparat anumite porțiuni de la foisor și ecologizare în zonă

Lista de materiale:

Total estimat 300 de lei

Persoane implicate: Florin, Andrei, Valentin, Elena, Ana, Roxana, Mioara, George,
dna Directoare, cineva de la primărie, Alex si Ralu.

Cat timp ne trebuie: 09:00 - 13:00
---

Către,
Primăria Comunei Cosoba

Vă supunem atenției prezenta cerere, pentru revopsirea trecerii de pietoni, care se
află în fața Școlii Gimnaziale nr. 1 Cosoba.
Motivul solicitării revopsirii trecerii de pietoni, îl reprezintă necesitatea siguranței
în trafic a pietonilor. Deoarece trecerea s-a șters de pe carosabil, anumiți
conducători auto nu respectă regulile de circulație și depășesc limita de viteza
permisă de lege. Vă precizăm faptul că majoritatea copiilor sunt înscriși la
grădinițe si școli.
Copiii și părinții își asumă riscuri enorme și trăiesc cu temerea zilnică de a nu fi
accidentați de autoturisme care circulă cu viteză mare pe strada principală din
localitatea Cosoba. 
În contextul celor prezentate mai sus, vă rugăm să ne sprijiniți prin revopsirea
trecerii de pietoni, pentru a adauga mai multă siguranță și încredere persoanelor
care folosesc această trecere.

Vă mulțumim! 
Clubul Vocea Copiilor (Cosoba)
13.04.2021



Exemplu afis sensibilizare
comportament ecologic  

Crevedia Mare
 

CLUBUL 
VOCEA COPIILOR

Nu ar
unc

ați 
GUNOI 

pe j
os! 

Nu mai rupeți 
coșurile de gunoi! 

Protejați natura! 

Îngrijiți și plantați
 copaci! 

ȘI DE TINE DEPINDE VIITORUL PLANETEI! 

Colectați se
parat gunoiul:

plastic, hârtie, stic
lă,

menajer! Doar așa pot fi

reciclate.  



În comuna Cosoba s-au realizat
următoarele: 
reamenajarea foișorului din centrul
comunei; 
ecologizarea spațiului din zona
foișorului;
vopsirea trecerii de pietoni din fața
școlii;
repararea/schimbarea băncilor din
zona foișorului.

În comuna Crevedia Mare:
demararea unei campanii de
informare a cetățenilor cu privire la
poluarea naturii;
pictarea unui panou informativ ce
promovează respectarea naturii și
reducerea deșeurilor aruncate
necorespunzător.

În comuna Stoenești:
amenajarea unui spațiu de recreere
pentru elevi -  copiii au vopsit
băncuțe pe care le-au amplasat în
curtea școlii, au realizat elemente de
decor din pietre și au pictat un panou
despre Clubul Vocea Copiilor.

 
 

Ce au reusit copiii împreuna cu
autoritatile locale?




