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ASPECTE GENERALE:
Obiectivele centrale ale proiectului ”Școala de vară... altfel de școală” au fost stimularea
implicării copiilor în activităţi recreativ-instructive şi însuşirea unor alternative de petrecere a
timpului liber. Elevii au învăţat jocuri instructiv-recreative, și-au însușit abilități de autoorganizare, de efectuare a unor sarcini practice și de lucru în echipă.
Fiecare dintre activitățile propuse au venit cu scopul de a crea o comunitate de copii care să
petreacă timp de calitate împreună învățând lucruri noi, departe de tablete, telefoane și televizoare.

OBIECTIVE:
1. Dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi comunicare;
2. Însuşirea şi practicarea unor activităţi specifice vârstei şi adresate petrecerii timpului liber;
3. Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, deopotrivă prin spontaneitate, dar şi prin analiză şi
raţionare individuală şi de grup;
5. Dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi;
6. Dezvoltarea şi aplicarea concretă a abilităţilor de comunicare prin exprimarea opiniei
personale în situaţii decizionale;
7. Manifestarea bucuriei de a fi împreună cu ceilalţi prin adoptarea unor stări de acceptare,
negociere, colaborare, solidaritate.
ACTIVITĂȚI EDUCATIVE:
1. Jocuri de dezvoltare personală
2. ”Copacul prieteniei” - lucrare colectivă
3. Banner ”Școala de vară... altfel de școală”
4. Poezii hazlii
5. Povești cu tâlc
6. ”Natura, prietena mea” (vizionare ppt-uri educative, confecționare de felicitări și flori )
7. ”Altfel de față” - faces paintings
8. ”Dansăm, cântăm, ne distrăm!”
9. ”Arta în bucătărie” (activitate gastronomică)
10. ”Respectă și vei fi respectat!” (vizită la Primăria Dorna Candrenilor)
11. ”Culorile ne încântă” (desen pe asfalt)
12. Atelier de creație ( pictura pe apă, decolorare)
13. Party (drumeție la Pensiunea Poiana din Poiana Negrii)

14. Noi orizonturi (drumeție la Popasul Tihuța)

Prima zi de activitate a debutat cu jocuri de dezvoltare personală și intercunoaștere,
îmbinând desenul cu o comunicare asertivă. Elevii au lucrat în echipă pentru a realiza un ”copac al
prieteniei” și un banner. Poeziile hazlii, poveștile cu tâlc și ppt-uri educative i-au încântat la
sfârșitul zilei.
Arta a fost prezentă sub formă diferită față de programa școlară. Copiii au fost inițiați
în faces paintings, desene pe asfalt, pictură pe apă și confecționare de felicitări și ornamente prin
tehnici noi. Dansul și cântecele au fost o binecuvântare.
Pentru o mai buna experiență în bucătărie, activitățile școlii de vară s-au mutat la
domiciliul cadrelor didactice. Astfel, elevii au învățat să facă salată de fructe și gogoși. Produsele
realizate au fost împărțite cu angajații Primăriei Dorna Candrenilor, iar copiii au fost răsplătiți cu
apă și ciocolată de către Dl. Primar Dănuț Candrea.
În ziua următoare, activitățile s-au desfășurat la Pensiunea Poiana din satul Poiana
Negri, com. Dorna Candrenilor. Elevii au luat prânzul și au exersat codul bunelor maniere.

Ultima zi a Proiectului ”Școala de vară... altfel de școală” s-a încheiat cu o drumeție în
Pasul Tihuța, pentru a respira aerul de la cota 1201. La finalul zilei elevii au primit diplome,
baloane, o carte cu povești / poezii hazlii, rechizite și alte materiale pentru a-și ocupa timpul liber.
BENEFICIARI:
Elevii și părinții au fost informați despre cursurile Școlii de vară prin intermediul
rețelelor de socializare.
S-au înscris și au participat 15 elevi cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani.
VOLUNTARI:
Cadrele didactice care au coordonat proiectul acestei ediții au desfășurat activitățile
educative în condiții de voluntariat: Prof. Nastase Loredana și Prof. Pușcașu Manuela.
ORGANIZATORI:
Prof. Nastase Loredana
Prof. Pușcașu Manuela.
PARTENERI:
Primăria Dorna Candrenilor, Pensiunea Poiana
Director,
Prof. Pîrvu Valentina

