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Proiectul „Jocul de-a vacanța” derulat pe parcursul a 2 săptămâni (2-13 iulie

2018) la Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Fălticeni, a cuprins activități atractive,

instructiv-educative cu o tematică variată: sport și mișcare, dezvoltare personală, cultură

și tradiții, aprofundarea limbii engleze, activități outdoor și de recreere; folosind metode

specifice educației nonformale, proiectul propus a oferit un spațiu adecvat pentru

petrecerea timpului liber într-un mod creativ și plăcut, creând oportunități de implicare

a copiilor în activități care să le contureze competențe de comunicare, sociale și care să le

dezvolte spiritul civic.

Scopul proiectului a fost stimularea implicării voluntare a copiilor în

activităţi recreativ-instructive, cu promovarea şi valorizarea potenţialului individual şi

de grup a acestora, precum şi însuşirea, pe termen scurt şi lung, a unor alternative real-

educative de petrecere a timpului liber în opoziţie cu tentaţiile nocive tot mai des

întâlnite chiar la vârsta micii şcolarităţi (excesul utilizării calculatorului, grupuri

construite pe principiul dominării şi violenţei, maturizarea nesănătoasă a sexualităţii,

infracţionalitatea infantilă etc). Ca parteneri ai proiectului am avut alături de noi

Asociația de părinți „Artur Gorovei”, Casa Memorială „Mihail Sadoveanu”, Grupul Local

de Tineret „Aripi în Europa”, Fălticeni, Colegiul Economic ,,Andrei Bârseanu”, Brașov.

La activități a participat un număr de aproximativ 50 de elevi, părinți ai

copiilor, cadre didactice ale școlii și acestea au avut o tematică variată:



3-4.07.2018

prof. Ciornei Alina

prof. Ignat Mirabela









Prof. Ilincăi Daniela

Prof. Nisioi Brîndușa

Prof. Tumuleanu Alexandra

Prof. Nistor Dan

Prof. Tanasă Ionuț

 Asociația de părinți ,,Artur Gorovei”

 SC Romfour, Fălticeni

 Colegiul Economic ,,Andrei 

Bârseanu”, Brașov

Parteneri:

5-6.07.2018











În lumea minunată a jocului (activitate cu voluntarii Grupului Local de Tineret ,,Aripi în
Europa”, Fălticeni;



Prof. Tanasă Bogdan 

Prof. Tumuleanu Alexandra

9.07.2018 ora 10

9.07.2108 

Ora 10:00 



Atelierul poveștilor (confecționarea unor măști ale personajelor din povesti, joc de rol,
dramatizări, ateliere de lucru la Casa Memorială ”Mihail Sadoveanu);

10.07.2108

Ora 10:00

Bibliotecar Stan Doriana

Prof. Crăciun Dana

Prof.  Păduraru Simona

Prof. Irimia Valentina





România la Centenar (activități de artizanat/ confecționare de port popular/ artă
decorativă/ pictură/ împletit/ croșetat);



Prof. Vasilache Maria

Inf. Parfenie Arsineta

Prof. Ignat Mirabela

Prof. Oșlobanu Mariana

Prof. Arcip Ana

Prof. Păduraru Simona

Prof. Irimia Valentina

11-13.07. 2018

0ra 10:00



Proiectul s-a desfăşurat având ca ţinte următoarele rezultate:

• participarea a 50 de copii din cadrul şcolii noastre la programul Şcolii

de Vară;

• convingerea părinţilor asupra importanţei educării timpului liber al

copiilor lor;

• participarea părinţilor la activităţi, realizându-se astfel un parteneriat

voluntar pentru şcoală;

• realizarea unor activităţi şi produse deosebite ale elevilor, prin care

aceştia să se regăsească, în special, ca individualitate aparţinând unei

colectivităţi sociale.

Coordonator proiect,

Dir. adj. Prof. Nisioi Brîndușa


