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COLABORATORI  PROIECT: 

 

                                                                         Prof. Haidău Adelina 

                                                                 Prof. Vîrvara Gabriela 

                                                                    Prof. Tanasă Ionuț 

                                                                     Prof. Ciornei Alina 

                                                                              Prof. Tocănel Alexandra 

                                                                Prof. Arcip Ana 

                                                  prof. Irimia Valentina 

prof. Blanariu Lăcrămioara 

prof. Oșlobanu Mariana 

 

B. INFORMAȚII DESPRE PROIECT 

 

1. Denumirea proiectului  școala de vară: JOCUL DE-A VACANȚA 

2. Domeniul în care se încadrează proiectul: educație pentru timp liber 

3. Ediția nr. 2 

4. Grup țintă: 

- beneficiari direcți: elevi ai claselor primare și gimnaziale ai Şcolii Gimnaziale „Al. I. Cuza”, 

Fălticeni (70 de elevi) 

- beneficiari indirecți: părinţi (50), cadre didactice (15), comunitatea locală (Grupul local de 

tineret „Aripi în Europa”, Fălticeni, Asociația de părinți „Artur Gorovei”, Casa Memorială 

”Mihail Sadoveanu”). 

5. Perioada de desfășurare: 1-12 iulie 2019 

6. Scopul proiectului: 

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). 

 

7. Rezumatul proiectului 

 

Derulat pe parcursul a 2 săptămâni, proiectul „Jocul de-a vacanța” cuprinde 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 oferă 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.  

 

8. Bugetul proiectului: 

 

Buget 

total 

Buget 

propriu 

Buget 

parteneri 

cazare masă 

20.025 lei 0 20000 lei da 12025lei da 8000 lei 
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C. PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

1. Argument/justificare: 

Conceptul de „copilărie” este definit ca „Perioadă a vieții omenești de la naștere până la 

adolescență; timpul când este cineva copil”.  Acesta este completat de atribute precum creştere, 

dezvoltare, joacă, bucurie, curiozitate, dar şi de sintagmele nevoie de îndrumare, educaţie, ocrotire, 

încurajare. Pe lângă acestea se adaugă, „neoficial”, şi nevoia copiilor de a fi împreună cu alţi copii, 

bucuria jocului în grup, dar, mai ales, eficienţa şi trăinicia învăţării prin joc. În aceste precizări se 

află fundamentul proiectului nostru. Vacanţa de vară este o perioadă lungă de libertate pentru toţi 

copiii. Cei mai mulţi dintre ei, dacă nu chiar majoritatea, nu-şi pot permite, însă, să-şi petreacă 

vacanţa mare altundeva decât acasă. Sondând copiii, vom descoperi că, deşi se bucură că a venit 

vacanţa, îşi doresc totuşi să fie împreună cu alţi copii, să aibă un îndrumător adult pentru jocurile şi 

activităţile lor, care să vină cu propuneri, chiar şi cu statut de negociator, să le susţină ideile  şi să le 

dea o formă atractivă.  De aceea, după acea perioadă de libertate totală, de la începutul vacanţei, 

copiii devin dornici de activităţi organizate. Ideea „Şcolii de vară”, la care aderăm şi noi, a fost şi 

este una excepţională în acest sens.  

 Deoarece în instituția noastră învaţă un număr considerabil de preșcolari, elevi defavorizaţi, 

avem în vedere şi activităţi care să le insufle dragostea pentru şcoală, în paralel cu crearea de situaţii 

concrete în care aceştia să se simtă valorizaţi prin oferirea unui spaţiu mai mare de afirmare a 

capacităţilor şi aptitudinilor lor. Pentru aceşti copiii, esenţial este să le oferim modele de petrecere a 

timpului liber care să contracareze practicile de copiere a unor atitudini şi obişnuinţe, manifestări 

nepotrivite, împrumutate de la cei mai mari. 

 „Şcoala de vară” este un proiect care se înscrie în aria proiectelor personalizate care s-au 

desfăşurat în instituția noastră, la început acesta fiind vehiculat doar ca idee, mai apoi constituindu-

se ca parte a unui proiect permanent. Ţinând cont de specificul local al comunităţii, care se 

regăseşte în profilul copilului şcolii noastre, bazându-ne pe entuziasmul curiozităţii caracteristic 

vârstei preșcolarilor și a şcolarilor mici, luând în considerare propunerile şi aşteptările formulate de 

copii, am propus, prin acest proiect, activităţi care să-i ţină aproape de şcoală, să le ofere o 

alternativă valoroasă de petrecere plăcută şi instructivă a vacanţei, nu doar pe parcursul timpului 

petrecut în cadrul proiectului,  ci, mai ales, pentru cel petrecut apoi acasă, cu grupul de prieteni, 

colegi, vecini, rude sau chiar individual. 

 Dincolo de toate acestea, trebuie să accentuăm esenţa proiectului – socializarea, prin 

adaptare la celălalt, prin respectarea regulilor de grup. Copiii învaţă să descopere împreună, să 

comunice, să se organizeze, să respecte reguli, să avanseze propuneri, să aibă încredere în sine şi, 

mai ales, să se bucure împreună. Experienţele de grup încheagă prietenii, dărâmă barierele 

prejudecăţilor, dau naştere la solidarităţi şi adaptări la situaţii sociale în miniatură.  

 Prin acest proiect şcoala va deveni un altfel de loc pentru o altfel de învăţare în această 

perioadă. Va fi o nouă experienţă din viaţa de şcolar. Şi va fi una plăcută!  

 

2. Obiectiv general:  

 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). 
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3. Obiective specifice: 

 

 dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi comunicare cu alţi copii, de aceeaşi vârstă, 

dar şi de vârstă şi de nivel educaţional diferit;  

 recompensarea elevilor merituoși ai școlii, elevii care au încheiat anul școlar cu 

media 10, elevii care au obținut premii la fazele județene ale olimpiadelor școlare 

precum și a unui reprezentant din fiecare clasă; 

 însuşirea şi practicarea unor activităţi specifice vârstei şi adresate petrecerii timpului 

liber în mod benefic (jocuri, comportamente, manifestări); 

 dezvoltarea capacităţii de a accepta noi provocări, care impun implicare personală în 

descoperirea de soluţii practice şi utile vieţii de zi cu zi; 

 dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii, deopotrivă prin spontaneitate, dar şi prin 

analiză şi raţionare individuală şi de grup; 

 dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi şi a stimei de sine în raport cu ceilalţi, 

dar şi cu sine însuşi; 

 dezvoltarea şi aplicarea concretă a abilităţilor de comunicare prin exprimarea opiniei 

personale în situaţii decizionale; 

 manifestarea bucuriei de a fi împreună cu ceilalţi prin adoptarea unor stări de 

acceptare, negociere, colaborare, solidaritate; 

 îmbunătăţirea relaţiei  elev-şcoală, elev-cadre didactice şi  elev-elev; 

 promovarea imaginii şcolii prin diseminarea proiectului; 

 

4. Descrierea activităților/programul de activitate al școlii de vară 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activității 

Perioada Responsabili Nr. 

elevi 

Parteneri Locul de 

desfășurare 

1.  

Deschiderea oficiala 

a școlii de vară 

1.07. 2019 Coordonatorii 

proiectului 

70 - Șc. Gimn. 

„Al. I. Cuza”, 

Fălticeni 

2.  

Jocuri destractive 

întreceri sportive și 

drumeții 

2-4.07.2019 Tocănel 

Alexandra  

Vasilache 

Maria 

Oșlobanu 

Mariana 

 

50 - Sala de sport, 

terenul de 

sport, spațiul 

de joacă, 

Dumbrava 

Minunată 

3.  

 

 

 

 

România mea 

(Excursie tematică) 

2-4.07.2019 Prof. Haidău 

Adelina 

Prof. Vîrvara 

Gabriela 

Prof. Tanasă 

Ionuț 

Prof. Ciornei 

Alina 

Prof. Irimia 

Valentina 

50 Asociația de 

părinți 

,,Artur 

Gorovei” 

SC Tarsin 

Rădăuți 

Pensiunea 

„Colț de 

Rai” din 

Săcel 

SC OLD 

LINE SRL, 

București 

Traseul 

Fălticeni- 

Sighet și retur 
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4.  

Vara, momente de 

bucurie (activitate cu 

voluntarii Grupului 

Local de Tineret 

,,Aripi în Europa”, 

Fălticeni 

5.07.2109 Prof. Tocănel 

Alexandra 

50 Grupul 

Local de 

Tineret 

”Aripi în 

Europa”, 

Fălticeni 

Șc. Gimn. 

„Al. I. Cuza”, 

Fălticeni 

5.  

Summer school is 

funTASIC!  (jocuri 

educative în limba 

engleză) 

8.07.2019 Prof. Ciornei 

Alina 

 

40  - Șc. Gimn. 

„Al. I. Cuza”, 

Fălticeni 

6.  

Șezătoarea 

poveștilor 

(confecționarea unor 

măști ale 

personajelor din 

povesti, joc de rol, 

dramatizări, vizite la 

cele 2 muzee) 

9-

10.07.2019 

Bibliotecar Stan 

Doriana 

Prof. Haidău 

Adelina 

Blanariu 

Lăcrămioara 

30 Casa 

Memorială 

M. 

Sadoveanu, 

Fălticeni 

 

 

Biblioteca  

școlii 

Casa 

Memorială 

,,M. 

Sadoveanu”, 

Fălticeni 

7.  

Mă mândresc că 

sunt român 

(activități de 

artizanat/ 

confecționare de port 

popular/ artă 

decorativă/ pictură/ 

împletit/ croșetat) 

11-12.07. 

2019 

Prof. Vasilache 

Maria 

Inf. Parfenie 

Arsineta 

Prof. Arcip Ana 

30 Asociația de 

părinți 

„Artur 

Gorovei” 

Șc. Gimn. 

„Al. I. Cuza”, 

Fălticeni 

 

8. Rezultate calitative și cantitative așteptate ca urmare a implementării proiectului 

 

Proiectul se desfăşoară având ca ţinte următoarele rezultate: 

 participarea a  70 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. 

 

 Şcoala de Vară se doreşte, în primul rând, o modalitate de a oferi copiilor o alternativă 

atractivă pentru petrecerea unei perioade din vacanţa de vară. Acesta este impactul pe termen scurt 

şi imediat. Colateral, acest proiect prevede şi impact pe termen lung: copiii învaţă jocuri instructiv-

recreative la şcoală, jocuri pe care, mai apoi, le pot organiza singuri. Odată ce şi-au însuşit abilitatea 

de a se organiza singuri pentru un joc pe care îl cunosc, apare şi transferul asupra altor activităţi, fie 

jocuri aflate din altă parte, fie create de ei. Mai mult chiar, abilitatea de auto-organizare se transferă 

şi asupra altor tipuri de activităţi, de învăţare efectivă, de efectuare a unor sarcini practice, de lucru 

în echipă etc.  

 De asemenea, programul are în vedere creşterea încrederii părinţilor în instituţia şcolară, o 

mai bună colaborare şi implicare a acestora în sprijinirea activităţilor curriculare şi extracurriculare, 

cunoscându-se importanţa părinţilor în desăvârşirea copiilor lor. 
 

9. Modalități de monitorizare 

Monitorizarea va fi realizată de către membrii echipei de proiect și va urmări: 

 pregătirea calendarului proiectului cu toate evenimentele; 

 întocmirea listelor cu responsabilii activităților și sarcinile acestora; 

 completarea fișelor de înscriere a participanților; 

 asigurarea respectării etapelor proiectului și a termenelor stabilite. 
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10. Modalități de evaluare  

Eficienţa acestui program se va evalua: 

 pe tot parcursul desfăşurării activităţilor, prin urmărirea implicării copiilor şi a 

rezultatelor obţinute de către aceştia pe plan intelectual, cognitiv, emoţional, 

comportamental şi al realizării de produse concrete; 

 prin expoziţiile realizate la final de activitate tematică; 

 prin feed-back-ul zilnic din partea copiilor; 

 prin opiniile părinţilor asupra prelungirii activităţilor desfăşurate în spaţiul Şcolii de 

Vară şi în spaţiul familial şi al comunităţii; 

 fotografii ale tuturor activităţilor desfăşurate; 

 diplome pentru participanţi şi adeverinţe pentru voluntari; 

 aplicarea unor chestionare de evaluare a activităților  și interpretarea rezultatelor; 

 realizarea portofoliului proiectului. 

 

11. Activități de promovare/mediatizare si de diseminare: 

În vederea promovării proiectului se va realiza un poster sugestiv pentru activitățile 

propuse. 

Popularizarea activităților din proiect și mediatizarea acestora se va face  pe site-ul 

școlii și  în mass-media locală. 

Diseminarea proiectului se axează pe:  

 prezentarea programului în cadrul primului consiliu profesoral; 

 postarea pe site-ul școlii a unei prezentări Power Point cu aspectele remarcabile din 

timpul derulării programului; 

 postarea pe pagina de facebook a școlii; 

 prezentarea în mass-media locală  a unui raport final a proiectului și pe blogul activității 

educative educatiafnonf; 

 pliante, afişe, fluturaşi pentru mediatizare; 

 publicare unui articol referitor la proiect în revista școlii; 

 oferirea pentru arhiva digitală a şcolii a unui CD cu fotografii şi comentarii/concluzii 

asupra conţinutului şi eficienţei proiectului. 

 

12. Modalitatea de asigurare a continuității/sustenabilității proiectului 

Având ca reper rezultatele chestionarului aplicat după derularea activităților, 

coordonatorii proiectului și cadrele didactice implicate își propun continuarea acțiunilor 

specifice școlii de vară; se mizează pe sprijinul financiar oferit de către Asociația părinților 

și în anul școlar următor, precum și pe colaborarea cu partenerii prezentei ediții.  

 

 

13. Parteneri implicați in proiect:  

  Casa Memorială ,,Mihail Sadoveanu”  Fălticeni (obiectiv turistic local, vizat de activitatea 

nr. 5); 

 Grupul local de tineret „Aripi în Europa”, Fălticeni (asigurarea numărului de voluntari 

necesar desfașurării activității nr. 4); 

 Asociația de părinți „Artur Gorovei” (susținerea financiară a activităților din proiect); 

 Pensiunea ,,Colț de Rai” din Săcel, jud. Maramureș (asigură cazarea celor 50 de elevi care 

vor participa la excursie). 

 SC Old Line SRL, București 

 SC Tarsin, Rădăuți 
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14. Resurse: 

1. Umane: 

 cadre didactice voluntare (profesori, învăţători, personal auxiliar); 

 elevi voluntari din ciclul gimnazial; 

 elevi ai claselor primare; 

 reprezentanți ai Asociației  de părinți 

 familiile elevilor participanţi; 

 reprezentanţi ai conducerii locale; 

 comunitatea locală; 

 voluntari ai Grupului local de tineret „Aripi în Europa”. 

2. Materiale: 

 rechizite necesare unor activităţi practice: creioane colorate, acuarele, adeziv, 

hârtie colorată, cartoane colorate, hârtie autocolantă şi creponată, foarfece, 

creioane, lipici, aracet, etc; 

 calculator, imprimantă, cameră foto digitală, consumabile; 

 materiale sintetice refolosite şi materiale din natură; 

 afişe, fluturaşi, broşuri; 

 diplome pentru elevi, adeverințe pentru voluntari, materiale din partea 

partenerului de proiect (caiete, jocuri logice, planșe, cărți, atlase, etc.)  

3. Financiare: 20025 de lei (susținere financiară din partea  Asociației de părinți „Artur 

Gorovei”) 

4. Spațiale: 

 săli de clasă; 

 terenul de sport; 

 biblioteca școlii; 

 Casa Memorială „M. Sadoveanu”; 

 Pensiunea „Colț de Rai” din Săcel 

 Mănăstirea Bârsana 

 „Cimitirul vesel” de la Săpânța 

 

 

15.  Evaluarea proiectului: 

Eficienţa acestui program se va evalua: 

 pe tot parcursul desfăşurării activităţilor, prin urmărirea implicării copiilor şi a 

rezultatelor obţinute de către aceştia pe plan intelectual, cognitiv, emoţional, 

comportamental şi al realizării de produse concrete; 

 prin expoziţiile realizate la final de activitate tematică; 

 prin feed-back-ul zilnic din partea copiilor; 

 prin opiniile părinţilor asupra prelungirii activităţilor desfăşurate în spaţiul Şcolii de 

Vară şi în spaţiul familial şi al comunităţii; 

 fotografii ale tuturor activităţilor desfăşurate; 

 diplome pentru participanţi şi adeverinţe pentru voluntari; 

 aplicarea unui  chestionar de satisfacție a beneficiarilor și interpretarea rezultatelor. 

 

 


