Proiectul „Jocul de-a vacanța” derulat pe parcursul a 2
săptămâni (1-2 iulie 2019) 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 realeducative 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).

Am avut alături de noi ca parteneri:
Asociația de părinți „Artur Gorovei”,
Casa Memorială „Mihail Sadoveanu”,
Muzeul de Artă „Ion Irimescu”,
Grupul Local de Tineret „Aripi în Europa”, Fălticeni,
Pensiunea „Colț de Rai” din Săcel.

La activități a participat un număr de aproximativ 70 de elevi, părinți ai copiilor, cadre didactice ale școlii și
acestea au avut o tematică variată:


Summer school is funTASIC! (jocuri educative în limba engleză);



România mea (excursie tematică pe ruta Fălticeni-Maramureș (Sighet,
Mănăstirea Bârsana, Cimitirul Vesel de la Săpânța, Pensiunea „Colț de Rai”Săcel) și retur, oferită drept recompensă elevilor olimpici, celor care au
încheiat anul școlar cu media 10 și câte unui reprezentant al fiecărei clase);



Vara, momente de bucurii (activitate cu voluntarii Grupului Local de Tineret
,,Aripi în Europa”, Fălticeni;



Atelierul poveștilor (prezentarea personajelor din povesti, joc de rol,
dramatizări, ateliere de lucru la Casa Memorială ”Mihail Sadoveanu), vizite la
Muzeul de Artă „Ion Irimesc”, Muzeul Apelor „ Mihai Băcescu”;



Mă mândresc că sunt român (activități de artizanat/ confecționare de port
popular/ artă decorativă/ pictură/ împletit/ croșetat);

Proiectul s-a desfăşurat 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;
Aplicarea unor chestionare pentru copii și părinți( din cei 30 de
respondenți –copii, au răspuns că acest proiect este interesant și atractiv
și și-ar dori să continuie. S-au simțit bine, au luat parte la activități
frumoase și variate, iar pe viitor vor anunța colegi, vecini, rude pentru a
participa și ei împreună la activități. Din cei 30 de respondenți –părinți,
au spus că proiectul este eficient și vine în sprijinul lor, au propus ca în
viitor să continuăm pentru că ne vor susține și au propus să derulăm și
activități în Parcul Aventura „Nada Florilor”. Aproape toți respondenții
au spus că au aflat de proiect de la profesori.);
Realizarea unei expoziții cu lucrările realizate;
Festivitatea de încheiere cu premierea copiilor.

-popularizarea proiectului pe site-ul școlii: www.alicuza.falticeni.ro;
și pagina de facebook a școlii:
https://www.facebook.com/pg/alicuzafalticeni/photos/?tab=album&album_id=879486592417601;
-popularizarea activităților în media;
-articolul „Colț de Rai” al d-nei prof.Adelina Haidău, despre excursia din proiect;

Privită ca metodă de învățământ, tabăra de vară reprezintă una dintre principalele căi de relaxare și educație într-un mod
plăcut a copiilor, pentru că le oferă șansa de a învăța ceva nou și de a se distra în același timp, fiind surse excelente de relaxare
activă.
De o astfel de tabără au avut parte elevii de la Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” din Fălticeni, efectuată la inițiativa
directorului școlii, prof. Ilincăi Daniela, care s-a materializat printr-o recompensă dată lotului de copii ai școlii care s-au
remarcat cu rezultate deosebite la concursuri și olimpiade școlare, pe meleaguri maramureșene.
Ghizi cu experiență în lucrul cu tinerii, au însoțit lotul de elevi participanți în tabără pentru a întreține vie atmosfera prin
activități sportive, interactive, de perspicacitate în drumeții, jocuri, vizite turistice, prin care copiii învață că viața trebuie trăită
pas cu pas.
Este emoționant să vezi copiii mici și mari deopotrivă, fete și băieți, care au dat tonul veseliei odată cu îmbarcarea în
autocarul care îi va duce la o binemeritată răsplată, pentru frumoasele rezultate obținute. Cu multă veselie au plecat din
Fălticeni, despărțirea de părinți fiind destul de ușoară dat fiind faptul că îi așteaptă o aventură de 3 zile, desfășurată în perioada
02 – 04 iulie ac., pe itinerarul Fălticeni, Bistrița-Năsăud, M-rea de Lemn Moisei, M-rea Bârsana, Cimitirul Vesel de la Săpânța
și Săcel iar întoarcerea pe la M-rea Voroneț și localitatea Gura Humorului, elevii fiind însoțiți din partea școlii, cu multă
dragoste, pe tot parcursul taberei, de prof. Irimia Valentina, prof. Ciornei Alina, prof. Vîrvara Gabriela, prof. Haidău Adelina și
prof. Tănase Bogdan.

Frumusețile locurilor te fac să-ți dorești ca timpul să stea în loc și aceste momente să dureze veșnic, cât și pentru faptul
că dragostea și căldura cu care au fost primiți la obiectivele vizitate ne-au făcut să ne simțim ca și cum ne-am fi cunoscut deja.
Locurile sfinte, bisericile și mănăstirile pe care le-au vizitat fac parte din „Raiul românesc” pe care trebuie, cu mândrie, să-l
prețuim și să-l păstrăm nealterat, fiindcă sunt locuri de înaltă simțire românească pe unde s-au perindat, de-a lungul secolelor,
mulți români, cărora istoria și posteritatea le rămân datori pentru ceea ce au lăsat în urma lor.
Elevii au vizitat M-rea Bârsana, construită de urmașii cneazului Stan Bârsan, care reprezintă și astăzi familiile de bază
ale satului, copiii fiind atrași în mod deosebit de exponatele pe care le adăpostește muzeul mănăstirii. De asemenea a fost
vizitată și Biserica de lemn din Mănăstirea Moisei care este așezată la poalele muntelui Pietrosul Rodnei, pe valea denumită
Izvorul Negru. Nu a fost ocolit nici Cimitirul Vesel din Săpânța, faimos pentru crucile mormintelor viu colorate și picturile ce
reprezintă scene din viața și ocupația persoanelor decedate, care-l fac pe om să privească moartea într-un mod vesel. Pe
traseul de întoarcere acasă a fost vizitată „Capela Sixtină a Orientului”, M-rea Voroneț, lăsând o urmă adâncă asupra copiilor,
a căror suflet abia așteaptă să se înfioare în fața frumosului, sacrului. Pe lângă toate acestea, la Gura Humorului, elevii nu sau dat în lături nici de la activități de alpinism și de tiroliană, specifice vârstei lor.
A fost o tabără minunată. O tabără în care au învățat multe lucruri noi. O tabără în care copiii care s-au implicat în
activități în adevăratul sens al cuvântului, au putut simți magia taberei. Cu melodiile taberei încă răsunând în minte, putem
spune că au avut parte de cea mai grozavă tabără de până acum. Rămâne ca fiecare din noi să reflectăm asupra locurilor
vizitate căci am primit niște daruri deosebite, pe care la rândul nostru, trebuie să le înmulțim iar pe viitor, să le oferim și
altora.
Prof. Haidău Adelina
Coordonator proiect,
Prof. înv primar Vasilache Maria

