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 ,,Copii fericiţi înseamnă părinţi fericiţi !“ 

                                                                                                      MOTTO: 

                                                                                                           ,,Copii fericiţi înseamnă părinţi fericiţi !“ 

 

 

 

 

 

          

 

                   

 

 
 

                  Programul intitulat ,, Şcoala de vară- 

Şcoala pentru comunitate“ a apărut ca o 

binecuvântare pentru părinţii care nu au cu cine 

să-i lase pe şcolari pe perioada vacanţei prin 

asigurărea unui cadru didactic care să îi ajute pe 

elevi în realizarea temelor de vacanţă . 

 Activitatea elevilor începe la ora 8 şi o 

încheie la orele 17. 

 Orar: 

           - 08.00- 12.00 activităţi instructiv- 

educative realizate printr-o abordare ludică şi 

integrată precum şi jocuri de dezvoltare a 

relaţiilor ( jocuri de socializare şi de cunoaştere) 

  

-12.30 – 13.30 servirea mesei de prânz; 

 -13.30 – 15.00 odihnă; 

 -15.00 -17.00 realizarea sarcinilor primite 

ca temă de vacanţă      

    -17-18 facultativ- desfăşurarea unor activităţi 

recreative la alegere derulate în sala de sport a 

şcolii (dans, cursuri de karate, cercuri muzicale).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 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 lor şi să le dea formă activă.  De aceea, după o 

perioadă de libertate totală, de la începutul vacanţei, copiii devin 

dornici de activităţi organizate. Ideea „Şcolii de vară”, la care 

aderăm şi noi, este una excepţională în acest sens.  

 Activitatea noastră va fi un adaos educaţional de tip 

instituţional,  subsumat educaţiei nonformale, aflată în raport de 

complementaritate cu educaţia formală. De aceste servicii  

beneficiază copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 11 ani, proveniţi 

din familii ce  nu au  în grija cui să  lase copiii  pe  perioada  

vacanţelor, care vor pentru  copiii  lor o alternativă  de a fi 

supravegheaţi de personal cu pregătire  specială, într-un  cadru  

de  grup care  poate  stimula capacitatea lor de relaţionare 

interpersonală cu cei de aceeaşi vârstă dar şi cu vârste diferite , 

etc.  

„Şcoala de vară” vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, 

nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale şi 

nivelul creativităţii prin: 

     ►Procesul de învăţare prin joc; 

     ►Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor. 

     ►Organizarea adecvată a ambientului educativ; 

     ►Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare. 

Bazându-ne pe entuziasmul curiozităţii caracteristic vârstei 

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 în 

petrecerea plăcută şi 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!  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Şcoala de vară oferă 

copiilor o educaţie nonformală 

şi informală de calitate ,o 

educaţie diferenţiată axată pe 

descoperirea şi dezvoltarea 

potenţialului copilului. 

     Noi promovăm copilul 

creativ,copilul care are curajul 

de a privi până dincolo... şi mai 

departe. 

 

Perioada derulării proiectului: 

23 iunie 2014- 15 septembrie 2014  

 

Activităţi : 
(1)Activităţile cu sprijin specializat cuprind: 

a) supraveghere şi îndrumare în efectuarea 

temelor de vacanţă; 

b) recuperare şi remediere pentru elevii cu  

dificultăţi de învăţare; 

c) activităţi de  dezvoltare pentru elevii 

capabili de performanţă; 

d) activităţi de  încurajare a lecturii 

independente;  

e) activităţi de cunoaştere, 

intercunoaştere, de dezvoltare personală.  

(2) Atelierele/ activităţile  tematice/alte 

activităţi de  tip recreativ cuprind: 

a) activităţi practic - aplicative pe  diferite 

domenii ( arte, ştiinţe, tehnologii, sport etc.); 

b) proiecte  tematice; 

c) drumeţii / excursii/ vizionări de  spectacole. 

Notă: activităţile propuse pot fi 

completate sau chiar înlocuite, 

dacă elevii vor veni cu solicitări 

comune pentru alte activităţi pe 

care şi le doresc foarte mult. 

 

         Iniţiatori proiect: 
Georgescu Nicolae -  Director Şcoala 

Gimnazială „ Tudor Vladimirescu” Piteşti; 

Gogoanţă Daniel – reprezentantul Comitetului 

de părinţi ai şcolii şi preşedinte al Asociaţiei de 

părinţi  „Tudor Vladimirescu 2007”; 

Coordonatori „Şcoala de varǎ”: 

Onică Elena – profesor învăţământ primar; 

Vîlcea Ana – Maria - institutor; 

Cîrstoiu Vasile Ciprian – profesor înv. primar; 

Sima Camelia– profesor înv. primar; 

Manea Camelia– profesor înv. primar;  

Dulică Daniela– profesor înv.     primar; 

Capragiu-Ristea Daniela– prof. înv.   primar; 

Niţă Renate – profesor înv.     primar; 

 

Contact: 

Secretariatul Şcoalii Gimnaziale „Tudor 

Vladimirescu" Piteşti (cartier Tudor Vladimirescu , 

strada Călugăreni, nr 3) 

Tel: 0248 214 608 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Aici e locul  potrivit de a 

petrece o parte din vacanţa cea 

mare, aici e un mediu atractiv şi 

un cadru favorabil dezvoltării 

aptitudinilor,creativităţii , 

imaginaţiei ,gândirii critice.  

     Toţi copiii vor fi călăuziţi cu 

grijă şi competenţă de o echipă 

de cadre didactice înarmate cu 

experienţă, profesionalism , 

entuziasm şi pasiune, dornice de 

a-i introduce într-o atmosferă  

creativă , plăcută şi relaxantă de 

petrecere a timpului. 

Şcoala de vară este 

opţiunea potrivită pentru vara 

anului 2014! 

 


