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Zeci de elevi si-au amânat voluntar vacanţa
pentru a participa la Scoala de vară
organizată de Şcoala Nr. 8
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 Suceava a organizat Şcoala de var Joc, fantezie şi creaţie un,
program educativ ce a reunit 30 de elevi cu vârsta cuprinsă între şase şi zece ani. Pentru cei
mici, şcoala de vară a fost locul potrivit pentru a petrece o sâptămână din vacanţa cea mare în
cadrul unui mediu atractiv, favorabil dezvoltării aptitudinilor, creativităţii şi imaginaţiei lor.
Micii cofetari, Artă decorativă în paşi de dans, Tangramul- jocul tuturor vârstelor sunt câteva
din activităţile la care au participat elevii.
În perioada 2- 6 iulie, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 Suceava a organizat şcoala de vară Joc, fantezie
şi creaţie, un, program educativ ce a reunit 30 de elevi cu vârsta cuprinsă între şase şi zece ani.
Iniţiativa organizării acestei şcoli de var răspunde nevoii de a găsi pentru elevi noi modalităţi de
educaţie, unele nonformale, în care să-şi dezvolte şi să-şi valorifice cunoştinţe şi abilităţi care să le
fie utile în activităţile viitoare.
Printre obiectivele proiectului se numră realizarea unor activităţi de socializare, de comunicare
deschisă participarea la activităţi pentru dezvoltarea potenţialului artistic, participarea activă pe
parcursul activităţilor şi jocurilor şi dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de şcoală.. Unii copii au
{coala de var\ â€ ž Joc, fantezie [i crea]ieâ€ • s-a dorit a fi o [coal\ pentru copiii care nu au
posibilitatea de a petrece vacanţa în tabere, iar alţii altfel la şcoală, un loc în care să predomine
creativitatea şi armonia. Pentru cei mici, şcoala de vară a fost locul potrivit pentru a petrece o
săptămână din vacanţa cea mare în cadrul unui mediu atractiv, favorabil dezvoltării aptitudinilor,
creativităţii şi imaginaţiei lor.
Mai mult, în cadrul şcolii de vară, copiii s-au jucat creând, au învîţat jucându-se şi s-au implicat
înntr-o gamă variată de activităţi interactive, creative şi recreative. În atelierele şcolii de vară,
participanţii au luat parte la activităţi plăcute, alături de vizite, drumeţii, plimbări şi jocuri în aer
liber. Micii Cofetari, Artă decorativă, În paşi de dans, Tangramul- jocul tuturor vârstelor, Cercetăşie
şi Magie, Suntem artişti, De-a pictorii, Prietenul meu- pompierul sau London Bridge sunt câteva
dintre activităţile propuse de colectivul de cadre didactice care s-a implicat în organizarea şcolii de
vară, atelierele întreprinse fiind apreciate în egală măsură de către micii participanţi.
Copiii au fost conduşi cu grijă şi competenţă de o echipă de cadre didactice înnarmate cu experienţă
, profesionalism, entuziasm şi pasiune, dornice de a-i introduce înntr-o atmosferă creativă, plăcută
şi relaxantă de petrecere a timpului.
Aşasar, Şcoala de vară “Joc, fantezie şi creaţie” a fost, pentru copii, o ocazie perfectă pentru a-şi
face noi prieteni, a se distra şi, nu în ultimul rând, de a înnvăţa lucruri utile pentru mai târziu.
Copiii, prin creativitatea, sensibilitatea şi gândirea lor, pot dezvălui, dacă sunt provocaţi, creaţii
fascinante într-o formă plină de originalitate. Vacanţa de vară poate fi o perioadă activă şi relaxantă
În acelaşi timp, dacă planifici din timp activităţile în care azi l implici pe copil. Munca în echipă,
activităţile practice şi recreative, reprezintă principalele beneficii ale activităţilor propuse. Produsele
finale ale proiectului sunt reprezentate de realizarea unui album, a unui portofoliu şi a unui film
cuprinzând momentele mai interesante ale activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului. Scopul
Şcolii de varăorganizate de colectivul cadre didactice al Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 8 a fost acela de

a forma deprinderi în vederea convieţuirii în colectiv a copiilor de vârste diferite, prin respectarea
dreptului fiecăruia la afirmare şi dezvoltare, pentru crearea unui climat creativ şi relaxant, au
precizat reprezentanţii unităţii de învăţământ. Pentru implicare şi conştinciozitate, elevii au fost
răsplătiţi cu premii şi diplome
În ultima zi dedicată activităţilor a avut loc evaluarea proiectului. Copiilor le-au fost înmânate
reviste şi diplome, după care au prezentat două piese de teatru, cântece în limba engleză şi a avut
loc "Tombola prieteniei", unde copiii au primit baloane şi stegulete pictate de ei. Prof. Carmen
Sima, directoarea Şcolii Nr. 8, a ţinut să-i felicite pe toţi participanţii pentru activităţile deosebite
pe care le-au desfăşurat. Totodată, toţi participanţii au contribuit la realizarea revistei şcolii de vară,
în paginile căreia au au fost trecute toate fişele de evaluare şi de activitate realizate de copii în acea
săptamăna.
În vederea realizării proiectului educativ, parteneri ai şcolii cu clasele I-VIII Nr. 8 au fost
Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Unitatea de Pompieri Suceava şi Asociaţia Părinţilor ProEducaţie Suceava. Echipa de prooiect a fost alcătuită din prof. Dorina Fărtăiş, prof. Lăcrămioara
Vartolomei, prof. Atitienei Tatiana, prof. Pasăre Daniela, prof. Clucinschi Andreea, prof. Şlincu
Gabriela, prof. Pelinariu Narcisa, prof. Oana Guriţă, prof. Munteanu Adriana, Netedu Carmen
voluntar Scout şi Palaghianu Andrei – elev voluntar. (Adelina TALPALARIU)

