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Vacanța mult așteptată

este un prilej de bucurie, atunci când elevii sunt

împreună cu alți copii, când jocul și veselia sunt pe primul loc, iar nevoia de
cunoaștere și descoperire se realizează prin activități cât mai variate.
Cunoscând aceste dorințe ale copiilor din școală și având experiența reușită din
anii trecuți, prof. Petruța Palana și prof. Alina Nădejde și-au

propus să

desfășoare timp de două săptămâni activități îndrăgite și acceptate cu mare
plăcere de ei, reunite în proiectul Școala de vară ”Pe aripile vacanței”, ediția a
III-a.
”Copiii vor învăța să comunice eficient, să se organizeze, să propună și să găsească soluții
pentru rezolvarea unor probleme reale de viață, să respecte reguli de grup, să fie mai siguri pe
ei și mai ales să devină prieteni și să se bucure împreună de reușitele lor.

Școala de vară dorește să fie o alternativă plăcută și utilă de petrecere a
timpului liber, dar și un model pentru activitățile pe care le vor desfășura copiii
pe perioada întregii vacanțe. De asemenea, proiectul dorește

o mai bună

colaborare și implicare a părinților în sprijinirea activităților curriculare și
extracurriculare, creșterea încrederii acestora în școală și conștientizarea
importanței familiei în parcursul educativ al copiilor.
În perioada desfășurării acestui proiect învățarea se va realiza în moduri diversificate, în
locuri și cu persoane <speciale> . Fiecare copil implicat va trăi o experiență unică, originală și
plăcută.

Pentru prima săptămână ne-am propus jocuri interactive de interior și în aer
liber, pentru o mai bună cunoaștere și relaționare, karaoke, mișcare și dans prin
stilul ZUMBA, curs de dezvoltare personală (<Bunele maniere se învață>),
limba engleză prin joc și mișcare, activități practice – suveniruri de vacanță,
vizită la Brutăria <Pâinea de Aur>, excursie la Brodina( muzeu etnografic,
păstrăvărie, herghelie, expediții și jocuri cercetășești prin pădure, picnic), vizită
la Observatorul Astronomic ( film, planetariu, lunetă), vizită la Aeroportul
<Ștefan cel Mare> Suceava, tehnici de pictură și alte surprize.
A doua săptămână cuprinde activități de dezvoltare personală, limba engleză
(diferite de cele din prima săptămână), jocuri de mișcare, dans , karaoke, desen
și abilități practice, cântece acompaniate la chitară, un curs de nutriție și
alimentație sănătoasă, prepararea unei salate de fructe, vizită la Hipermarket
Carrefour, vizită la Muzeul de Științe (tema Rechinii) și Amprente foliare ,
excursie la Gura Humorului (Aventura Park și Complex Agrement Ariniș),
realizarea jurnalului școlii de vară, acordarea diplomelor.

Sunteți așteptați cu tot dragul, pentru o experiență de neuitat! Cu siguranță veți
deveni prieteni!”, este mesajul transmis de prof. Petruța Palana și prof. Alina
Nădejde.
Proiectul este realizat de Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava, în parteneriat cu
Asociația ”A IUBI, A DĂRUI” –o asociație nou-înființată, ce-și propune
promovarea promovarea valorilor și tradițiilor românești, prin educație, cultură
și activități sociale.
”Încurajăm colaborarea, socializarea, creativitatea, dragostea de muncă și de
frumos, moralitatea și buna cuviință”, mai arată cele două profesoare.
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