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Alege școala pentru un viitor mai bun 
 

Grădinița estivală - 2019 

 

Una dintre activitățile destinate celor 111 preșcolari ai grupului țintă din proiectul 

Alege școala pentru un viitor mai bun este denumită Intervenția de bază cu program de 

educație prin metode activ – participative în vederea prevenirii și reducerii părăsirii timpurii 

a școlii – Grădinița estivală.  Activitatea este proiectată pentru vacanța mare, cu o durată de 4 

luni, câte 2 luni, iulie și august în vara anilor 2019 și 2020.  Programul de educație bazat pe 

metode activ participative și învățare experiențială sub forma unei Grădinițe Estivale este 

structurat pe baza unor tematici cu valoare practică cum ar fi: igiena, alimentația sănătoasă, 

prietenia, toleranța, nediscriminarea, ecologia, bunele maniere, sport, cretivitate, muzică și 

dans.  

Preșcolarii celor trei unități de învățământ: Budești, Ciceu- Mihăiești și Reteag 

beneficiază în cadrul unităților școlare în care sunt înscriși de un program didactic inovativ 

adaptat perioadei de vacanță. Temele alese sunt prelucrate / săptămână adică se alocă un timp 

suficient pentru a cunoaște, interioriza și a-și îmbogăți spectrul comportamental cu o nouă 

conduită. Învățarea experiențială furnizează mediul și instrumentele care îi pot ajuta pe copii 

în înțelegerea informațiilor și a proceselor cognitive, o viziune fundamental diferită asupra 

procesului de învățare față de teoriile clasice care plasează individul într-o ipostază pasivă ca 

receptor de informație. S-a demonstrat că procesul de învățare este mult mai eficient atunci 

cînd se desfășoară pornind de la experiența proprie – o acțiune, o problemă sau un eveniment 

care creează nevoia de mai bună înțelegere. Învățarea este cu atât mai ușoară cu cât se 
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implementează într-un cadru informal, relaxat, unde activitățile se desfășoară sub forma unor 

jocuri. Cea mai eficientă învățare, în special pentru copii este cea pe care o pot controla 

experimentând. Metodele actvi – participative în educația preșcolară se bazează pe înțelegerea 

și însușirea unor abilități prin explorarea senzorială și motrică a lumii înconjurătoare. 

Învățarea pozitivă se realizează prin calitatea experienței emoționale ( ex. Dacă o interacțiune 

este înțeleasă ca fiind pozitivă, informația receptată are valențe pozitive și este integrată în 

sistemul activ al cunoașterii; experiența este negativă, cunoașterea este etichetată ca o emoție 

negativă și va trece în registrul situațiilor care trebuie evitate sau uitate). Datorită faptului că 

procesul de învățare are aceste caracteristici transferul de informații și abilități nu este trecut 

prin filtrele cognitive ci prin filtrele emoționale iar tehnicile de joc, cele artistice, de 

explorare, experimentare, atingere, intercațiunea directă sunt principalele modalități naturale 

prin care copiii își lărgesc cunoașterea și înțeleg lumea înconjurătoare și regulile ei. 

 Pentru ca aceste noi achiziții să fie funcționale este important ca ele să fie susținute de 

mediul familial și să fie exersate în viața de zi cu zi. Activitatea Grădinița estivală se va 

corela cu Școala părinților unde părinții vor fi informați despre procesul de învățare a copiilor 

și modul în care ei pot susține aceste demersuri.  

Activitatea este implementată de 5 educatoare și monitorizată de cei 3 responsabili 

grup țintă care asigură permanenta legătură a copiilor cu familia și comunitatea. 
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