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Scop:  

 Informarea, educarea şi asigurarea accesului preşcolarilor la toate formele 
de  relaxare, destindere şi recreere prin joc. 

 Dezvoltarea independenţei, autocontrolului, a competivităţii şi creativităţii 
prin valorificarea înţeleaptă, activă şi sănătoasă  a diverselor momente  din 
timpul liber. 

 

“ A ne întreba de ce se joacă copilul înseamnă a ne întreba de ce este copil,  

nu ne putem imagina copilăria fără râsetele şi jocurile sale.’’  

,,Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică poate să respire 

 şi în consecinţă poate să acţioneze.  

,,Ed.Claparede’’ 



  

 

 

Obiective:  
              

              1.Pentru copii: 

 
• participarea copiilor la activităţi intelectuale, culturale, recreative şi  distractive,  de interes pentru ei; 

• stimularea creativităţii prin jocuri, activităţi extraşcolare; 

• participarea la drumeţii, excursii, picnic; 

• dezvoltarea capacităţii de interrelaţionare şi de exprimare a emoţiilor; 

• formarea capacităţii de a planifica o activitate, de a gestiona un proiect antreprenorial 

   

                2. Pentru cadre didactice:  

 
• identificarea nevoilor copiilor şi a familiilor acestora referitoare la timpul liber şi vocaţii;  

• planificarea unor activităţi diverse şi interesante pentru copii şi părinţi; 

• crearea unor instrumente de lucru, de observare şi de evaluare a activităţilor; 

• implicarea în diferite activităţi intelectuale, culturale, recreative, distractive 

    

               3.Pentru părinţi: 

 
• conştientizarea nevoilor copilului de atenţie, apreciere şi apropiere sufletească ; 

• dezvoltarea interesului pentru descoperirea talentelor copilului; 

• împărtăşirea experienţelor pozitive personale altor părinţi la întâlnirile suport pentru părinţi 



   

 

Echipa de proiect: 
  

Hanek Rita, director 

Șuhani Rodica - coordonator de proiect 

Huţanu Mariana 

Costea Elena 

Strugariu Iuliana 

Pentiuc Rodica 

Crăciun Mihaela 

Mihalache Anca 

Adomniței Luminița  

părinţii copiilor; 

 Parteneri interni: 
• preșcolarii din grădiniță, părinții acestora și educatoarele din grădiniță 

Parteneri externi: 
• unităţi preşcolare care implementează un proiect din acelaşi tip de educaţie 

• Clubul copiilor şi elevilor - Gura Humorului 

• Primăria oraşului Gura Humorului 

• Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina 

• Biblioteca Orăşenească 

 



 

 

 

Criterii de evaluare: 

• realizarea portofoliilor 

• realizarea de expoziţii, album foto, înregistrări video 

• oferta de cursuri a cluburilor pentru copii 

• pliant  

• CD cu imagini din timpul activităţilor 

 

                

 Evaluare finală: 

• conferinţă pentru popularizarea experienţelor 

pozitive din cadrul proiectului între partenerii 

educaţionali, părinţi, unitatea organizatoare; 

• lansarea broşurii cu articole şi sugestii de 

activităţi pentru părinţi ce se va distribui gratuit 

părinţilor „SOS timpul liber” 

 



,,Să descoperim locuri noi” 





„Uite ce pot face două mâini dibace”- activitate practică 





“Şcolarii ne povestesc” 



“ E timpul să fii bun şi să dăruieşti” 





“Târgul de Paşte” 



“Ne jucăm în orice anotimp” 







“Părinţi îndrăzneţi, copii fericiţi” 





Vă mulţumesc! 


