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Elevii din grupul țintă al proiectului „Învăță-
mânt de calitate pentru viitorul copiilor noștri în 
județul Dolj“ au participat la mai multe activități de 
cunoaștere, relaționare și relaxare în cadrul taberei 
organizate la Crasna, în județul Gorj, în perioada 
28-31 august 2021.

Elevii au realizat, împreună cu trainerii de 
pe proiect mai multe experimente, în care au des-
coperit cum funcționează lumea din jurul lor. Ac-
tivitățile de cunoaștere au fost reunite sub titlul 
„Ingeniozitate și inovație prin experimente“. În ca-
drul acestor activități, care au durat 2 ore, au fost 

Tabără cu ateliere  
la Crasna
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realizate trei experimente, cu implicarea directă a 
tuturor participanților la atelier. Primele două ex-
perimente au avut ca scop determinarea densității 
unor corpuri și modificarea densității unor soluții 
prin ajustarea concentrației, în vreme ce al treilea 
experiment și-a propus să le demonstreze elevilor 
principiul vaselor comunicante. Inedit este că ex-
perimentele pot fi replicate de către copii și acasă, 
deoarece în cadrul acestora au fost utilizate obiecte 
și resurse disponibile în orice gospodărie din Ro-
mânia, precum vase de sticlă, piulițe, apă, miere, 
colorant alimentar, hârtie de bucătărie sau ouă.
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Un alt atelier care a fost pe placul elevilor pre-
zenți în tabără a fost cel intitulat „Brățările priete-
niei“. Acesta și-a propus să stimuleze creativitatea 
și imaginația copiilor, dar și să dezvolte motricita-
tea fină a acestora. Obiectivele atelierului au inclus 
dezvoltarea abilităților manuale, a deprinderii de a 
folosi creativitatea și originalitatea în activități re-
creative, dar și a capacității de concentrare a atenți-
ei asupra sarcinii de lucru. Brățările au fost realizate 
din șnur colorat, prin utilizarea tehnicii împletirii. 
Atelierul a fost conceput pentru elevi cu vârsta cu-
prinsă între 8 și 18 ani.
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Dezvoltarea personală și consilierea sunt esen-
țiale la vârsta școlară și nu putea lipsi din programul 
taberei de la Crasna. În cadrul activității de consiliere, 
elevii au realizat exerciții de energizare, menite să îi 
apropie și să le ușureze misiunea de a se autodezvălui. 
În cadrul acestei prime etape, fiecare elev a extras un 
bilețel și a trebuit să se descrie astfel încât cuvântul 
înscris pe bilet să se regăsească în povestea sa. În cea 
de-a doua etapă, elevii au vorbit despre școală, men-
ționând atât experiențele plăcute, cât și pe cele mai 

puțin plăcute. Tinerii au vorbit despre dorințele lor și 
au exersat tehnicile de dialog. Către finalul activității, 
ca moment de relaxare, participanții la atelier au re-
alizat, pe grupe, câte un puzzle și o ghicitoare. Exer-
cițiul și-a propus să le dezvolte comunicarea, spiritul 
de echipă și colaborarea în atingerea unui obiectiv 
comun. În ultimul moment al activității de consiliere 
și dezvoltare personală, elevii au realizat bărcuțe din 
hârtie, în interiorul cărora au scris o dorință pe care o 
au. Apoi, toate bărcuțele au fost puse pe apă. 
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Poate cele mai așteptate evenimente ale tabe-
rei au fost excursiile și drumețiile. Astfel, elevii au 
luat parte la o scurtă drumeție la izvorul din Ani-
nișul din Vale, o localitate aflată la mică distanță 
de Crasna. Drumeția până la Izvorul tămăduirii, 
cum este cunoscut acest izvor printre localnici, a 
fost una relaxantă, în care elevii din grupul țintă au 
socializat și s-au recreat. Plimbarea a fost gândită 
ca un mijloc de a stârni elevilor interesul și curio-
zitatea pentru cunoașterea naturii și a frumuseților 
patriei, dincolo de efectele benefice pe care mișca-
rea în aer liber le are asupra minții și corpului. Dacă 
pe drumul către izvor, elevii au avut misiunea de 
a cerceta plante și vietăți, la întoarcere ei au adu-

nat frunze din care, la finalul taberei, au realizat  
un poster.

O altă drumeție organizată în cadrul taberei a 
fost la Mănăstirea Icoana, în apropierea localității Căr-
piniș. Lăcașul de cult, unul dintre cele mai noi din ju-
dețul Gorj, a fost finalizat undeva în anul 2014, și este 
realizat în stil brâncovenesc, cu picturi în stil bizantin. 

În ultima zi a taberei, elevii au mers la Peștera 
Muierilor, aflată la aproximativ 20 de kilometri distan-
ță de Crasna. Obiectivele excursiei au inclus explora-
rea mediului înconjurător, completarea și valorificarea 
cunoștințelor legate de geografia și istoria României și 
dezvoltarea unor comportamente adecvate și adaptate 
excursiilor de grup.  


