
 Nr. 46 / septembrie 2021 17

Proiecte

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN DOLJ

„Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020“

O altă serie de copii şi tineri, o altă rundă de ateli-
ere şi activități de neuitat în tabăra IDEE.

Atelierele şi activitățile au fost organizate de Insti-
tutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație pentru 
grupul țintă de elevi, beneficiari ai proiectului „Învăță-

mânt de calitate pentru viitorul copiilor noştri în județul 
Dolj”, în cadrul taberei IDEE, Crasna, 4-11 septembrie. 
Ele au îmbinat, ca de fiecare dată, utilul cu plăcutul dar, 
mai mult decât atât, au încununat activitățile derulate pe 
toată perioada proiectului şi au marcat etapa sa finală.

Început de toamnă,  
final de Proiect

într-o tabără de neuitat

În tabără când am venit,
Cu ghiozdan și multe emoții,
Noi prin munți am poposit
Și îndată v-am găsit...
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Ele-
vii benefi-

ciari au participat 
la un atelier de dezvol-

tare personală, care a avut 
ca scop autocunoaşterea de 

sine, dar şi dezvoltarea abilității 
de a lucra în echipă şi a empatiei.

După exercițiul de energizare 
de la debutul activității, beneficiarii au împărtăşit experiențe frumoase, dar şi 

dificile din anii de şcoală şi au vorbit despre dorințele pe care le au în zona 
educațională. Apoi, elevii s-au grupat în echipe şi au lucrat împreună 

la un puzzle şi la o ghicitoare. La final, elevii şi-au scris o 
dorință, au îmbarcat-o într-o bărcuță de hârtie 

şi i-au dat drumul pe apă. 

 
Activitatea fizică este şi ea 

oricând bine-venită şi, dacă este practicată în aer 
liber, alături de prieteni dragi, vine cu o serie de beneficii 

pentru dezvoltarea emoțională şi comportamentală. De la aceste 
beneficii a pornit ideea atelierului „Jocurile copi-
lăriei” şi, aşa cum îi spune numele, atelierul i-a scos 
la joacă pe tineri. Obiectivul a fost dezvoltarea abilită-
ților de comunicare, leadership şi colaborare, dar şi a 
atenției, îndemânării şi a vitezei de reacție. În cadrul 
atelierului, elevii au desfăşurat mai multe activi-
tăți, printre care „Trenulețul vesel”, „Mingiuca 
buclucaşă”, „Cursa saci şi cartoane”, „Pă-

tratul perfect” şi „Ștafeta cu balonul 
între genunchi”.
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Învățarea 
continuă este un principiu care 

ghidează echipa IDEE şi mo-
tivul pentru care elevii au fost 
invitați să participe la atelierul 

„Ingeniozitate și inovație 
prin experimente”. Întâlnirea 
a durat două ore şi le-a propus 

participanților trei experi-
mente. Primele două au avut 
ca scop determinarea densității anumitor corpuri şi 
modificarea densității unor soluții în funcție de 

concentrație, iar cel de-al treilea şi-a propus 
să demonstreze principiului vaselor 

comunicante.

Atelierul 
„Descoperă antreprenorul din tine” s-a 

adresat elevilor de clasa a VIII-a şi a celor de clasa a XI-a şi i-a 
provocat pe tineri să creeze un plan de afaceri simplu, acesta 
fiind obiectivul întâlnirii. Elevii au lucrat în cinci echipe, iar 
abilitățile urmărite în cadrul atelierului au fost comunicarea 

interpersonală, concentrarea pe găsirea celor mai bune şi ine-
dite soluții la cerințele de lucru, aplicarea corectă şi creativă a 
termenilor de specialitate, conducerea unei afaceri, exprima-
rea abilităților practice, identificarea şi valorificarea oportuni-
tăților apărute, dar şi autocunoaşterea, socializarea şi crearea 
unei rețele de afaceri. Toate aceste abilități i-au ajutat pe tineri 

să contureze până la finalul atelierului un plan de afaceri perso-
nalizat, pe care, cu emoție şi originalitate, l-au prezentat în fața 

tuturor colegilor prezenți la activitate.
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„Brățările prieteniei” 
a fost o activitate conce-
pută astfel încât să im-

plice o participare activă 
a elevilor. Atelierul care a 

împletit cele mai frumoase 
momente ale taberei şi-a 
propus să stimuleze ima-
ginația şi creativitatea şi 

să exerseze îndemânarea şi 
răbdarea participanților.

 
Atelierul „Biblio-

teca vie – Ai carte, ai 
parte de distracție, 

prieteni, joc, aventu-
ră” a devenit deja o 

tradiție pentru întâl-
nirile cu beneficiarii din proiect. Ate-
lierul, deşi un pic diferit de cele anterioare, şi-a propus 
să îi motiveze pe tineri să citească, dar şi să învețe să 

respecte cărțile şi lectura. În plus, ca obiectiv conex, prin 
activitățile propuse, atelierul a urmărit dezvoltarea abili-
tăților de scriere, comunicare, dar şi lucrul în echipă, 
relaționarea şi manifestarea creativității, precum 

şi acceptarea exprimării de sine şi a celorlalți 
cu empatie şi bunăvoință.
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Nu puteau lipsi din programul tabe-
rei ieșirile în natură și vizitele la obiec-

tive turistice din județul Gorj: Peştera 
Muierilor, Coloana Infinitului şi Masa tăcerii 

din Tg. Jiu, Izvorul Tămădurii din Anini-
şul din Vale şi Mănăstirea Icoana. Printre 

obiectivele acestor activități se numără 
valorificarea şi completarea cunoştințelor 

elevilor privitoare la geografia şi istoria țării, 
explorarea mediului înconjurător, deprinderea 

unor comportamente corecte, de siguranță, 
în excursiile din regiunile montane, 
descoperirea şi înțelegerea florei şi 
a faunei specifice zonei, înțelegerea 

arhitecturii bisericeşti şi dezvoltarea 
simțului artistic. 
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Și mai multă interculturalitate! 

Încheierea taberei a fost marcată de o  
seară interculturală denumită  

„Tabăra IDEE – casa noastră, șapte zile”. 
Evenimentul a fost organizat şi prezentat chiar 

de beneficiari, mai precis, de câştigătorii 
concursului de Miss şi Mister.
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În tabără când am venit,
Cu ghiozdan și multe emoții,
Noi prin munți am poposit
Și îndată v-am găsit.

Erați foarte încântați,
C-au venit noii copii,
De îndată ne-ați cazat
Și ușor ne-am adaptat.

Profesorii ne-au uimit,
C-au fost pentru noi, se pare,
Și ne-au învățat înzecit
Decât un telefon mai mare.

Activități am făcut,
Lucruri noi am învățat,
Prieteni buni am cunoscut,
În viața noastră, garantat.

Tabăra IDEE a fost 
Casa noastră șapte zile,
Plecarea de aici nu are rost,
Am vrea să stăm mai multe zile.

În ziua ce va urma,
Nouă rău ne va părea,
Că de-aici noi vom pleca,
Dar vă vom mai vizita.  

 
Poate că, cel mai 

bine, tabăra IDEE, cu tot ce 
înseamnă ea pentru beneficiarii din 

proiect, este ilustrată de poezia scrisă 
special de elevii de la Liceul „Tra-

ian Vuia”, Craiova:

„Tabăra IDEE a fost
Casa noastră șapte zile.”


