
Proiect ”NATURA NE ÎNVAŢĂ...” 

În urma cursului ” Outdoor Environmental Education – Taking Learning 

Outdoors” (Educatie ecologică în aer liber - Utilizarea mediului înconjurător în 

procesul de învăţare) pe care l-am efectuat în Suedia în perioada 21-28 august 2011 

prin programul LLP, mobilităţi individuale COMENIS, am iniţiat un proiect de 

parteneriat împreună cu Grădiniţa nr. 15 Sibiu, Şcoala nr. 2 Sibiu şi Şcoala nr. 13 

Sibiu. Acest proiect face parte din partea de diseminare a cursului susţinut în 

Suedia.  

Obiectivele acestui proiect au fost  

 Dezvoltarea abilităţilor de învăţare prin activităţi desfăşurate în aer liber 

 Dezvoltarea competenţelor de relaţionare socială prin proiecte desfăşurate în 

mediul natural 

Pentru a atinge obiectivele propuse am iniţiat, organizat, şi desfăşurat, alături de 

echipa de proiect compusă din prof. Mureşanu Mihaela, Cioroagă Adriana, Prodea 

Delia (C.S.E.I. nr. 1 Sibiu), Hurbean Cosmina (Şcoala nr. 2 Sibiu) şi Buşa Gabriela 

(Grădiniţa nr. 15 Sibiu) activităţi care s-au desfăşurat în mediul înconjurător.  

Activităţile au avut teme diferite însă, metodele şi mijloacele utilizate în cadrul 

acestora au fost exclusiv învăţarea prin descoperire şi jocul didactic (metode) şi 

mediul înconjurător (resurse materiale şi de spaţiu). De asemenea, în cadrul 

”Săptămânii Altfel” am organizat activităţi în mediul înconjurător atât în cadrul 

CSEI nr. 1 Sibiu cât şi cu o grupă a Grădiniţei nr. 43 pe teme ecologice şi nu numai.  

desfăşurate cu preşcolarii au avut ca subiect ”IEPURAŞUL” iar cele desfăşurate cu 

şcolarii şi copiii mai mari subiectul a fost ”ARICIUL”. Prezint în continuare câteva 

fotografii de la aceste activităţi, fotografii pe care le consider grăitoare pentru aceste 

activităţi desfăşurate. Copiii care au participat la aceste activităţi au fost foarte 

încântaţi de locul de desfăşurare dar mai ales de jocurile şi acţiunile la care au luat 

parte. Pot să afirm cu mândrie că obiectivele propuse pentru acest proiect au fost pe 

deplin îndeplinite. Voi încerca în continuare să susţin asemenea activităţi deoarce 

consider ca educaţia nonformală are un rol deosebit în dezvoltarea armonioasă atât 

din punct de vedere fizic cât şi psihic a tutror copiilor. 



1. GRĂDINIŢA 43 – 03.04.2012: 

     

     

   

 



CSEI NR. 1 SIBIU – 05.04.2012: 

      

     

    

 

 

 

 

 

 



PROIECTUL ”NATURA NE ÎNVAŢĂ ...” 

     

    - ŞCOALA NR. 2 SIBIU 

 

     

 GRADINITA NR. 15 SIBIU 

 

 

 

 



În luna noiembrie 2011 am organizat un workshop cu tema ”Educatie ecologica 

in aer liber - Utilizarea mediului natural in activitatea didactica”, activitate la 

care au participat cadre didactice din CSEI nr. 1 Sibiu. Activitatea a avut loc în 

pădurea Dumbrava şi a constat în activităţi şi jocuri diverse şi interactive precum şi 

activităţi cu caracter practic ştiinţific. Pozele vor vorbi de la sine: 

       

      

    

   WORKSHOP C.S.E.I. NR 1 SIBIU  

        11.11.2011. 


