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Concurs județean 

„Micii cercetași” 
Activitate în cadrul Proiectului Județean „Micii exploratori” 

Poziția 21, Ediția I - 2017 

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA CU POVEȘTI” 

Str. Zimbrului, nr. 9, Bistrița 

Director, 

prof. dr. Brănișteanu Rodica 

 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI 

            Argument 

 Datoria unui profesor este să antreneze și să ghideze copilul să-și dezvolte abilități de 

gândire critică, nu să predea propriile cunoștințe despre anumite subiecte, ci să sublinieze 

reținerea cunoștințelor de conținut. Este mult mai important ca preșcolarii să transfere 

cunoștințele academice și să facă conexiuni proprii între conținuturi, decât să le învețe. 

Creând oportunități pentru copii de a explora lumea înconjurătoare și de a-și construi  

propriile abordări la probleme, îi ajută să învețe în mod eficient. Angajându-se în învățarea 

prin descoperire, copiii nu devin niște elevi mai buni, ci niște cetățeni mai buni. Experiența 

este baza pentru toate tipurile de învățare. 

Educația outdoor este descrisă ca fiind un loc (mediul natural), un subiect (un proces 

ecologic) și un motiv (administrarea resurselor) pentru învățare. Aceasta are un rol important 

în a schimba modul de viață al tinerilor și copiilor care își petrec o mare parte a timpului lor 

utilizând media, fiind deconectați de mediul înconjurător și în tot acest timp ei nu desfășoară 

activități fizice, ceea ce duce la apariția multor probleme specifice lumii moderne. Activitățile 

outdoor oferă beneficii esențiale asupra sănătății fizice și emoționale a copiilor. Sălile de clasă 

sunt ca niște bariere între elevi și natură, între cunștințe și conexiunea, transferul acestora în 

mediul înconjurător.  

Activitățile outdoor aduc beneficii asupra sănătății și pot îmbunătăți performanțele 

academice prin educația în aer liber. Integrând educația outdoor în curriculumul standard, 

aceste experiențe vor stimula gândirea critică a copiilor și aceștia vor reuși să asimileze 
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cunoștințele mai bine și să le coreleze cu alte discipline. Vor învăța să iubească natura și să 

protejeze resursele naturale.  

Obiectivul general /scopul: 

Stimularea interesului pentru activităţile de tip outdoor, în vederea producerii unei 

schimbări,  a unui echilibru în dezvoltarea fizică și emoțională a copilului, de a asigura 

 libertatea de explorare a mediului înconjurător și de a încuraja învățarea prin cooperare. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

 Popularizarea proiectului în toate grădinițele din județul Bistrița-Năsăud pentru a 

facilita înscrierea cadrelor didactice la activitățile propuse de grădinița organizatoare. 

  Constituirea echipajelor de exploratori preșcolari la nivelul fiecărei grădinițe. 

 Îmbogățirea cunoștințelor membrilor echipajelor de exploratori prin desfășurarea unor 

activități propuse de organizatori: „Acordăm primul ajutor”, „Explorăm natura”, 

„Protejăm mediul înconjurător”. 

 Educarea spiritului de cooperare și ajutor reciproc la preșcolari, prin parcurgerea de 

către echipajele înscrise în concursul  Micii cercetași a unor trasee aplicative în natură 

și realizarea de postere ECO. 

 Diseminarea rezultatelor proiectului prin amenajarea unei expoziții cu fotografii din 

activitățile desfășurate în cadrul proiectului și a posterelor ECO realizate de către 

preșcolari. 

 

 

Tipul activității: Concurs județean 

 Domeniul de activitate: Domeniul ecologie şi protecţia mediului; 

 Grupul țintă căruia i se adresează proiectul: Preșcolari și cadre didactice 
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  REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 

Concursul se adresează copiilor din învățământul preșcolar (4-6 ani) și cadrelor didactice 

îndrumătoare.  

Fiecare grădiniță poate participa la concurs cu echipaje formate din max. 5 preșcolari 

și îndrumate de cel mult două cadre didactice pentru fiecare echipaj de exploratori. Echipajele 

își vor alege un nume și un semn distinctiv (eșarfe, tricouri, șepci, insigne, blazoane etc.).  

Cadrele didactice pot înscrie echipajul pe care îl coordonează la una sau ambele 

secțiuni din concurs.  

 

SECȚIUNI: 

 I – TRASEU APLICATIV – fiecare echipaj, însoțit de îndrumător/i, va parcurge un 

traseu (pregătit de organizatori)  în Pădurea Schullerwald în care are de rezolvat  mai multe 

sarcini. Se va nota corectitudinea rezolvării sarcinilor și timpul parcurgerii traseului. 

Pentru buna desfășurare a concursului recomandăm desfășurarea în prealabil a unor 

activități pregătitoare de tip outdoor: explorare și orientare în natură, acordarea primului 

ajutor, ecologizare etc.  

II – MICUL ECOLOGIST - Postere ECO- Lucrare colectivă – (mijloc de realizare: 

pictură, desen, activitate practică, scriere de mesaje ECO etc.) - participare directă. Locul 

desfășurării este în Pădurea Schullerwald. 

Organizatorii vor pune la dispoziția participanților materiale de lucru necesare 

realizării posterelor dar se acceptă și materiale aduse de fiecare echipaj (materiale din natură, 

materiale reciclabile etc.). În evaluarea posterelor se va avea în vedere originalitatea, 

ingeniozitatea, aspectul finit al lucrărilor și prezentarea mesajului transmis prin posterul 

realizat de către copii.    

Nu se acceptă lucrări realizate în prealabil!! 

Calendarul concursului: 

-Lansarea și popularizarea concursului: 29.09.2017 

-Desfășurarea concursului: 23.10.2017, începând cu ora 13.00 (pentru ambele 

secțiuni). 

Fișele de înscriere vor fi trimise până la data de 15.10.2017 pe adresa de mail 

diazuzi@yahoo.com 

 

mailto:diazuzi@yahoo.com
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Organizatorii își rezervă dreptul de a schimba data desfășurării concursului în 

funcție de starea vremii, urmând a anunța participanții cu cel puțin 24 de ore înainte. 

 -Premierea: se va realiza după desfășurarea concursului, în aceeași zi. 

În urma înscrierii, îndrumătorii echipajelor vor primi instrucțiuni suplimentare cu privire 

la desfășurarea concursului pe cele două secțiuni. 

În cazul în care apar nelămuriri, grădinița organizatoare, G.P.P. „Căsuța cu povești” oferă 

sprijin în cadrul proiectului prin adresa de mail si numărul de telefon a persoanelor 

coordonatoare: 

- Rus Diana, tel. 0740 211947, mail diazuzi@yahoo.com 

- Horga Liana, tel. 0755 695044, mail lianahorga@yahoo.com 
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FIȘA DE INSCRIERE 

CONCURS JUDEȚEAN 

„MICII CERCETAȘI” 

Poziția 21, Ediţia I - 2017 

 

Numele si prenumele cadrului/cadrelor didactic/e : 

…………..……………………………………… 

Unitatea de îvățământ: …………..……………………………………………………..….. 

Localitate,  județ:……………………………………………………………………………… 

Adresa unității de învățământ : ……………………………………………………………... 

Telefon: ...…………………………………………………………… …………..………… 

E-mail cadru didactic……………………………………………………………………...... 

(Toate datele sunt necesare) 

 

 

 

DENUMIREA ECHIPAJULUI ȘI NUMELE 

PREȘCOLARILOR 

     SECȚIUNEA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                                                                                                   Semnătura,  

 

 

!!Dacă echipajul dorește să participe la ambele secțiuni din concurs, se completează o 

singură fișă de înscriere și se va menționa acest lucru  la rubrica SECȚIUNI. 


