
TITLUL PROIECTULUI 

„Activitățile out-door în Căsuța Piticilor” 

DOMENIUL PROIECTULUI 

Infrastructura educațională și socială 

DESCRIERE 

Învățarea în aer liber este o practică de predare care are loc în spații naturale, 

aproape de sala de clasă, în curtea grădiniței, facilitând învățarea interdisciplinară care 

antrenează toate domeniile de dezvoltare. Educația în natură se referă la experiența de 

învățare directă a copiilor în contact cu natura și mediul înconjurător. 

Astfel, prin acest proiect, care se încadrează în Axa prioritară 3, în obiectivele 

strategiei OS3.2 – Dezvoltarea infrastructurii de educație din Strategia integrată de 

dezvoltare urbană 2021-2027, ne propunem să construim un foișor în curtea grădiniței, să 

proiectăm un spațiu sigur și organizat în aer liber, un spațiu adăpostit care să ofere umbră și 

protecție, un mediu care să ofere copiilor înscriși în unitatea noastră o varietate de activități 

și experiențe de învățare, care să prezinte o extensie a mediului de învățare din interior. 

Educația tradițională vine cu multă informație și cu prea puțină conexiune între subiecți. 

Activitățile outdoor pe care ne propunem a le desfășura au numeroase beneficii asupra 

preșcolarilor: 

 Preșcolarii își vor putea îmbunătății percepția asupra mediului și învață mai ușor 

regulile care implică respect și grijă pentru mediu; 

 În aer liber copii își formează cu ușurință deprinderile motrice de bază, își dezvoltă 

curiozitatea, imaginația, puterea de concentrare; 

 Educația outdoor este o provocare benefică pentru copil, asigurând un mediu propice 

pentru testarea rezistenței la efort fizic și mental și dezvoltă capacitatea copiilor de a 

lua decizii, de a-și gestiona prioritățile; 

 Activitățile în aer liber cresc acuitatea vizuală și auditivă a copilului, în contextul în 

care acesta este expus la mai mulți stimuli decât într-un mediu controlat și sigur; 

 Activitățile outdoor întăresc imunitatea copilului. 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Proiectul propus va fi construit în curtea unității de învățământ, în zona lateral-

dreaptă a Grădiniței cu Program prelungit „Academia Piticilor”, în strada Despina Doamna, 

nr. 38. 

DURATA ESTIMATIVĂ A PROIECTULUI 

Se estimează o perioadă de 60 de zile pentru implementarea acestui proiect. 

BENEFICIARII PROIECTULUI 

Beneficiarii primari sunt cei 96  preșcolari înscriși în Grădinița „Academia Piticilor” – 

PJ, părinții acestora, precum și cele 9 cadre didactice care își desfășoară activitatea în 

unitatea din strada Despina Doamna. 

BUGETUL ESTIMAT 

50.000 lei. 


