
Juniorii în vacanță - Cavaleri în Țara Bârsei și în Țara Oașului 
 

Iubitori de natură și aventură, elevii de la Școala Primară „Junior” din cadrul Universității 

Alexandru Ioan Cuza din Iași, au avut parte și de un alt fel de vacanță. 

Cei din clasa I, au ales să petreacă o săptămână din 

vacanța de vară în tabăra Cavaleri în Tara Bârsei  din Poiana 

Brașov, organizată de Asociația Turistică Ghizii României. 

Aici au avut parte de multe experiențe noi și au descoperit, 

prin joc, importanța lucrului în echipă. Iată povestea celor 

mici, în cuvinte „transcrise” de cei mari: 

„În prima zi a taberei am făcut cunoștință cu ghizii și 

am fost împărțiți în 18 echipe. Am primit bandane de culori 

diferite, pentru ca fiecare echipă să aibă identitatea sa. Ne-am 

ales căpitanii, numele echipei și am confecționat un steag care 

ne-a reprezentat pe toată perioada aventurii.  

Din cea de-a doua zi a început competiția. Dimineață 

ne-am înviorat pe ritm de muzică. Am participat la jocuri de 

team building, ateliere de Știați că? Ce spun românii? și 

Exatlon. Ne-am relaxat la piscina hotelului, ne-am jucat în apă 

și am participat la un concurs de înot. Seara am dansat și ne-

am distrat la minidiscoteca organizată de ghizi.  

În ziua a treia ne-am 

„aventurat” pe panoul de 

cățărare și ne-am pus la 

încercare curajul pe 

tiroliană. Am învățat să 

devenim buni țintași la tir 

cu blowgun, tir cu arbaleta 

și tir cu pistolul. La finalul 

zilei am avut Just dance,  

o petrecere cu dansuri 

proiectate pe care le-am 

privit și le-am imitat.  

În ziua de joi ne-

am hotărât să vizităm 

împreună cu doamna 

învățătoare și ghizii 

Grădina Zoologică din 

Brașov, Planetariul și 

Dino Park-Rașnov. Am 

aflat multe informații 

noi în locurile vizitate. 

Cel mai mult ne-a plăcut 

la Dino Park, unde am văzut cel mai mare dinozaur 

descoperit vreodată în lume, Seismosaurus, gigantul de 45 de metri lungime. Ziua s-a încheiat cu 

vizionarea filmului How to train your dragon 3. 



În următoarea zi ne-am echipat corespunzător, 

după care pașii noștri s-au îndreptat spre Muntele 

Postăvaru. Am urcat cu telecabina și am coborât 

cântând pe poteca ce ne-a dus în Poiană. După o lungă 

drumeție, am jucat mai multe jocuri relaxante (Regele, 
Scaunele muzicale, Dă-te la o parte!) și am participat 

la atelierele Montan, Corturi, Noduri. Seara ne-am 

demonstrat talentele la spectacolul „Poiana are talent”.  

 

 

 

În dimineața zilei de sâmbătă am 

plecat în pădure pentru a ne construi un adăpost folosind ceea ce ne 

oferă natura. După masa de prânz, ne-am pus la încercare imaginația și 

creativitatea în realizarea unei mici piese de teatru. Ziua aceasta ne-a 

demonstrat încă o dată că trebuie să colaborăm pentru reușita echipei. 

Fiind ultima seară, am cântat împreună în jurul focului de tabără, ne-

am îmbrățișat, ne-am pregătit să încheiem o aventură minunată.  

A venit și momentul festivității de premiere, în dimineața zilei 

de duminică. Cu toții am fost câștigători. Am primit diplome, medalii, 

cadouri și multe îmbrățisări din partea ghizilor. 

Am plecat cu un bagaj de cunoștințe mai bogat, cu mulți prieteni noi, cu multe amintiri 

frumoase. 

Rămas bun, tabără dragă!” 

   

   

Dacă clasa I a ales Țara 

Bârsei, clasele a II-a, a III-a și a IV-a 

au optat pentru o altă ,,țară”, cea a 

Oașului. Să începem depănarea 

amintirilor: după un drum lung, dar 

deosebit de pitoresc, mare parte fiind 

prin munți, am ajuns la destinație. 

Un loc încântător, în mijlocul 

pădurilor de brazi, în care liniștea 

era tulburată doar de susurul 

râului din apropiere, ce curgea 

năvalnic șlefuind rocile ce-i 



țineau piept, de ciripitul păsărilor, ce parcă încercau care mai de care să se facă auzite, dar mai 

ales de bucuria copiilor care se „buluceau” la coborâre, pentru a respira 

aerul tare al munților.  

Cazarea, un scurt tur al zonei, festivitatea de deschidere a 

taberei unde organizatorii ne-au prezentat programul, profesorii 

îndrumători, urmat de reîntâlnirea cu prieteni vechi și depănarea 

amintirilor. Voie bună, joc și prieteni dragi, iată o parte din 

ingredientele unei tabere reușite. 

   

Tabăra de la Șuior - 

Maramureș a fost plină de activități, la care 

copiii au participat cu mult interes, cu bucurie și dăruire, 

tocmai pentru că se aflau, o parte din ei, la prima experiență de 

acest gen. Un mediu nou, fără părinți le-a dat ocazia să se 

manifeste liber şi să se descopere pe sine.  

  Fiecare zi din 

tabăra de la Șuior a 

fost uimitoare. Copiii 

au lucrat în echipe, au 

dansat, au jucat 

teatru, au cântat, au 

făcut drumeții și au 

vizitat locuri pline de 

încărcătură 

emoțională.  

Am urcat împreună pe poteci de munte, am privit 

de sus, din telescaun, frumusețea peisajelor de vis, am plâns la aflarea ororilor comunismului, am 

încercat un fel de râs la Cimitirul Vesel de la Săpânța, ne-am bălăcit în apa piscinelor din Centrul 

Acvatic, am montat corturi și am aflat imformații interesante și extrem de utile de la 

Salvamontiștii Montani despre cum să supraviețuim pe munte.  

Nu a lipsit focul de tabără și cântecele din jurul acestuia, nici regretul că timpul petrecut 

aici a fost mult prea scurt, nici promisiunile de revedere pentru anul viitor, într-un alt loc mirific 

dintre cele multe pe care țara noastră le are și care așteaptă să fie văzute și descoperite de ochii 

curioși ai copiilor. 

    Prof. învățământ primar Alexandrina JITARIU 

    Prof. învățământ primar Liliana MINEA 

 

Impresii ale copiilor 

 

„M-am bucurat mult să merg la munte, într-un loc în 

care nu am mai fost și să stau cu colegii mei în cameră. Mi-

a plăcut când am auzit că voi fi în echipa care are culoarea 

mea preferată. Am avut experiențe noi în tabără: pentru 

prima dată am urcat pe munte cu telecabina, am tras cu 



pistolul și pușca, m-am urcat în tiroliană și am văzut pentru prima dată Dino Park Râșnov.” 

(Alex) 

„A fost foarte „cool” în tabără, păcat ca a fost doar o săptămână, eu aș mai fi stat măcar o 

lună. A fost distractiv și amuzant, am făcut o grămadă 

de chestii faine și ne-am înțeles foarte bine cu Florin, 

ghidul nostru. O să 

mai merg în tabăra cu 

colegii și Doamna, 

mai ales dacă e 

organizată de Ghizii 

României.” (Miruna)  

„Mi-a plăcut 

mult în tabără pentru 

că am învățat lecții de 

supraviețuire, am construit adăposturi în pădure. În excursia 

opțională am fost încântată să vizitez Dino Park și Zoo.” 

(Ilaria) 

„Mi-a plăcut mult programul intens și divers și m-am 

simțit ca fiind cu frații, într-o săptămână de vacanță. Nu aș fi 

renunțat să cobor pe jos de pe Postavaru nici pentru 1 milion 

de dolari, deși aveam răni la picioare. Nu îmi place să renunț!” 

(Vladimir)  
   ,,Într-o zi de iulie, în care soarele zâmbea de 

după norii pufoși, eu și colegii mei ne pregăteam să 

mergem în tabără. Drumul a fost lung,dar a meritat. 

Când am ajuns, am fost întâmpinați de munții 

impozanți, dar și de gazdele noastre minunate. 

 În tabără am fost în multe locuri interesante. Am 

urcat pe munte și, deși a fost obositor, ne-am distrat pe 

cinste. În plus, am coborât înapoi cu telescaunul. 

Priveliștea a fost superbă! Am fost la “Cascada Cailor”. 

Spuma acesteia mă ducea cu gândul la caii albi care 

galopau pe-acolo cu mult timp în urmă. Am vizitat și 

„Memorialul Victimelor Comunismului”, unde am învățat lucruri 

noi despre istoria românilor.  

 La „Seara Talentelor” am cântat împreuna cu o colegă. 

Eram foarte emoționate, dar a sunat mai bine decât ne așteptam. 

Apoi, a fost festivitatea de premiere. A fost foarte distractiv! Iar 

la final a fost focul de tabară. Toți copiii au fost entuziasmați 

când priveau flăcările de aur dansând cu voioșie, în timp ce 

câteva fulgere brăzdau cerul, ca  niște cicatrici albe. 

 Această tabără va rămâne mereu în amintirile mele, 

deoarece a fost ultima tabără împreună cu colegii mei, dar și 



pentru că a fost cea mai frumoasă tabără la care am participat. ” 

(Ioana Lungu, cl a IV-a) 

  

 ,,Mi-a plăcut foarte mult în tabăra de la Șuior, Maramureș, 

deoarece mi-am făcut noi prieteni, de la alte școli, și m-am înțeles 

excelent cu aceștia, dar și pentru că am fost alături de colegii mei și 

de doamna Lili. Când mergeam cu autocarul ne jucam și discutam 

(chiar și dormeam!). Hotelul și camerele erau curate și elegante, iar 

mâncarea a fost foarte bună.  

Toți profesorii de la ateliere și de la celelalte școli au fost 

prietenoși și drăguți, organizând împreună multe activități. 

Mi-a plăcut și atunci când 

am montat corturile, deoarece am 

învățat multe lucruri interesante, dar și când ne-am întâlnit cu 

jandarmii și cu cei de la salvamont și am urcat la cota 1000. 

Pe lângă locurile vizitate, oamenii minunați pe care i-am 

întâlnit, mi-a plăcut mult pentru că am participat și la „Seara 

Talentelor” cu un dans, împreună cu prietena mea Anais. Ne-

am distrat și am luat locul 2. Momentul meu preferat din 

tabără a fost spectacolul de la sfârșit, unde fiecare echipă a prezentat câte un moment de dans, 

teatru și muzică. Eu am făcut parte din echipa galbenă – Lămâițele și am prezentat un spectacol 

pe cinste. 

Nu voi uita niciodată această tabără, așa cum nu voi uita nici prietenii și profesorii pe 

care i-am întâlnit aici!”                                

                                                                                                  (Istrate Ilinca –clasa a IV-a) 

 

Impresii ale părinților 

 

 „Mulțumiri alese doamnei învățătoare și organizatorilor 

pentru grija față de copiii noștri, pentru bucuria cu care au trăit 

perioada taberei și pentru efortul de a ne oferi informații imediate 

despre programul, activitățile și realizările copiilor. În fiecare zi 

abia așteptam sa descopăr ce activități deosebite au mai făcut. O 

tabără cu provocări  și oportunități de dezvoltare personală a 

copiilor, cu activități 

diversificate, interesante, 

dinamice, care i-au ajutat să 

își cunoască resursele, dar și 

limitele, cu trăiri emoționale 

pozitive, într-un cadru 

securizant, afectuos și 



suportiv.” (Camelia Puzdriac)  

 „A fost o experiență minunată, cu o prestație pe măsură a micilor „juniori”. Am 

descoperit, la venire, că avem copii mai curajoși, mai 

independenți și cu inițiativă, mai dezinvolți - aspecte sesizate 

cu mare ușurință (la o săptămână după întoarcere) la ziua lui 

Vladimir.  Theodor a rămas cu o amintire specială, dar și cu o 

dorința imensă de a repeta această minunată experiență, ce s-a 

constituit deopotrivă și drept o mică cărămidă consistent 

așezată la baza dezvoltării lui!” (Fam. Darie) 

„La început am privit tabăra cu scepticism, am gândit 

de nenumărate ori că ne-am grăbit, că poate nu era 

momentul, că Miruna nu e pregătită să aibă grijă 

singură de ea. Dar, tabăra aceasta a însemnat 

momentul ei de independență, impulsul de 

care avea nevoie ca să își demonstreze că poate și că e 

capabilă să aibă grijă de ea. Foarte bine organizată, cu 

activități diverse și educative, cu veselie și bună 

dispoziție, cu ghizi pregătiți, plus cazarea de nota 10, 

tabăra a fost pentru noi și pentru copil un succes. Cu siguranță vom repeta experiența ori de câte 

ori se va ivi ocazia.” (Fam. Ferariu) 

 „Sunt uimită de schimbările în urma taberei - se îmbracă și se dezbracă singur, nu mai 

lasă ambalajele unde se nimerește. Cel mai important lucru e că are mai multă încredere în el. 

Vladimir și-a satisfăcut nevoia de apartenență la un grup de copii și a fost mândru că a făcut față 

cerințelor diverse ale coabitării într-un grup organizat. A învățat lucruri noi pe care ni le spune și 

le descrie cu o seriozitate amuzantă pentru noi. Eu am descoperit lucruri neașteptate despre 

propriul copil și, încă o dată, am realizat limitele propriei percepții, cantonate prea mult în relația 

părinte-copil.” (Fam. Cheptene-Micu) 

 

                       


