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EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI RELEVANTE
1.

Momente emoționante, solidaritate și generozitate... comunicare, joacă și învățare, și pentru mici și
pentru mari… 18.04.2019 a fost o zi specială în care proiectul educațional de voluntariat "Prietenia,
un dar pentru tine!" inițiat de cl.VII C și VD, LTMED și cl.I-IV Școala Sălăgeni, coordonatori Pintilii
Niculina, Bejinariu Liliana, Panaite Daniela, Chibici Cornelia, a avut puternice ecouri.M-am aflat pentru
prima dată, în vizită la elevii din cl. I-IV, clase simultane de la Școala Sălăgeni…Unii elevi le-au
revăzut pe doamnele învățătoare… eu am găsit un dascăl model, doamna profesoară Chibici Cornelia
și o fostă elevă silitoare, Faraon Daniela, care mi-a călcat pe urme, astăzi fiind un tânăr cadru didactic
implicat și serios. Într-un spațiu nu tocmai generos, am încăput 40 de suflete, dar oamenii buni încap
oriunde. Am fost primiți aici cu inimi deschise, dăruire și o atmosferă prietenoasă. Copiii sunt
coordonați exemplar, dovadă fiind portofoliile elevilor, pereții decorați cu rezultatele muncii lor…
Jocurile propuse i-au antrenat pe toți elevi, inclusiv cadrele didactice s-au simțit copii. Darurile
pregătite pentru cei mici au fost simbolice, dar oferite din inimă, iar celor 5 familii încercate de soartă li
s-au pregătit pachete folositoare cu alimente și hăinute. Copiii au conștientizat latura formativă a
voluntariatului și au manifestat dorința de a continua acest proiect și în alte contexte și de a fi implicați
și în alte proiecte asemănătoare.
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2.

Proiectul educațional- Natura , prietena mea- clasele a V-a B si a V-a D, -prof. coordonatori
Bejinariu Liliana și Andronic Mirela. De asemenea doamna prof. Bejinariu a realizat cu elevii
dumneaei o serie de activități din Proiectul educațional ÎMPREUNĂ PENTRU PĂMÂNT.
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3.

Clasa a IVa B a, coordonată de prof. Carmen Antoneac avut parte de o săptămână frumoasă cu
diferite activități deosebite în" Săptămâna Altfel": O retetă de familie. 100 de ani de România mare.
Pasiuni și decorațiuni. Violența un film de groază. Să ne respectăm tradiția.
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4.

"Cea mai frumoasă clasă" - Elevii fiecărei clase au desfășurat acțiuni de ecologizare pentru o clasă
frumoasă și curată. (cl. pregătitoare, I, II, III, IV - Școala Primară Nr. 2)

5. Elevii din cl. pregătitoare, I, II, III, IV - Școala Primară Nr. 2, au participat la concursurile "Micul pieton" și "Știi
și câștigi" pentru a-și verifica cunoștințele generale. Aceștia au demonstrat că dețin multe cunoștințe generale,
cât și rutiere, primind astfel "pașaportul de buni pietoni ".

6.

"MICII ARTIȘTI CU INIMI MARI" – prof. Daniela Mariana Ungureanu . Activitatea a avut drept scop
realizarea de diferite obiecte cu tematică pascală pentru a putea fi oferite bătrânilor de la centrul social
din localitate. Copiii au dat dovadă de creativitate și îndemânare în realizarea lucrărilor, participând cu
plăcere la activitate.
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7." PRIMĂVARA PE MELEAGURILE SUCEVEI"
"Românașii" din clasa pregătitoare, împreună cu colegii mai mari de la Școala Primară Nr. 1 și Scoala Primară
Nr. 2 au petrecut în mod plăcut ziua de 17 aprilie. Cei mici nu doar și-au îmbogățit cultura cu noi informațiii
referitoare la obiectivele vizitate; ei s-au cunoscut mai bine și au legat noi prietenii, întorcându-se acasă cu
amintiri de neuitat și suveniruri pentru cei dragi.

8."HAI LA JOACĂ!"- Elevii din clasa pregătitoare au participat cu plăcere alături de colegii mai mari la jocurile și
întrecerile sportive, realizate sub coordonarea prof.Morișcă Constantin Mihai la Sala Sporturilor.
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.

9. "PARADA PRIMĂVERII"
După vizionarea unor materiale despre poluarea naturii și despre modul în care se pot refolosi anumite
materiale reciclabile, elevii clasei pregătitoare, cu ajutorul cadrului didactic au confecționat câteva ținute
neobișnuite, utilizând hârtie creponată, ambalaje de la flori, cartoane, ziare, saci menajeri, pungi din plastic și
hârtie. La finalul activității, micii designeri, defilând cu mândrie și-au prezentat produsele vestimentare colegilor.
Valorificând potențialul creativ și munca în echipă, această primă colecție intitulată sugestiv "Eco Moda" s-a
bucurat de succes în rândul elevilor, aceștia manifestându-și dorința de a contribui la păstrarea unui mediu mai
curat, continuând reciclarea materialelor în acest mod inedit.

10. Elevii cl.a V-a A, coordonați de prof. Bortă Daniela, au hoinarind pe urmele trecutului și au vizitat expozitia
despre Egiptul Antic. De asemenea, doamna profesoară a desfășurat proiectul „Educația în context nonformal”,
proiect în cadrul căruia s-au derulat mai multe jocuri, precum: „Mumia”, „ Deranjat la masă”,„Colajul
aprecierilor”, „ Patru medii”, „Impulsul”, „Apă, aer, foc”, „Cursa obstacolelor”, „Conexiuni”, „Dirijorul”, „Karaoke”,
„Recită în mai multe feluri”, „Terenul cu capcane”, „Văduva veselă”, „Obiectul electric”, jocuri ce au stârnit mult
haz și voie bună, dar în același timp i-au învățat pe copii ce înseamnă spiritul de echipă, voluntariatul,
comunicarea asertivă, etc.
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11.Elevii clasei a IV-a, coordonați de prof. Ligia Miron, s-au bucurat din plin de săptămâna "Școala altfel". Au
desfășurat numeroase activități pe diverse teme, iar în ziua de miercuri au vizitat diferite puncte turistice ale
județului Suceava.
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12. Activități "altfel" realizate de elevii claselor a II-a de la Școlile Primare nr. 1 si nr. 2, intr-un mod relaxant,
plăcut, diversificat... O săptămână plină de noutate si bucurie.

13."Cartea, drumul cunoașterii" - activitate în care elevii școlii s-au întâlnit, au citit împreună și au discutat
despre importanța lecturii în drumul lor spre cunoaștere. (cl. pregătitoare, I, II, III, IV - Școala Primară Nr. 2)
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14. Săptămâna a debutat pentru elevii Școlii Primare Nr. 2 cu un atelier de pictură "Primăvara în imagini" unde
au realizat desene ce au avut ca temă trezirea la viață a naturii odată cu venirea primăverii.(cl. pregătitoare, I,
II, III, IV - Școala Primară Nr. 2). . "Tradiții și obiceiuri la români. Tradiția pascală- încondeierea ouălor" –
concurs este o altă activitate desfășurată în cadrul căreia elevii fiecărei clase și-au demonstrat creativitatea și
au încondeiat cele mai frumoase ouă. La sfârșitul activității, aceștia au participat la concursul organizat între
clase, unde ouăle încondeiate au fost expuse și apreciate de ceilalți colegi.
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15. Activități recreative pentru elevii cl. a VII-a D, coordonați de prof. Dranca Mihaela dar și activități de
voluntariat. "Milă creștină în suflet de copil", activitatea educațională derulată in cadrul "Școlii Altfel" a fost o
experiență impresionantă, care a adus lacrimi si mulțumiri atât în sufletele semenilor, cât și a celor care au
oferit-o.

16. Activitate la clasa a V-a D, Cyberbulling-cauze și consecințe,propusă de doamna consilier școlar Curaleț
Laura în colaborare cu dirigintele clasei Bejinariu Liliana
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17. Doamna prof. Mireuță Cristina a propus elevilor clasei a VII -a E, spre vizionare, documentare interesante
care vizează modul în care ne hranim si cum ne hranim: "Apa are memorie" și "Toxic" și o excursie tematică
Să ne cunoaștem istoria și tradițiile-vizită la Cetatea Sucevei și la Muzeul Satului. De asemenea, elevii clasele
a V-a A si B au participat la un concurs de matematică, organizat pe grupe,concurs care a curins mai multe
sectiuni:colaje cu figuri geometrice,rebus,micul matematician,intrebari de logica,poezie,sudoku. S-au descurcat
minunat!

18. Pentru elevii din clasa a V-a C, doamna prof. Onișoru Andreea a propus activitatea tip concurs Ziua
iepurașului și activitatea Iepurașul vrea sa protejăm mediul înconjurător, în cadrul căreia elevii au realizat
flyere cu mesaje de protejare a naturii, pe care le-au împărțit în școală și în comuna.De asemenea, elevii cl. a
V-a C si a X-a D profesioanală au realizat decorațiuni și obiecte specifice Sărbătorilor pascale, primele 3 locuri
au primit cărți și diplome.
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19. Împreună cu elevii clasei a VII-a F, domnul prof. Drobotă Liviu a evidențiat câteva aspecte legate de tradiții
și obiceiuri privind ,,Satul românesc" .Elevii au expus imagini din satele românești, cele mai vechi fiind din anul
1901 și 1906. La clasele a V-a A,C s-a propus vizionarea filmului documentar ''România neîmblânzită'' prilej de
a redescoperi măreția Creației lui Dumnezeu.

12

20. În perioada 15-17.04.2019, îndrumați de doamna prof. Bortă Daniela, elevii din clasele a V-a A, a VIIa D și E, a VIII-a B și C și a X-a A, au derulat proiectul educational „Mari personalități istorice”, proiect în
cadrul căruia au derulat următoarele activități:
-„Știi răspunzi, nu știi ești pedepsit”- clasele a VII-a și a VIII-a;
-„Conducători români în diferite perioade de timp”- clasa a V-a A;
-„Mari dictatori ai vremii”- clasa a X-a A.
Activitatea elevilor a implicat un exercițiu de încurajare a celor cu imagine de sine scăzută, numit mașina
de spălat. după care folosindu-se de o minge și-au adresat întrebări cu privire la mari personalități istorice.
Elevii care nu au știut să răspundă au primit o pedeapsă. Un alt exercițiu de energizare și spargere a gheții
folosit s-a numit „Grup nemulțumit” urmat de realizarea unor arbori ai conducătorilor români pe epoci
istorice, afișe și PPT-uri despre marii dictatori.
Un alt proiect desfășurat cu elevii claselor a V-a A, a V-a C și a VI-a B a fost „Mă pricep și eu la
ceva”. Elevii au realizat desene, au cântat, recitat poezii, jucat piese de teatru și au construit din piese lego
un orășel și era dinozaurilor. Activitățile au debutat cu un exercițiu de spargere a gheții. Pentru a se
realiza feed-back-ul s-a țesut pânza de păianjen.
În perioada 15-17.04.2019, cei 65 de elevi din clasele a X-a A. a X-a B și a XII-a C au realizat un
interviu de grup, în cadrul căruia au fost dezbătute următoarele teme:
- „Avantajele și dezavantajele utilizării tehnologiei moderne în viața personală și de liceean”- clasa a XIIa C;
- „Relațiile adolescentine”- clasele a X-a A și B.
9 elevi voluntari au fost intervievați, fiecare voluntar răspunzând la întrebările adresate de moderator și
și exprimându-și părerea cu privire la rolul calculatorului și al telefonului în viața personală și de liceean..
În finalul activității, moderatorul discuției i-a invitat pe cei 20 de elevi participanți la un execițiu de
imaginație: „Cum credeți că va arăta în următorii ani sistemul educațional din România, din perspectiva
tehnologiei?”. Elevii au mai dezbătut problema vârstei optime pentru începutul unei relații,
impedimentele religioase și principiile, etc.
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21. Magia figurilor geometrice a fost o activitate unde elevii au realizat „ opere de artă” numai din forme
geometrice viu colorate, cu imaginație și talent, ajutați de doamna prof. Holca Mihaela. Activitatea Construcții
cu rigla și compasul a fost plină de creativitate și culoare, elevii clasei a VI-a B au realizat un colaj, în care
personajul principal a fost CERCUL.
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22. Zilele porților deschise la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași a reprezentat un prilej elevii clasei a XII-a C și
dirigintele acestora, prof. Holca Mihaela să descopere impresionanți imensitatea Sălii Pașilor Pierduți și
Amfiteatrul Facultății de Matematică Nu stim dacă îndeajuns încât să-și dorească să devină studenți ai
centrului universitar Ieșean, dar experiența acestei zile sigur a meritat.
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23. Jocuri de altădată și Poezie avangardistă sub pana elevilor clasei a V-a B, diriginte prof. Crașmari Daniela

24. Activități frumoase au fost realizate în Săptămâna Altfel și de elevii claselor CP-IV de la Școala Sălăgeni,
îndrumați de prof. Faraon Panaite Daniela și Chibici Cornelia. Aceștia au realizat activități de colaborare și
comunicare, împreună cu elevii claselor a V-a D și a VII-a C și s-au bucurat de vizita lui Iepurilă, în cadrul
proiectului de parteneriat educațional Prietenia-un dar pentru tine. Elevii au stat de vorbă cu personajele din
povești și au realizat un mini spectacol de teatru, au citit eseuri și poezii proprii, au realizat ateliere practice cu
tematică pascală și au vizitat biblioteca școlii. De asemenea, au vizitat și au descoperit frumusețile comunei
Dumbrăveni și, nu în ultimul rând, au participat cu mare interes la activitățile sportive propuse de doamna
Hermeniuc Dana.
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25. Movies and fairytales-a wonderful world și Bunele maniere-o carte de vizită excepțională, la cl. a VII-a B ,
prof. Spatariu Carmen.

26. În ȘCOALA ALTFEL a avut loc, pe 18 aprilie 2019, prima ediție a Concursului "Meseriașii", inițiat de dl. ing.
Spiridon Ovidiu și organizat de toți membrii Catedrei Tehnice : Rica Șorodoc, Loredana Lăcătuș, Angelica
Paraon, Elena Sîrghie, Ursan Theona, Hrițcu Petrișor, Ivanasciuc Codruț, Alexandru Cârlig. S-au înscris în
concurs cinci echipe, coordonate de domnii Spiridon Ovidiu, Hrițcu Petrișor și Ivanasciuc Codruț, care au creat
modele de confecții metalice: suport de planșe, suporturi de flori, coșuri metalice, pe care le-au prezentat și
descris cu ajutorul PPT-urilor și a fișelor tehnologice. Pe lângă lucrările de confecții metalice participante la

17

concurs, elevii au realizat cu pricepere și îndemânare sub îndrumarea d-lor maiștri instructori o serie de
mecanisme de transmitere a mișcării. Iată ce pot face două mâini dibace....

27. O săptămâna MaRe si AltFel și la biblioteca școlii, plină cu o sumedenie de noi povești, redate verbal sau
prin culoare, pe fond muzical, și multe discuții interactive. Vedetele săptămânii au fost CĂRȚILE și COPILAȘII
iubitori de cărți. "Eu, tu si o carte", a fost una dintre activitățile desfășurate la bibliotecă, de către doamna prof.
Sîrghi Alexandra și elevii clasei a VII-a A. O experiență minunată prin care elevii au redescoperit plăcerea
lecturii, au vizionat un film de animație despre cărțile zburătoare ale domnului Morris și au reflectat asupra
puterilor magice ale cărților. Elevii au dat dovadă de multă maturitate și creativitate, creând coperta cărții
preferate pe care au prezentat-o colegilor. Au trecut pragul bibliotecii multe cadre didactice cu elevii dumnealor
și au realizat interesante și atractive activități…unice momente...care-au ajuns la inima celor prezenți.
Filmulețul educativ despre carte, recomandat de dna Sîrghi, a fost povestit la bibliotecă în o sumedenie de
feluri, de toți copiii care l -au vizionat ...fiecare cu imaginația lui. Doamna bibliotecară Oana Galan i-a primit cu
drag, pe toții iubitorii cărților, în spațiul prietenos al bibliotecii. Întâlnirea cu atâtea cărți a fost, cu siguranță,
magică. Copiii au plecat de acolo cu promisiunea că vor reveni.
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28. Pe 19 04 2019, a avut loc la Liceul silvic "Bucovina" din Câmpulung Moldovenesc cea de a 8-a ediție a
concursului județean de SSM "Știu și aplic". Au participat un număr de 38 de echipe formate din 78 de
elevi.Liceul nostru s-a prezentat cu 3 echipe formate din câte doi elevi la secțiunile: Ciclul inferior al liceului
tehnologic, Ciclul superior al liceului tehnologic și Școala profesională.
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29. Pe data de 18 aprilie 2019, la Școala Gimnazială Dărmănești, s-a derulat ediția a III-a a concursului
interșcolar de ortografie în limba engleză „Spelling Bee”, inițiat de Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”
Dumbrăveni, în parteneriat cu alte trei școli din județul Suceava. Școala noastră a fost reprezentată de 10
elevi de gimnaziu foarte bine pregătiți.

30. La Concursul de şah-Memorialul Aurel Stelia,etapa pe şcoală, desfășurat de Catedra de sport, au participat
elevi din învățământul primar şi gimnazial. Premianții au fost răsplătiti cu medalii şi diplome.

31. În cadrul proiectului educaţional „Viitorul tău, misiunea noastră!” desfășurat în perioada 15-17 aprilie 2019
au participat elevii claselor a VIII a de la Şcoala Gimnazială Salcea , Şcoala Gimnazială Siminicea , Şcoala
Gimnazială Corocăeşti , Şcoala Gimnazială Bursuceni, Şcoala Gimnazială Băneşti și Liceului Tehnologic
„Mihai Eminescu” Dumbrăveni. Acesta a fost coordonat de membrii Catedrei Tehnice.
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32. În ȘCOALA ALTFEL, sub motto-ul Citește pentru a fi om mare, citește pentru suflet!, elevii cl. a
VII-a C, îndrumați de prof. Pintilii Niculina, au realizat activitatea Ceainăria literară, pentru o mai caldă
apropiere de CARTE și pentru a marca Ziua Internațională a cărții din 23.04.2019.
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33. Alcool, tutun, droguri - semne de maturitate ?? Dezbatere concurs cu elevii claselor a lX a și Concurs de
postere Focul-prieten sau dușman, la clasa aVII-a B, elevii fiind îndrumați de doamna prof. Negură Mihaela.
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34. ”PRIMUL AJUTOR SALVEAZĂ VIEȚI”, activitate sponsorizată de Fundația EGGER, în colaborare cu
Crucea Roșie, desfășurată în Săptămâna altfel, cu mai multe clase ale școlii noastre, profesori coordonatori:
Pintilei Marius, Zaiț Gabriela și Cristian Cârlig.
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35. "Un zâmbet pentru semenii noștri" a fost o activitate educațională din cadrul "Școlii altfel" și o experiență
care a adus zâmbete amestecate cu lacrimi de bucurie atât celor care au primit dragostea semenilor, cât și
celor care au oferit-o.O tânără, care privește viața doar dintr-un scaun cu rotile, cu o situație materială la limită,
a zâmbit mult. Viața sa a devenit intr-adevar "altfel" datorită inițiativei minunate pe care au avut-o elevii claselor
a X-a A, a IX-a A și a XII-a A, coordonați de diriginții lor, prof. Lăcrămioara Sava, Oana Rusu, Adriana Duceac
și Andrei Vrinceanu.Prin această acțiune, participanții au optat pentru generozitate și solidaritate, calități care
definesc valoarea umană.

36. Elevii cl.a IX-a B , alături de dirigintele clasei, prof. Bucur Cipriana, au avut parte de vizitarea unor
clădiri cu însemnătate istorică din Suceava. ( Sinagoga evreiască , biserica catolică , Mănăstirea Sfântul Ioan
cel Nou , muzeul de istorie ) Vizita la Muzeul de istorie a fost una specială deoarece elevii au avut ocazia de a
se plimba virtual, intr.o caleașcă, prin Suceava anilor 1900 .

37. Doamnele prof. Paraon Angelica și Ursan Theona au ales să-și conducă elevii, în Săptamâna Altfel, prin
Iași, la Facultatea de Textile, Bojdeca lui Creangă, muzeul M. Sadovenu, Grădina Botanică...
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38. Cuvânt și imagine , confecționarea de felicitări dedicate sărbătorilor pascale"- activitate derulată, în cadrul
programului "Școala altfel", la clasele a IX-a B si a X-a B, de doamna prof. Doncean Ionela în colaborare cu
prof. Gabriela Zaiț și Andrei Vrînceanu. De asemenea, Activity - exersarea diverselor modalități de comunicare,
a fost o activitate derulată la clasele a VII-a A și a X-a B.
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39. "Sportul o distractie"! o activitate realizată în cadrul Săptămânii Altfel, coordonată de prof. Adriana și
Constantin Morișcă, cu implicarea prof. de la învățământ primar.
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40. "Pe tărâmul poveștilor" - activitate desfășurată de elevii clasei pregătitoare A în cadrul proiectului
educațional "România citește!", cu sprijinul doamnei bibliotecar Bolocan Oana (Școala Altfel - 16 aprilie 2019)

41. MUZICA BISERICEASCĂ a fost o activitate desfășurată de domnișoara prof. Onucu Angela și elevii
dumneaei

42. Proiectul educațional "Să știi mai multe, să fii mai bun!", inițiat de d-na prof. Apetrei Mihaela, în parteneriat
cu Biblioteca școlii și Grădinița Dumbrava minunată. De asemenea, pe 14.04.2019 a avut loc prezentarea
portofoliilor realizate de elevii clasei VIIE, pe tema Descrierea literară.Descrierea științifică, la biblioteca școlii.
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S-au desfășurat 255 de activități, au fost implicați cca 1700 de elevi din cl. I-XII și 90 de
cadre didactice iar tipurile de activităţi derulate au fost foarte variate:
activități cultural – artistice, sportive, cetăţenie democratică, voluntariat, ecologie şi activități de protecţie
a mediului, vizionări de fime, vizite de studiu și culturale, concursuri, ateliere de lucru, dezbateri.
Învăţarea nonformală, lipsită de factorul stres, din săptămâna 14-19 aprilie 2019 de la Liceul
Tehnologic MIHAI EMINESCU Dumbrăveni, a oferit elevilor şansa de a lucra în echipă, de a obține noi
achiziții pentru lărgirea orizontului cultural, de a-și dezvolta abilități pentru viață, de a lua iniţiative pe
baza procesului de comunicare. Pentru cadrele didactice implicate, această perioadă a reprezentat o
provocare și fiecare s-a străduit să propună material și teme interesante, interactive, pentru valorificarea
creativității, imaginației, abilităților practice și ompetențelor communicative ale elevilor.
În urma desfășurării activităților din săptămâna ȘCOALA ALTFEL s-au obținut numeroase
materiale cu scop educativ: planșe, desene, obiecte din materiale refolosibile, portofolii, materiale Ppt,
albume foto, înregistrări, montaje video, pliante, etc. Elevii evidențiați la concursurile organizate în
ȘCOALA ALTFEL au primit diplome, medalii, cupe, tricouri personalizate și alte premii.
Diseminarea activităților s-a realizat prin articole de ziar, pe site-ul școlii, pe pagina de
Facebook a școlii, pe grupurile Facebook : Diriginți LTMED, Profesori LTMED și Comuna
Dumbrăveni, dar și pe conturile personale ale cadrelor didactice și elevilor implicați. Astfel, toți cei
interesați au avut acces la informații despre activitățile realizate.
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