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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DIN SĂPTĂMÂNA 
 

“ŞCOALA ALTFEL” 
 

14-19 aprilie 2019 

 

LA LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI EMINESCU” 

DUMBRĂVENI 
 
 

 
 
 
 
 

I. S-au desfășurat peste 200 de activități iar tipurile de activităţi derulate au fost foarte 

variate: activități cultural – artistice, sportive, cetăţenie democratic, voluntariat, 

ecologie şi de protecţie a mediului, vizionări de fime, vizite de studiu și culturale, 

concursuri, ateliere de lucru, dezbateri. 

 

            Resurse implicate:  cadre didactice, elevi din învățământ primar, gimnazial și liceal,  

părinţi, parteneri educaționali.  
 

II. Activităţi desfăşurate: 
1. Ateliere plastice și expoziţii:  

Pictura decorativă în ceramica grecească  - prof. Brânzei Simona 

Pictori caravagişti şi tehnica picturii tenebrosiste – prof. Brânzei Simona 

Valenţe estetice ale designului vestimentar  - prof. Brânzei Simona  

Începuturile sec.XX în arta plastică– prof. Brânzei Simona  

Primăvara-zâmbete, culori şi flori – atelier de pictură şi expoziţie de fotografie  - prof. Bujoreanu Adelina 
 

2. Concursuri 
Matematică distractivă- Concurs de ghicitori matematice  -  prof. Mireuță Cristina 

Integramele-joc și educație  – prof. Țiplic Dumitru  

Ziua iepuraşului – prof. Onișoru Andreea  

Hai, ghicește ! - Concurs de proverbe și ghicitori – prof. Pintilii Niculina 

Elevii au talent-Concurs de Karaoke – prof. Popovici Andreea 

Matematică distractivă-Concurs de rebusuri – prof. Buzec Carmen  

Limba noastră-i o comoară în adâncuri înfundată?- concurs creativ-  prof. Doncean Ionela 

Mergând pe urmele lui Iisus – concurs de cultură generală- prof. Iacob Adrian 

Sandwich – Show în context european – concurs de creație virtuală - prof. Bolohan Romeo  
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Olimpiada locală de argumentare, dezbatere și gândire critică - Clubul de dezbateri Let’s debate – prof. Bucur 

Cipriana, parteneri prof. Doncean Ionela, Apetrei Mihaela, Țăruș Alexandrina, Rodinciuc Ionela, Bardan Simona  

Virtual Journeys-concurs pe echipe – prof. Rodinciuc Ionela  

Lumea pe care o descoperi -  Concurs de cultură generală- prof. Popovici Andreea  

Știați că...? – concurs de cultură generală - prof. Bucur Cipriana  

Roma antică-concurs de postere –prof. Zorilă Larisa  

Curiozităţi despre Franţa-concurs de cultură generală – prof. Vrînceanu Andrei  

Matematică contra cronometru-concurs  - prof. Buzec Carmen 

Cusături și împletituri - Concurs de abilități practice – prof. Ursan Theona 

Concurs de pliante/afișe/flyere pentru promovare ofertei educațională – prof. Ursan Theona  

Concursul “Meseriaşii” – prof. Spiridon Ovidiu, Lăcătuș Dana, Parteneri: L.T.”IV Liteanu” Liteni, CT “Al.I.Cuza” 

Suceava, CT “Petru Muşat” Suceava, LT “Oltea Doamna” Dolhasca, LT “Ştefan cel Mare” Cajvana, CT “Laţcu 

Vodă” Siret, Primăria Dumbrăveni 

Ştim mai multe, suntem mai buni! – concurs de cultură generală – prof. Poenaru Florina Elena 

Cântec, joc şi voie bună - sesiune de karaoke - prof. Panaite-Faraon Daniela, Chibici Cornelia  

Micul pieton. Ştii şi câştigi!- concurs și  activitate de informare -  prof. Hriţcu Oltea, Achiricesei Viorica, Popovici 

Ioan, Nechifor Diana, Ciobanu Silvia 

Să vorbim despre Cargiale – concurs de cultură generală -  prof. Jitaru Ancuța 

 

3. Competiţii sportive. Activități sportive recreative  
Cupa Badminton - prof. Huțanu Dana, Iavni Simona, Poenaru Petru, Cîrlig Cristian, 

Cupa Handbal – prof. Cîrlig Cristian, Poenaru Petru 

Cupa Fotbal – Prof. Poenaru Petru, Cîrlig Cristian 

Memorialul AURELIAN STELLIA- concurs de șah - prof. Cîrlig Cristian, Poenaru Petru, Iavni Simona 

Sănătate prin sport – prof. Pintilii Niculina,  Partener  antrenor fitness Morișcă Adriana 

Concurs de remi, table și tenis de masă – prof. Filote Monica, Lupașcu Valerică 

Minte sănătoasă în corp sănătos –educaţie pentru viaţă, educaţie pentru sănătate  - întreceri sportive, prof. Moisiuc 

Adelina, Rădăuceanu Fănica, Colibă Doru, Bujorean Anișoara, invitat: prof. de sport Morişcă Adriana, medic de 

familie, reprezentant al Poliţiei locale 

Hai la joacă afară! - prof. Ungureanu Mariana Daniela,  invitat: prof. de sport Morişcă Constantin Mihai  

Sănătate, sport şi voie bună  - prof. Colibă Doru 

Sănătate prin mişcare - drumeţie şi jocuri în aer liber – prof. Bujoreanu Adelina, invitat. prof. de sport Morişcă 

Constantin  

Prin sport rămânem sănătoşi! – prof. Murariu Mariana  

Sportul înseamnă sănătate, prof. Trifan Daniela, Miron Ligia 

Alege mișcarea! - Întreceri sportive - prof. Golofca Corina, Sava Carmen Niculina, Colibă Doru, invitat prof. de 

sport Morişcă Adriana 

La pas prin satul meu – drumeţie și jocuri în aer liber, în parcul communal- prof. Dănilă Veronica, invitat prof. de 

sport Morişcă Constantin 

Sport pentru sănătate! - prof. Panaite-Faraon Daniela, Chibici Cornelia, invitat prof. de sport  Hermeniuc Dana  

Activităţi sportive-dansuri populare şi dansuri moderne - prof. Antoneac Lenuța Carmen, invitat prof. de sport  

Morișcă Adriana 

Jocuri și activităţi în aer liber- prof. Antoneac Lenuța Carmen, invitat  prof. de sport  Iavni Simona 

 Micii sportivi –jocuri şi întreceri sportive-  prof. Hriţcu Oltea, Achiricesei Viorica, Popovici Ioan, Nechifor Diana, 

Ciobanu Silvia 
Jocurile copilăriei de altădată – prof. Jitaru Ancuța 
 

4. Vizionări de filme/videoclipuri şi dezbateri  

Neînfricata-vizionare de film, discuție despre atitudine, curaj și alte calități umane – prof. Pintilii Niculina 
Ce faci cu talentul ce ţi-a fost încredinţat?- secvențe audio-video și masă rotundă - prof. Iacob Adrian 

Comici vestiţi ai cinematografului mondial  – prof. Zorilă Larisa  

Anul omagial al satului românesc – masă rotundă - prof. Drobotă Liviu  

Tainele fizicii-prezentare de  film cu conţinut ştiinţific – prof. Marișca Narcisa  

Călătorind în lumea poveştilor-vizionare de povești cu tâlc și discuții despre conduită și valori morale – prof. Filote 

Monica 

Cartea bate filmul!?- masă rotundă, vizionare secvenţe de filme educative – prof. Crașmari Daniela 

Să-l cunoaştem mai bine pe Caragiale-vizionare fragmente dramatice și discuție argumenattivă – prof. Zorilă Larisa 
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Filmul –a şaptea artă - vizionarea filmelor Minunea  și Pianistul - dezbatere – prof. Popovici Andreea 

Ostrovul-vizionare film religios și discuție argumentativă -  prof. Dranca Mihaela 

Valori morale- Difuzare filmuleţe video creştine – prof. Iacob Adrian 

Troia-vizionare fragmente film – prof. Onișoru Andreea 

Vizionare film Ferma animalelor  - prof. Pădurariu Oana  

Capodopere franceze în muzee şi pe scenele româneşti – prof. Vrînceanu Andrei 

Incursiune în istorie-Castelul Iulia Hasdeu, vizionare documentar, discuţie liberă  - prof. Onișoru Andreea 

Peste un veac de la primul război mondial - vizionare documentar, discuţie argumentativă – prof. Curaleț Cătălin 

Vieţi schimbate-prezentare  video cazuri reale – prof. Iacob Adrian 

Să acționăm corect, în situații de urgență! - vizionare filmulețe eduaționale, discuții libere – Sîrghie Elena, 

Săndulescu Monica  

Hai-hui prin muzeele Europei – tur virtual – prof. Sîrghi Alexandra 

Vizionare film documentar Iordania – Drobotă Liviu  

Cinematografia –punte de legătură între civilizaţii-vizionare secvențe de filme celebre franțuzești – prof. Vrînceanu 

Andrei  

Teatru sau film? – secvențe din O scrisoare pierdută  și  Două loturi – prof. Jitaru Ancuța 

De la carte la film – secvențe din Ultima noapte de dragoste întâia noapte de război, analiză comparativă – Prof. 

Jitaru Ancuța 

 
5. Cetățenie democratică și educație civică. Voluntariat. Consiliere și orientare.  

Un zâmbet pentru semenii noștri - proiect educațional  – prof. Duceac Adriana, Rusu Oana, Sava Lăcrămioara, 

Vrînceanu Andrei 

Prietenia - un dar pentru tine -  proiect educațional  – prof. Pintilii Niculina, Bejinariu Liliana, Panaite-Faraon 

Daniela, Chibici Cornelia  

Drepturile omului în texte şi imagini – prof. Dănilă Alina 

Europa și UE – atelier de lucru -  prof. Andronic Mirela 

Noi suntem împotriva discriminării - joc de rol, teatru Forum – prof. Crașmari Daniela, Ivaniuc Marinela 

Codul  bunelor maniere – toți diriginții de gimnaziu și liceu, prof. Colibă Doru, Murariu Mariana 

Prietenia - floare rară, învăţare prin joc didactic – prof. Dranca Mihaela  

Salvează vieţi! - PRIMUL AJUTOR – prof. Pintilei Marius 

Focul - prieten sau duşman? – proiect educaţional – prof. Iavni Simona, Negură Mihaela 

Cum ne petrecem timpul liber?- proiect educaţional – prof. Crașmari Daniela 

Tradiţii şi semnificații pascale – prof. Dranca Mihaela, Carpăn Irina, Poenaru Florina Elena 

Povești  cu tâlc – prof. Pintilii Niculina 

Să mâncăm sănătos! - calcularea caloriilor – prof. Mireuță Mirela, invitat medic nutriționist  

Mândru că sunt român! – prezentări PPT şi portofolii –prof. Curaleț Cătălin  

Prevenirea abuzurilor şi violenţelor asupra tinerilor - proiect educaţional – prof. Popovici Andreea 

Alege cuvintele, nu bâtele şi pietrele!- fenomenul Bullying – prof. Rusu Oana  

Acordarea primului ajutor – prof. Zaiț Gabriela  

Viitorul tău, misiunea noastră!  - proiect educațional - prof. Spiridon Ovidiu, Șorodoc Rica, Paraon Angela, 

Ivanasciuc Codruț, Hrițcu Petrișor, Săndulescu Monica 

Toată lumea câştigă!- atelier de rezolvare de conflicte – prof. Curaleț Cătălin 

Focus-grup, avantaje şi obstacole în implementarea tehnologiei moderne în educaţiei – prof. Bordă Daniela  

Behind the words-proiect educațional  -prof. Sava Lăcrămioara,  partener: Colegiul Tehnic PETRU MUȘAT  

Lie to me-fragmente din serial; masă rotundă-microemoţii – conilier școlar Curaleț Laura  

Discriminare şi prejudecăţi – prof. Jitaru Ancuța  

Alcool, tutun, droguri - semne de maturitate? – dezbatere-  prof. Negură Mihaela  

Preţuieşte viaţa! activitate de conştientizare publică – prof. Pintilii Niculina 

Paza bună trece primejdia rea - prof. Iacob  Oana Adina,  partener Reprezentant IPJ  

Un stil de viaţă sănătos – prof. Munteanu Andreea 

Mici artişti, dar cu inimi mari! - vizită de caritate la Centrul de bătrâni Dumbrăveni - prof. Ungureanu Mariana 

Daniela,  invitat Preot Jaba Constantin  

Valori spirituale – Paştele la români! – prof. Colibă Doru 

ABC-UL circulaţiei  - prof. Colibă Doru,  Bujoreanu Adelina, invitat: reprezentant Poliţia locală 

Pumnul nu te face mare!, - prof. Colibă Doru, invitat: consilier școlar Laura Curaleț 

Educaţie financiară - prof. Colibă Doru 

Învierea Domnului  - prof. Golofca Corina, Bujorean Anișoara, Prof. Rădăuceanu Fănica,  Sava Carmen Niculina,  

invitaţi: prof. de engleză, prof. de religie 
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Mănânc sănătos, sunt sănătos! -  prof.Golofca Corina,  Sava Carmen Niculina,  Trifan Daniela, Rădăuceanu Fănica,  

invitaţi : medic nutriţionist, părinţi 

Micul pieton. Activităţi de educaţie rutieră- prof. Golofca Corina, Sava Carmen Niculina,   invitat Reprezentant al 

Poliţiei locale 

Paştele-sărbătoarea luminii – prof. Lazăr Rodica 

Primăvara pe stradă – prof. Dănilă Veronica,   invitat Reprezentant al Poliţiei locale 

În Ţara lui Iepurilă - prof. Panaite-Faraon Daniela, Chibici Cornelia, invitat prof. de religie Dranca Mihaela  

Violenţa-un film de groază - prof. Antoneac Lenuța Carmen, invitaţi: părinţi, reprezentant al Poliţiei locale 

Să ne respectăm credinţa strămoşească! – prof. Antoneac Lenuța Carmen, invitaţi: părinţi, prof. de religie Onucu 

Angela şi Drobotă Liviu 

Educaţie pentru sănătate: fructele, izvor de sănătate – prof. Miron Ligia, invitați 3-4 părinţi  

Bariere de comunicare – prof. Jitaru Ancuța 

 

6. Activităţi experimentale  
Rădăcini-Satul meu natal – prof. Andronic Mirela 

Iluzii optice (geometrie şi desen) – prof. Ivaniuc Marinela  

Geometrie între joc şi nota 10 –Provocarea Faraonului - prof. Ivaniuc Marinela 

Play and Learn-jocuri video interactive - prof. Rodinciuc Ionela 

Treasure hunt-căutarea de comori – prof. Pădurariu Oana 

Micii cercetători-atelier  -prof. Marișca Narcisa, Maftean Alexandra 

English Drama Show-joc de rol -  prof. Rodinciuc Ionela  

Călătorie interactivă în lumea cifrelor  - prof. Filote Monica  

Elevii...la catedră – joc de rol – prof. Sîrghi Alexandra 

English is fun- jocuri de comunicare – prof. Sava Lăcrămioara 

Tour virtuel de la France – prof. Duceac Adriana  

Instrumente digitale de grafică – prof. Lazăr Raluca  

Metode de numărare – prof. Holca Mihaela  

În lumea jocurilor digitale– prof. Filote Monica, Lupașcu Valerică 

Măsurarea perioadei unui pendul-atelier – prof. Marișca Narcisa  

I LIKE IT  - prof. Lupașcu Valerică  

Jocuri şi jucării – atelier -  Prof. Moisiuc Adelina 

Experimente distractive - prof. Colibă Doru,  prof. Murariu Mariana , invitaţi: 3- 4 părinţi 

Pe aripile dansului – învăţarea unui dans popular -  prof. Hriţcu Oltea, Achiricesei Viorica, Popovici Ioan, Nechifor 

Diana, Ciobanu Silvia 

Adventures with English – prof. Rodinciuc Ionela 

Alegerea aparatului de aer condiționat – prof. Harasim Mihai 

Pardoseli  și designul plăcilor de faianță– prof. Harasim Mihai 

 

7. Activități literare și ateliere artistice 
Şezătoare literară - cele mai minunate amintiri din copilăria mea – prof. Zorilă Larisa 

Mă pricep și eu la ceva ! Concurs de Karaoke  -  prof. Bortă Daniela 

 Muzica bisericească. Preferințe muzicale. – prof. Onucu Angela 

Atelier de fotografie – prof. Bolohan Romeo  

Le francais par des jeux et des chansons – prof. Duceac Adriana  

Învățăm limba franceză prin joc ! – prof. Vrînceanu Andrei 

Drumul cărţii – Atelier de lectură - prof. Popovic Andreea 

Eu, tu...şi o carte - atelier de lectură – prof. Sîrghi Alexandra 

Ceainăria literară  - club de lectură  - prof. Pintilii Niculina   

Lecturile copilăriei – club de lectură - prof. Apetrei Mihaela  

Cartea, obiect cultural –atelier de lectură – prof. Crașmari Daniela  

Culoare, ritm, muzică...- atelier de lucru – prof. Zorilă Larisa  

Să învăţăm limba franceză cu ajutorul personajelor de poveste – joc de rol – prof. Vrînceanu Andrei  

Șezătoare literară – recitare, recenzii, lectură selectivă -  prof. Apetrei Mihaela 

Pe tărâmul poveştilor – prof. Carpăn Irina, partener  Biblioteca şcolii, bibliotecar Oana Bolocan  

Let’s sing – prof. Ţăruş Alexandrina 

Cartea-drumul spre cunoaştere - prof. Iacob  Oana Adina, Munteanu Andreea, Hriţcu Oltea, Achiricesei Viorica, 

Popovici Ioan, Nechifor Diana, Ciobanu Silvia, partener Biblioteca şcolii, bibliotecar Oana Bolocan 
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Poveştile copilăriei - joc de rol –prof. Munteanu Andreea 

Ziua Carnavalului de primăvară – activitate artistică, joc de rol, parada costumelor - prof. Munteanu Andreea 

Parada primăverii –ECO MODA - prof. Ungureanu Mariana Daniela, invitaţi: părinţi, bunici 

Micul cititor – prof. Moisiuc Adelina, partener Biblioteca şcolii, bibliotecar Oana Bolocan 

Primăvara în suflet de copil – prof. Bujoreanu Adelina,  partener Biblioteca şcolii, bibliotecar Oana Bolocan 
Călătorie în lumea basmelor -prof. Murariu Mariana, Trifan Daniela, partener Biblioteca şcolii, bibliotecar Oana 

Bolocan 

Invitaţie la lectură – prof. Golofca Corina, partener Biblioteca şcolii, bibliotecar Oana Bolocan 

Cartea - o cetate luminată - prof. Sava Carmen Niculina, Bujorean Anișoara, Rădăuceanu Fănica,  partener 

Biblioteca şcolii, bibliotecar Oana Bolocan, invitați 3-4 părinţi 

Primăvara în culori, cuvinte şi muzică – prof. Dănilă Veronica 

De vorbă cu pesonajele din poveşti -  prof. Panaite-Faraon Daniela, Chibici Cornelia 

Dacă nu citeşti la timp, înţelegi prea târziu! – prof. Miron Ligia, partener  Biblioteca şcolii, bibliotecar Oana 

Bolocan 

Primăvara, timp frumos – atelier de creaţie literar-artistică - prof. Hriţcu Oltea, Achiricesei Viorica, Popovici Ioan, 

Nechifor Diana, Ciobanu Silvia 

Magic English – prof. Rodinciuc Ionela 

 

8. Ateliere de creație imaginativă  și abilități practice 

Picturi cu nisip colorat  - atelier de creaţie - prof. Curaleț Cătălin  

Călătorie în Fantazia - atelier creativ (desene, eseuri, recitare de texte lirice) - prof. Bardan Simona 

Reţete de poezie-atelier de creaţie – prof. Crașmari Daniela  

Universul lecturii-atelier de creație – prof. Onișoru Andreea  

Mozaic din figuri geometrice – prof. Holca Mihaela  

 “SKITS”. English is fun – atelier de creaţie - prof. Țăruș Alexandrina și Sava Lăcrămioara 

Desen şi geometrie-atelier – prof. Ivaniuc Marinela  

Construcţii cu rigla şi compasul – prof. Holca Mihaela  

Citeşte şi tu!-concurs de creaţie literară -  prof. Bardan Simona 

Descopăr, visez, creez!-tabără de creaţie – prof. Apetrei Mihaela 

Micul ziarist – atelier de creaţie file de ziar/revistă – prof. Curaleț Cătălin 

Atelier de creații lirice – prof. Bardan Simona  

Atelier creativ -eseuri, colaje –prof. Bardan Simona  

Imaginaţie şi creativitate - proiect educaţional – prof. Zorilă Larisa 

Lucrează în echipă!-atelier creativ, puzzle pe teme istorice – prof. Curaleț Cătălin  

Symboles de la France-atelier creativ  – prof. Zorilă Larisa 

Bine-ai venit, primăvară!  - prof. Carpăn Irina 

Tehnica şerveţelului - atelier de creaţie - prof. Iacob  Oana Adina 

E primăvară, iarăşi primăvară! – atelier creativ - prof. Ungureanu Mariana Daniela   

Fantezie şi culoare– atelier creativ - prof. Moisiuc Adelina, invitaţi: părinţi  

Sărbătorile pascale-atelier de abilităţi practice – prof. Murariu Mariana 

Flori de primăvară – atelier creativ  - prof. Trifan Daniela 

Meseria, brăţară de aur  - prof. Poenaru Florina Elena 

Sărbătoarea Paştelui prin poezie şi desen -  prof .Golofca Corina, Sava Carmen Niculina  

Primăvara în acţiune - atelier de abilităţi practice – prof. Dănilă Veronica 

O reţetă de familie –prof. Antoneac Lenuța Carmen, invitaţi: părinţi 

Tradiții pascale în satul meu-atelier practic de încondeiere a ouălor - prof. Antoneac Lenuța Carmen, Hriţcu Oltea, 

Achiricesei Viorica, Popovici Ioan, Nechifor Diana, Ciobanu Silvia,  invitaţi: părinţi 

100 de ani de România Mare - prof. Antoneac Lenuța Carmen 

Pasiuni şi decoraţiuni - prof. Antoneac Lenuța Carmen 

Să ne cunoaştem satul – atelier creativ - prof. Antoneac Lenuța Carmen 

Salata de fructe-atelier practice – prof. Miron Ligia  

Primăvara, festivalul culorilor - atelier de creaţie – prof. Miron Ligia 

Primăvara  în imagini – atelier de pictură – prof. Hriţcu Oltea, Achiricesei Viorica, Popovici Ioan, Nechifor Diana, 

Ciobanu Silvia 

De la proiect la construcție – design argitectural – prof. Harasim Mihai 

Covoare geometrice – elemente de organizare a datelor - prof. Harasim Mihai 

9. Ateliere științifice 
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Mari personalităţi româneşti  - prof. Bortă Daniela 

Cunoaşterea cărţilor de cult– prof. Drobotă Liviu 

Mari evenimente cu semnificație națională și universală – prof. Ivan Elena  

Călătorie prin corpul uman – prof. Zaiț Gabriela 

Pe urmele matematicienilor-atelier de lucru – prof. Mireuță Cristina  

Proiectarea gospodăriei – prof. Mireuță Cristina  

Obiective turistice din Franţa-atelier de lucru – prof. Botezatu Magdalena 

Probleme globale ale lumii contemporane – prof. Botezatu Mugurel 

The history of great Britain – prof. Sava Lăcrămioara 

Les histories de l’enfance – prof. Duceac Adriana 

Ascensiunea şi decăderea Imperiului Roman – prof. Curaleț Cătălin  

Pe urmele străbunilor  -  atelier de istorie literară – prof. Popovici Andreea 

Cetăți și domnitori români –prezentări PPT și referate științifice - prof. Iacob Adrian 

Histoires mêlées – prof. Duceac Adriana 

Tainele fizicii  - prof. Marișca Narcisa, Maftean Alexandra 

Fizica - știința pentru toți - prof. Marișca Narcisa, Maftean Alexandra 

România în Europa secolului al XX-lea și Europa secolului al XXI-lea – prezentare comparativă,  materiale PPT, 

referate și eseuri libere– prof. Curaleț Cătălin  

Personalităţi istorice din sec. al XX-lea – prof. Curaleț Cătălin  

Decouvrir la France – prof. Duceac Adriana  

Renaşterea, în lume  - prof. Zorilă Larisa  

Scriitori români ai sec. XXI – atelier – prof. Pintilii Niculina  

Pe urmele strămoşilor-atelier de istorie – prof. Ivan Elena 

Diamantele, cristale și roci -  prof. Săndulescu Monica 

 

10. Acţiuni de ecologizare și protecția mediului 
Activităţi de ecologizare în incinta şi în jurul şcolii – toți diriginții de gimnaziu și liceu 

Natura, prietena mea –proiect educațional - prof. Andronic Mirela și  Bejinariu Liliana 

Împreună pentru Pământ - proiect educaţional - prof. Bejinariu Liliana 

Protecția mediului înconjurător - inventar de termeni în lb. franceză – prof. Botezatu Magdalena 

Clasa noastră, cea mai frumoasă! - activităţi de igienizare – toți învățătorii 

Natura, prietena copiilor – prof. Moisiuc Adelina 

Să ocrotim natura! –  prof. Colibă Doru 

Reciclăm şi natura protejăm!  - prof. Murariu Mariana 

Să îngrijim mediul înconjurător! – prof. Trifan Daniela 

Împreună pentru un mediu curat şi sănătos! - prof. Poenaru Florina Elena 

Salvaţi planeta Pământ! – activități de conștientizare - prof. Lazăr Rodica, Hriţcu Oltea, Achiricesei Viorica, 

Popovici Ioan, Nechifor Diana, Ciobanu Silvia 

Și eu susțin Eco-Şcoala! –activităţi ecologice- prof. Panaite-Faraon Daniela, Chibici Cornelia 

Iubim natura! Reciclăm, nu aruncăm!,- prof. Rădăuceanu Fănica  

SOS-să protejăm natura!-vizionare de spoturi și videoclipuri educaţionale, dezbatere – prof. Negură Mihaela 

 

11. Vizite de studiu şi documentare: 
 
Sunt mândru de comunitatea mea! - vizită la Primăria Dumbrăveni – prof. Curaleț Cătălin 

Să ne cunoaştem istoria şi tradiţiile – vizită de studiu la Cetatea de Scaun şi la Muzeul Satului – prof. Mireuță 

Cristina 

Vizită la Biserica “Naşterea Domnului” din Dumbrăveni – prof. Drobotă Liviu , partener preot paroh Ioniță Vasile 

Să ne cunoaștem trecutul! – vizită de studiu la Muzeul de Istorie Suceava – prof. Bucur Cipriana  

Fulga nu vine de la supermarket - vizită la ferma de animale  - prof. Iacob  Oana Adina,  partener Ferma “Ali Sim” 

Dumbrăveni 

Vizită la biblioteca şcolii – prof. Dănilă Veronica, partener Biblioteca şcolii, bibliotecar Oana Bolocan 

 

 

12. Excursii. Drumeții 
Pe urmele trecutului - excursie – prof. Bortă Daniela, prof. Holca Mihaela 

Incursiune în istorie – vizită culturală - Prof. Bardan Simona 

 IAŞI – centru cultural – excursie  - prof. Paraon Angela și Ursan Theona 

https://www.google.ro/search?source=hp&ei=lKeoXOiuIN-Kk74P8KOKYA&q=traducere&oq=TR&gs_l=psy-ab.1.0.35i39l2j0j0i131j0l4j0i131l2.1701.1901..3304...1.0..0.574.805.1j1j5-1......0....1..gws-wiz.....6.0QAo7bngPzg
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Întoarcere spre trecut—excursie la obiective istorice din Suceava – prof. Ivan Elena 

Să ne cunoaştem comuna! – prof. Carpăn Irina, Hriţcu Oltea, Achiricesei Viorica, Popovici Ioan, Nechifor Diana, 

Ciobanu Silvia 

Suceava,  în strai nou de primăvară - excursie - Prof. Dănilă Veronica, Bujoreanu Adelina, Ungureanu Daniela, 

Miron Ligia 

Şi eu iubesc natura! - drumeţie – prof. Poenaru Florina Elena 

Drumeţie prin localitatea natală Dumbrăveni – prof. Lazăr Rodica 

Descoperim comunitatea noastră  - prof. Panaite-Faraon Daniela, Chibici Cornelia 

 

 

III. Parteneri implicaţi: 
 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava 

Primăria Dumbrăveni 

Biserica “Naşterea Domnului” Dumbrăveni 

Biblioteca școlii 

Biblioteca comunală 

Biblioteca Județeană Suceava 

Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi 

Poliția locală 

Cabinetul medical uman Dumbrăveni 

Centrul de bătrâni Dumbrăveni  

Asociaţia Părinţilor În sprijinul educației Dumbrăveni 

Ferma “Ali Sim” Dumbrăveni 

Liceul Tehnologic ”I.V.Liteanu” Liteni 

Colegiul Tehnic “Al.I.Cuza” Suceava 

Colegiul Tehnic “Petru Muşat” Suceava 

Liceul Tehnologic “Oltea Doamna” Dolhasca 

Liceul Tehnologic “Ştefan cel Mare” Cajvana 

Colegiul Tehnic “Laţcu Vodă” Siret 

Tipografia Lidana Suceava 

Tipografia Celestin Suceava 

Librăria Cărturești Suceava 

Părinți 
 

 

IV. Obiective urmărite: 
 

• creşterea gradului de implicare în activităţi cultural – artistice 
 

• conştientizare în privinţa responsabilităţii asumării valorilor morale 
 

• dezvoltarea spiritului de lucru în echipă 
 

• informare şi implicarea în acţiuni de combatere şi prevenire a violenţei 
 

• dezvoltarea capacităţii de explorare şi investigare a problemelor din viaţa cotidiană 
 

• îmbunătăţirea competenţelor de receptare a textului 
 

• dezvoltarea gândirii critice şi a creativităţii 
 

• cultivarea simţului estetic 
 

• creşterea gradului de implicare în activităţi de voluntariat 
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• stimularea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării eficiente 

 
• orientarea şcolară şi profesională 

 
• valorizarea abilităţilor artistice şi plastice 

 
• exersarea comportamentelor ecologice în contexte diferite 

 
• creşterea prestigiului şcolii în comunitatea locală și în județ 

 

 

V. Modalităţi de evaluare a activităţilor și rezultate tangibile: fotografii, înregistrări, 

filmulețe audio-video, portofolii, fişe de evaluare și autoevaluare, chestionare, 

expoziţii, diplome, fișele de proiect, planșe, postere, pliante, flyere, articole de ziar, 

aprecieri în spațiul public pe rețele de socializare, analiza SWOT, raportul 

activităților. 

 

VI. Rezultate intangibile: 
 

• Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în activități  nonformale 
 

• Identificarea valorilor personale, dar şi pe cele ale colegilor 
 

• Exersarea  abilităţilor de a proiecta şi desfăşura activităţi cât mai diverse în echipă 
 

• Dezvoltarea spiritului civic şi de implicare în problemele comunităţii 
 

• Îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor prin mijloace atractive, distractive și interactive 
 

• Creşterea interesului faţă de valorile culturale şi geografice locale şi naţionale 

româneşti 
 

• Practicarea voluntariatului activ şi eficient 
 

• Educarea elevilor în spiritul unui stil de viaţă sănătos. 

 

 

VII. ANALIZA SWOT: 
 
Puncte tari: 
 

• Experienţa managerială a cadrelor didactice care lucrează cu diferite categorii de 

elevi 
 

• Tematica activităţilor răspunde particularităţilor de vârstă și personalitate şi 

preocupărilor elevilor 
 

• Experienţa profesorilor şi a elevilor în proiecte derulate în şcoală de-a lungul timpului 
 

• Climat educaţional deschis, stimulativ datorat relaţiilor interpersonale pozitive 
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• Colaborarea  eficientă cu Consiliul Elevilor şi cu Asociaţia Părinţilor 
 

• Accesul  la Internet 
 

• Dotarea şcolii cu baza materială necesară susţinerii programului 
 

• Activităţi interactive 
 
 
Puncte slabe: 
 

• Rigurozitatea programului întocmit (corelarea cu orarul şcolii) 
 

• Limitarea de timp 

 

• Lipsa fondurilor extrabugetare și procurarea materialelor de lucru din buzunarul 

propriu al profesorului 

 

Oportunităţi: 
 

• Învăţarea nonformală, lipsită de factorul stres, oferă elevilor şansa de a lucra în 

echipă, de a lua iniţiative pe baza procesului de comunicare 
 

• Cererea exprimată de Consiliul Elevilor pentru desfăşurarea de activităţi comune 
 

• Posibilitatea de a identifiica noi parteneri în realizarea activităţilor nonformale 
 

• Organizarea unor activităţi extraşcolare, ceea ce determină crearea unor relaţii 

interpersonale 
 

• Colaborarea cu  diverşi parteneri etc. 
 
 

Ameninţări: 
 

• Condiţiile meteorologice nefavorabile care au împiedicat desfăşurarea unor activităţi 

în aer liber 

• Absenteismul și dezinteresul unor elevi 

 
 
 

 

Director, 
  Prof. Apetrei Mihaela

 
 
 

 

 
 
 

 

Consilier educativ, 

Prof. Pintilii Niculina



10 
 

 


