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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 VATRA DORNEI 

Loc. Vatra Dornei, Jud. Suceava, România 

Str. Mihai Eminescu, Nr. 50 

Tel/ Fax 0230/371304, 

e-mail::scgen4vd@yahoo.com 

www.scoala4vd.ucoz.ro 

www.scoala4vatradornei.ro 

 

 

 

O ACTIVITATE DE SUCCES ÎN ŞCOALA ALTFEL 

,,SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 

 

Numele şi adresa unităţii aplicante: 

Școala Gimnazială Nr. 4, str. Mihai Eminescu nr. 50, loc. Vatra Dornei, jud. Suceava,               

tel. 0230374354, e-mail scgen4vd@yahoo.com 

Nivelul de învăţământ- gimnazial 

Numărul de elevi din şcoală- 400 

Numărul de cadre didactice din şcoală- 25 profesori 

Coordonatorii activităţii: prof. Acatrinei Irinel Mioara, tel. 0742280276, e-mail 

irinelacatrinei1973@yahoo.com; bibliotecar Magherca Maria, tel. 0742988170, 

magherca.mariuta@yahoo.com . 

 

1.Titlul activităţii - ”Toamna- creativitate și culoare” 

 

2.Domeniul în care se încadrează: abilități de viață 

 

3.Scopul activităţii: dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de relaţionare şi de lucru în echipă 

prin antrenarea elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor şi a membrilor comunităţii în derularea 

unor activităţi educative, de creaţie şi educație estetică, de implicare în acțiuni comunitare, ce 

dezvoltă spiritul civic și cresc interacțiunea și incluziunea socială 

 

4. Obiectivele educaţionale:  

✓ dezvoltarea şi stimularea imaginației, creativității și expresivităţii elevilor; 

✓ folosirea darurilor toamnei, în crearea unor produse noi;  

✓ îmbinarea corectă a materialelor din natură, pentru realizarea unor lucrări originale;  

✓ valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea activităţilor 

extraşcolare;  

✓ organizarea unui concurs și a unei expoziţii  în timpul cărora să fie valorizate atât 

cunoştinţele dobândite pe parcursul activităţilor tematice, cât şi  lucrările realizate;  

✓ dezvoltarea spiritului civic, de acțiune comunitară și incluziune socială 

✓ încurajarea iniţiativei individuale şi de grup. 

http://www.scoala4vd.ucoz.ro/
mailto:scgen2vd@yahoo.com
mailto:irinelacatrinei1973@yahoo.com
mailto:magherca.mariuta@yahoo.com
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5. Elevi participanţi:  

✓ Grupul ţintă:  

• elevii Școlii Gimnaziale Nr. 4 V. Dornei- cuprinzând clase de nivel primar și 

gimnazial: clasele pregătitoare A, B, clasele I A, B, clasele a II-a A, B, clasa         

a III-a, clasa a IV-a, clasele a V-a A, B, clasele a VI-a A, B, clasele a VII-a A, B și 

clasele a VIII-a A, B;  

• elevi ai clasei a X-a E, reprezentând școala parteneră- Liceul Teoretic ,,Ion Luca” 

V. Dornei 

✓ Elevi participanţi: 395 elevi de la Școala Gimnazială Nr. 4 V. Dornei, 5 elevi de la Liceul 

Teoretic ,,Ion Luca” -procent de participanţi din numărul total de elevi din grupul ţintă= 

99%. 

6. Durata desfăşurării:  20.10.2017- 30.10.2017, între orele 8:00- 14: 00. 

    Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr. 4- săli de clasă şi holul şcolii. 

7. Descrierea activităţii:  

Proiectul ,,Toamna- creativitate și culoare” a cuprins mai multe etape: 

• 7.1.Promovarea  proiectului  în școală și comunitate, cu invitarea partenerilor (realizarea 

afișului, anunțarea proiectului la nivelul claselor și invitarea partenerilor)- 20.10.2017; 

• 7.2.Organizarea activităților la nivel de clasă- elevii și părinții au fost anunțați de către 

diriginte sau învățător despre etapele proiectului, necesarul de materiale, iar în data de 

25.10.2017, elevi, părinți și cadre didactice au parcurs, pe clase, etapele proiectului, 

anunțate anterior- 20.10- 25.10.2017; 

• 7.3.Desfășurarea Concursului ,,Roadele toamnei”, ce a cuprins realizarea unui coș cu 

produse ale toamnei, care să demonstreze imaginație, creativitate și muncă în echipă, 

respectiv jurizarea acestora- 25.10.2017; 

• 7.4.Expoziția ,,Talent și inspirație”- fiecare clasă a amenajat un stand de prezentare pe 

holul școlii ce a cuprins ,,Coșul abundenței” și exponate creative, folosind produse ale 

toamnei. Legumele și fructele, alături de plante ornamentele, frunze, sfoară, stuf, papură, 

au creat personaje într-o poveste fantastică (Pinguinul- vânătă, familia de arici 

Strugurescu, Morcovilă, Gogoșarul vesel, Țepoșilă, Pletosul, Omul-usturoi, alături de 

Zâna Toamna și alți prieteni), poveste scrisă în Cartea ,,Toamna și misterele din curtea 

școlii”, prezentată la standul clasei a V-a B- 25.10.2017.  

Fiecare clasă și-a prezentat produsele și coșul cât mai original și inedit. La clasele 

primare, prezentarea a fost făcută de cei doi reprezentanți ai clasei din Comitetul Eco-

Școala, iar la gimnaziu de către un reprezentant al Consiliului Școlar al Elevilor și un 

reprezentant din Comitetul Eco-Școala. 

• 7.5.Donarea coșurilor cu legume și fructe elevilor școlii cu posibilități materiale reduse, 

sub anonimat, pentru a nu-i pune pe aceștia și familiile lor, în situații sensibile- 

25.10.2017; 
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• 7.6.Promovarea rezultatelor proiectului pe site-ul școlii, pagina de facebook a școlii, 

pagina de facebook a Liceului Teoretic ,,Ion Luca” și pe TV Orion Media- 25-30.10.2017. 

 

Premierea a fost făcută de membri juriului, format din directorul școlii, președinta 

Asociației de părinți ,,Împreună pentru o școală modernă”, viceprimarul orașului și o elevă a 

clasei a X-a E, de la Liceul Teoretic ,,Ion Luca”. 

Reprezentantul trustului media Orion TV a imortalizat momentele pline de energie, 

emoție și culoare ale pregătirii expoziției,  jurizării acesteia și bucuriei copiilor de a împărtăși 

părinților reușita unei zile frumoase de toamnă...care, după spusele lui Albert Camus, reprezintă 

,,a doua primăvară...când fiecare frunză este o floare.” 

 

Metode: dialogul, explicația, demonstrația, exercițiul, învăţarea prin joc, lucrul în echipă 

etc. 

Activitatea a prezentat caracter interdisciplinar, elevii dovedind şi acumulând 

cunoştinţe de biologie, educație muzicală (activitățile au fost desfășurate pe fond muzical- fiind 

audiate Anotimpurile- Toamna de Vivaldi, compoziții de Chopin, Strauss, Mozart etc.), educație 

estetică, abilităţi practic-senzoriale, de recunoaştere, organizare și lucru în echipă etc. 

Parteneri: Liceul Teoretic ,,Ion Luca” V. Dornei, Asociația de părinți ,,Împreună pentru 

o școală modernă”, Primăria Vatra Dornei, Orion Media TV Vatra Dornei 

 

8. Rezultate:  

✓ Un afiş;  

✓ 17 liste de prezență ;  

✓ 17 standuri de prezentare a claselor participante la concurs (16 clase ale Școlii Gimnaziale 

Nr. 4 și o clasă a Liceului Teoretic ,,Ion Luca”);  

✓ 17 coșuri cu legume și fructe (donate, după jurizare); 

✓ O activitate de premiere, cu  înmânarea a  17 diplome; 

✓ O postare a activității pe pagina de facebook a școlii Proscoala4 și pe site-ul școlii (30 

fotografii); 

✓ O postare a activității pe pagina de facebook a Liceului Teoretic ,,Ion Luca” (10 

fotografii); 

✓ Un film al proiectului și două difuzări a acestuia, pe postul Orion TV Vatra Dornei, în 

datele de 28.10.2017 și 29.10.2017;  

✓ Un DVD cu fotografii și filmul activității din 25.10.2017. 

 

9. La nivelul școlii, activitatea de donație a alimentelor a început în acest proiect și va 

continua, școala înscriindu-se în Programul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară 

(S.N.A.C.), cu Proiectul ,,Mânuțe mici, cu inimi mari”.  

Acesta își propune să dezvolte spiritul civic și de acțiune a elevilor și părinților în 

comunitate, pentru creșterea interacțiunii și incluziunii sociale, în cele două centre din oraș: 
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Centrul Social de primire, asistență și îngrijire a persoanelor vârstnice Vatra Dornei și Centrul 

de Zi pentru copii- Casa Vladimir, Vatra Dornei. 

  

10.  

Proiectul ,,Toamna- creativitate și culoare” a fost propus ca activitate de succes în 

Săptămâna Şcoala Altfel ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!”  23.10-27.10.2017, datorită 

faptului că a avut un număr foarte mare de participanți (395 elevi ai școlii, 5 elevi ai clasei a 

X-a E, 40 părinți și 23 cadre didactice), implicând și parteneri din diverse medii (școli, 

primărie, media), cu impact mare în comunitate și continuare a activităților de donație sub 

formă de voluntariat, în perioada Sărbătorilor de Crăciun, Sărbătorilor Pascale și Zilei de 1 

iunie, în centrele mai sus amintite. 

O provocare pentru școala noastră este aceea de a organiza un astfel de proiect în fiecare 

anotimp, cu mărirea numărului de parteneri, atât din ciclul gimnazial (Școlile Gimnaziale  Nr. 

1 și 2 din oraș), cât și din cel preșcolar- grădinițe cu program normal sau prelungit. 

  

Mărturii ale participanţilor:  

 

✓ ,,Am participat la un proiect deosebit, care m-a făcut fericită. A însemnat muncă în 

echipă...și am învățat că împreună putem realiza lucruri frumoase, respectându-ne unii 

pe alții și punând în practică decizii comune.” 

Dănilă Spînu Denisa - clasa a VI-a A 

 

✓ ,,O activitate inedită. O provocare pentru clasa a X-a E ce a reprezentat Liceul 

Teoretic ,,Ion Luca” în acest proiect, o provocare pentru mine- ca reprezentant al 

clasei în juriu și o încântare să admir atâta explozie de culoare și imaginație”. 

Banu Iasmina- clasa a X-a E, Liceul Teoretic 

,,Ion Luca”- partener al Școlii Nr. 4, în proiect 

 

✓ ,,O activitate interesantă, propusă și realizată de elevii școlii cu implicare, interes și 

creativitate. A fost foarte greu de făcut o ierarhizare a lucrărilor deoarece toate au fost 

reușite, iar copiii și le-au prezentat cu talent, emoție și originalitate.” 

     Chiruță Raluca- președinta Asociației de părinți  

,,Împreună pentru o școală modernă” 

 

Activitatea poate fi accesată pe site-ul  școlii http://www.scoala4vatradornei.ro/, link 

https://scoala4vatradornei.ro/index.php/proiecte/scoala-altfel-2017-2018/o-activitate-de-succes 

 

 

http://www.scoala4vatradornei.ro/
https://scoala4vatradornei.ro/index.php/proiecte/scoala-altfel-2017-2018/o-activitate-de-succes

