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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 

VATRA DORNEI 

Strada Mihai Eminescu nr.50 

Județul Suceava 

Telefon/Fax 0230/371304 

e-mail: scgen4vd@yahoo.com 

www.scoala4vatradornei.ro 

 

 

Nr. 1300 din 16.09.2019 

Informare privind desfăşurarea activităţii educative  

în anul şcolar 2018-2019,  

în concordanţă cu Planul activităţii educative şcolare şi extraşcolare al unităţii şcolare 

Activitatea educativă: 

 Activitatea educativă desfăşurată în cadrul comisiei metodice a diriginţilor- responsabil prof. Leonte Dupu Alina 

 

În anului şcolar 2018-2019, membrii Comisiei diriginţilor şi-au proiectat şi desfăşurat activitatea educativă în concordanţă cu Planul managerial al şcolii 
şi Planul operaţional, în colaborare cu toţi factorii educaţionali, respectând indicaţiile Scrisorii metodice ISJ Suceava şi Ghidul profesorului - diriginte, având 

ca obiective:  

 asigurarea  cadrului  legislativ specific activităţii  educative  şcolare şi extraşcolare; 
 asigurarea eficienţei proiectării curriculare şi extraşcolare a activităţilor educative a diriginţilor; 

 creşterea vizibilităţii  eficienţei  activităţii  educative  prin popularizarea rezultatelor deosebite ale şcolii în mass-media;  

 profesionalizarea activităţilor educative prin perfecţionarea metodelor, instrumentelor, resurselor didactice utilizate în actul educaţional; 
 eficientizarea activităţii de cunoaştere a personalităţii elevului sau a grupului educat; 

 starea disciplinară a elevilor; 

 optimizarea relaţiei şcoală-familie; 

 prevenirea situaţiilor de delicvenţă juvenilă şi formarea deprinderilor de intervenţie în cazuri de violenţă, abuz, devianţă comportamentală; 
 consilierea elevilor în vederea orientării şcolare şi a carierei;  

 prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar şi a eşecului şcolar; 

mailto:scgen4vd@yahoo.com
http://www.scoala4vatradornei.ro/
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 organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare care să le stimuleze, să le cultive şi să le modeleze aptitudinile şi să le organizeze într-un mod 

plăcut timpul liber. 
 

Principalele activităţi derulate: 

 

 Constituirea Comisiei metodice a diriginţilor pentru anul școlar 2018/2019; 
 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesională conform programelor in vigoare;  

 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea şi interpretarea datelor din procesele verbale ale şedinţelor şi propunerea unor măsuri de remediere a 

punctelor slabe; 
 Organizarea de şedinţe în cadrul comisiei  metodice pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui, completării corecte a 

documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte;  

 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea 
de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental; 

 Atragerea profesorilor-diriginţi şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare şi extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

 

Pe parcursul semestrului, membrii comisiei au dezbătut probleme privind aspecte actuale ale educaţiei, după cum urmează: 
 

 

Nr. 

crt. 

Tema activităţii Termen Responsabil 

1. Organizarea activităţii: 

  Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi 

părinţi în vederea desfăşurării activităţilor: 

- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi 
- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 

 Studierea programelor de Consiliere si orientare în vigoare de către toţi diriginţii; 

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale: ale orelor de consiliere si  orientare, ale activităților 
extrașcolare, ale activităților educative cu părinții conform programei de Consiliere și orientare, 

pe baza documentelor prioritare ale activității educative: portofoliul / caietul dirigintelui); 

- analiza SWOT a comisiei diriginţilor în anul școlar 2017-2018; 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Sept .2018 

Prof. Leonte-Dupu Alina 

 

 

Toţi diriginţii 

2. Mapa dirigintelui; 

 

Diseminarea informaţiilor primite la Consfătuirea judeţeană; 
 

 

 

Oct. 2018 

Prof. Leonte-Dupu Alina 

 

Prof. .Acatrinei Irinel  
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În ultima săptămână a fiecărui semestru, s-au reunit Consiliile claselor pentru a analiza situaţia la învăţătură şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de 

comun acord, în ce situaţii şi în ce măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca, la finele semestrului I  și a anului școlar, cataloagele 
să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 

       De un real folos a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor, completându-

ne reciproc. 
 

 Activitatea Consiliului Școlar al Elevilor – acțiuni, evenimente, proiecte desfășurate, rezultate - exemple. 

 

Consiliul Școlar al Elevilor a desfășurat  următoarele activități:  
 Stabilirea atribuțiilor pe departamente;  

 Participare la acțiunea de voluntariat ,,Let s do it, România!” – 15 septembrie 2018;  

 Participare la organizarea activității din Școala Altfel ,,Arborăm Steagul Verde în An Centenar”- 26 oct. 2018;  

 Participare la organizarea Proiectului ,,Scrisoare pentru Moș Crăciun”- participarea la jurizare a președintei C.Ș.E. –Maria Popa; aceasta a acordat 
premiile după activitatea de jurizare- decembrie 2018;  

 Implicare în organizarea Concursului de cunoștințe istorice- 1 decembrie în An Centenar (29 noiembrie 2018), desfășurat la Casa de cultură ,,Platon 

Pardău”;  
 Implicare în organizarea Serbării de Crăciun, la invitația Asociației de părinți- decembrie 2018 

 Implicare în desfășurarea activității Ora Pământului la Vatra Dornei- martie 2019;  

 Implicare în desfășurarea Serbării Performanței- mai 2019. 

 

Stabilirea de comun acord a orelor de consiliere pentru părinţi, tematica acestora. 

 

Prof. Nisioi Silvica 

 

3. Masă rotundă: „Necesitatea educaţiei patriotice a elevilor” 
„Patria ubi bene?” 

 
Nov. 2018 

Prof. Cocoreanu Aurelian 

4.   Masă rotundă: „Tradiţie şi continuitate”  

Dec. 2018 

Toţi diriginţii 

  

5.  ,,Dezvoltarea competențelor de literație la toate obiectele de studiu” Febr.2019 Prof. Leonte Dupu Alina 

6. ,,Potențialul VOLUNTARIATULUI și a educației nonformale” Martie 2019 Prof. Leonte Dupu Alina 

7. ,,Copiii problemă- O problemă?” Aprilie 2019 Prof. Simona Carp 

8. ,,Gaudeamus igitur” Mai- iunie 2019 Prof. Nisioi Silvica, 

 Obreja Tatiana 
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 Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor/Asociaţia părinţilor - proiecte desfăşurate, rezultate obţinute (exemple de activități suport pentru 

părinți, tematici ale întâlnirilor cu părinții, proiecte pentru educația părinților, proiecte având ca tematică migrația părinților la muncă în străinătate etc.).  

 Lectorat cu părinții- 28 noiembrie 2018; tema ,,Stiluri parentale”; invitat psiholog școlar dna Delia Drăgan 
 Activitatea Asociației de părinți a Școlii Gimnaziale Nr. 4 V. Dornei ,,Împreună pentru o școală modernă” 

-Participare la organizarea activității ,,Arborăm Steagul Verde în An Centenar”- 26 oct. 2018;  

-Organizarea mobilității elevilor și cadrelor didactice în Grecia- octombrie 2018, în cadrul Parteneriatului Cultural- Lingvistic cu Școala de muzică 

Pallinni din Atena;  
-Participare la organizarea Reuniunii Manageriale a Directorilor din zona Dornelor- noiembrie 2018;  

-Participare la Lectoratul cu părinții din sem. I și prezentarea Raportului activității asociației pentru anul școlar 2017-2018, de către dna președintă 

Raluca Chiruță;  
-Premierea elevilor participanți la Proiectul ,,Scrisoare pentru Moș Crăciun” -dec. 2018;  

-Organizarea Serbării de Crăciun ,,Iată vin colindătorii!”-dec. 2018;  

-Implicare în activitățile Programului Mondial Eco-Școala;  
-Achiziționarea unui aparat de filtrare a apei, pentru asigurarea unei ape potabile de bună calitate elevilor și pentru promovarea unei alimentații corecte 

(hidratare corectă);  

-Achiziționarea unui xerox performant, pentru desfășurarea activităților școlare și extrașcolare. 

Exemplele de activităţi ale Asociațiilor de părinți s-au completat în documentul: 

https://docs.google.com/document/d/1EE3MmxjdyLteqcX9GUWcn9RRf5MyI1OadInuZLdyFv4/edit  
 

 Proiecte şi programe desfăşurate: 

a. Educație rutieră – exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente organizate/desfășurate, patrule de educație rutieră, cercuri, 

acțiuni în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul Judeţean al Jandarmeriei. 

Vor fi consemnate în google docs:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JvKLvpVwmaBAtCpIELopb40PY3a0VK_LpgpuLgUWvvs/edit#gid=1480899050  
 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de beneficiari Parteneri 

Ziua 

Educației 

rutiere 

Invitat al Poliției Rutiere a făcut aplicații 

practice cu elevii claselor gimnaziale la trecerea 

de pietoni din fața școlii; elevii din Patrula 

rutieră au fost echipați cu veste reflectorizante, 

Școala Gimnazială 

Nr. 4 V. Dornei 

15-18.10.2018 42 elevi de gimnaziu Poliția Rutieră 

Vatra Dornei, agent 

Tărăboanță Gabriel 

https://docs.google.com/document/d/1EE3MmxjdyLteqcX9GUWcn9RRf5MyI1OadInuZLdyFv4/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JvKLvpVwmaBAtCpIELopb40PY3a0VK_LpgpuLgUWvvs/edit#gid=1480899050
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fluiere, șepci și paletă inscripționată cu Stop și 

Treceți, exersând regulile de circulație a 

pietonilor în zona trecerii de pietoni 

Prof. Tăzlăoanu 

Valentina, 

Acatrinei Irinel 

Traversez 

corect strada? 

Observarea semnelor de circulație ce trebuie 

respectate când ești pieton sau utilizator al 

bicicletei, trotinetei, cât și motivele pentru care 

este necesar să cunoști și să respecți aceste 

reguli. 

Școala Gimnazială 

Nr. 4 V. Dornei 

Prof. Candrea 

Ionela, înv. Pop 

Veronica 

28.09.2018 44 elevi (18 elevi- 

cls. a II-a B, 26 elevi 

cls. a IV-a a) 

2 părinți 

 

 

b. Prevenirea traficului de persoane - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente organizate/desfășurate pentru prevenirea, 
informarea, conștientizarea diferitelor grupuri țintă, acțiuni în parteneriat cu Agenţia Naţională de Luptă Împotriva Traficului de Persoane. 

  

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

c. Prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, produse etnobotanice - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

organizate/desfășurate  pentru prevenirea, informarea, conștientizarea diferitelor grupuri țintă, acțiuni în parteneriat  cu Centrul de Evaluare, 

Prevenire şi Consiliere Antidrog Suceava. 
Au fost consemnate în google docs:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uwpo8bY7hczASXjRrOtdoDLQB_9dv1o8zJXOXyMslC4/edit#gid=0  

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de beneficiari Parteneri 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UWpo8bY7hczASXjRrOtdoDLQB_9dv1o8zJXOXyMslC4/edit#gid=0
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Spune Nu 

consumului 

de tutun, 

alcool și 

substanțe 

etnobotanice 

Elevii clasei a VII-a A au fost informați despre despre 

riscurile consunului tutun, alcool și substanțe 

etnobotanice cât și despre sancțiunile pe care le pot 

suporta dacă consumă aceste substanțe în spațiul 

școlar; analiza unor cazuri concrete 

Școala Gimnazială 

Nr. 4 V. Dornei 

Prof. Acatrinei 

Irinel Mioara 

Decembrie 2018 22 elevi ai clasei a 

VII-a A 

Consilier școlar-

prof. Delia 

Drăgan 

 

d. Apărare și protecție civilă - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente organizate/desfășurate pentru prevenirea, informarea, 

conștientizarea diferitelor grupuri țintă, acțiuni în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” Suceava. 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de beneficiari Parteneri 

Nu tremur la 

cutremur! 

Simulări de cutremur- realizate semestrial, cu 

informarea elevilor privind regulile ce trebuierespectate 

în caz de cutremur  

Școala 

Gimnazială Nr. 4 

V. Dornei 

Prof. Cozianu 

Claudiu 

An școlar 2018-

2019 

420 elevi, 25 cadre 

didactice, 7 cadre 

din personalul 

auxiliar nedidactic 

Unitatea de 

pompieri Vatra 

Dornei 

 

e. Respectarea drepturilor copilului  - exemple de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente organizate/desfășurate pentru respectarea și 

promovarea drepturilor și responsabilităților copiilor/tinerilor, prevenirea exploatării copiilor prin muncă şi exploatare sexuală, acțiuni în 
parteneriat cu Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Suceava, ong-uri etc.. 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de beneficiari Parteneri 

„Un copil 

informat- un 

copil protejat!” 

-Să cunoască semnificația zilei de 20 NOIEMBRIE – Ziua 

internațională a drepturilor copilului;  

Școala 

Gimnazială 

 Noiembrie 2018 29 elevi - clasa a II-a 

A 
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Ziua 

internațională a 

drepturilor 

copilului 

În anul Centenarului Marii Uniri, în discuția de prezentare a 

drepturilor copilului, s-a pus accent pe dreptul copilului de a-și 

păstra identitatea, inclusiv cetățenia, numele și relațiile familiale 

și dreptul copilului la libertatea de gândire, de conștiiță și religie. 

Copiii au dat exemple de respectare sau de încălcare a drepturilor 

copilului din lecturile citite, dar și din viața reală. 

Concluzia desprinsă a fost că demnitatea şi drepturile fiecărui 

copil trebuie respectate în orice situaţie, interesul superior al 

fiecărui copil trebuie protejat și că toți copiii lumii trebuie să aibă 

drepturi egale și să nu fie discriminați. 

Nr. 4 V. 

Dornei 

prof. Jucan 

Liuța 

Salut- deci 

RESPECT! 

Prezentare ppt cu titlul ,,Salut, deci Respect!”; realizarea de 

postere cu forme de salut, în limbile străine studiate 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Înv. Afloarei 

Viorica 

10-15.11.2018 33 elevi ai clasei a 

III-a A 

5 părinți 

 

f. Copiii cu părinți migranți 

 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

 

g. Protecția consumatorului - exemple de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente organizate/desfășurate, acțiuni în parteneriat cu  Oficiul pentru 

Protecţia Consumatorului etc.. 
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h. Voluntariat, sănătate și igienă - exemple de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente organizate/desfășurate, acțiuni în parteneriat cu Societatea 

de Cruce Roşie, Direcţia pentru Sănătate Publică etc.. 

 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de beneficiari Parteneri 

Let s do it, 

România! 

Participare la Campania de voluntariat ce își propune 

igienizare a spațiilor verzi, la nivel național, în 

parteneriat cu Primăria Vatra Dornei și Asociația 

Biosilva Suceava 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Prof. 

Acatrinei 

Irinel Mioara 

10-15 septembrie 

2018 

34 elevi de gimnaziu, 

5 profesori (Nisioi 

Silvica, Țigănetea 

Doina, Juravle 

Mihaela, Carp 

Simona, Dincă 

Alina) 

Primăria Vatra 

Dornei, Asociația 

Biosilva Suceava, 

Liceul theoretic 

,,Ion Luca” V. 

Dornei 

Dăruim din 

inimă 

Donație de fructe și legume la centrul Casa Vladimir Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Prof. Manea 

Manuela 

27.11.2018 27 elevi ai clasei IA, 

100 elevi de la 

centrul Casa 

Vladimir 

Economist 

Camelia Zetu, 

reprezentant Casa 

Vladimir 

Oferind 

fructe, oferim 

vitamine 

Donație de fructe la Centrul Social Vatra Dornei și 

Centrul Social  Chilia; program artistic 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Înv. Afloarei 

Viorica 

27.11.-06.12.2018 33 elevi ai clasei a 

III-a A, 22 bătrâni 

instituționalizați  

Părinții elevilor 
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UN MEDIU 

CURAT- 

activitate de 

ecologizare pe 

Dealul Runc 

 

 

 

Elevii clasei a III-aA, impreună cu  câțiva membri ai 

Organizației TrahsHero, și-au intrecut hărnicia 

participând la ecologizarea străzii  

Dealul Runc 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Înv. Afloarei 

Viorica  

33 de elevi ai 

clasei aIII-aA 

  5 aprilie 2019 - 25 elevi ai clasei 

- 7 membri ai organ 

zației 

5 părinți  

Părinții elevilor 

Concursul 

,,Sanitarii 

pricepuți” 

Echipajul Ṣcolii Gimnaziale Nr. 4 Vatra Dornei a 

obţinut locul II la Faza zonală 

 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Prof. Dincă 

Alina 

Sem. al II-lea 10 elevi Societatea de 

Cruce Roșie și 

Serviciul 

Salvamont Vatra 

Dornei 

Educația pentru 
valori - Centrul 

de Performanță 

- derulat în semestrul al doilea al anului școlar 2018-
2019; 

- în fiecare sâmbătă, între orele 10-12, activități de 

învățare pentru elevi capabili de performanțe la limba 

română și matematică; 
- echipa de proiect a reunit 10 profesori / învățători de 

la Școala 4 și Școala 2 Vatra Dornei 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Prof. 

Moroșan 
Doina 

Semestrul al II- lea 87 elevi din clasele 
III-IV de la școlile 

din zona Vatra 

Dornei 

Primăria Vatra 
Dornei; 

Școlile din zona 

Vatra Dornei 

Să îngrijim 

păsările 

Prezentarea semnificaţiei zilei “1 Aprilie – Ziua 

Păsărilor” 

Școala 

Gimnazială 

01.04.2019 25 elevi 

10 părinţi 

Părinţii elevilor 

din clasa a VI-a A 
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Construcţia unor căsuţe pentru păsări în care s-a plasat 

hrană specifică. 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Prof. Dincă 

Alina 

 

  

 

 Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii (educaţia pentru mediul înconjurător, educaţia pentru schimbare şi dezvoltare, educaţie financiară, 

educaţia pentru democraţie şi drepturile omului, educaţia pentru timp liber, educaţia pentru sănătate, educaţia pentru mass-media, educaţia economică 
şi antreprenorială etc.) – exemple, scurtă descriere a impactului/ rezultatelor obținute. 

 

 Educaţia pentru mediul înconjurător 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de beneficiari Parteneri 

Proiectul 

Mondial Eco- 

Școala 

După primirea statutului de Eco-Școala, în cadrul 

Seminarului din 29 septembrie 2018, școala a primit 

distincția Steagul Verde, simbol al reușitei în educația 

pentru mediu; Steagul a fost arborat în școală în cadrul 

activității  ,,Arborăm Steagul Verde în An Centenar”; 

lunar se desfășoară activități, conform tematicii 

proiectului. 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Coordonatori 

ai 

programului 

la nivelul 

școlii- prof. 

Acatrinei 

Irinel și Dincă 

Alina 

Sem. I al anului 

școlar 2018-2019 

420 de elevi ai școlii, 

25 cadre didactice, 

părinți 

Primăria Vatra 

Dornei, 

Administrația 

Parcului Național 

Călimani, Liceul 

Teoretic ,,Ion 

Luca” V. Dornei 
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Culorile 

toamnei 

Recitare de poezii și interpretare de cântece referitoare 

la anotimpul toamna şi realizarea expoziţiei de lucrări 
cu tema “Toamnă mândră, darnică” 

 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Prof. Moroșan 

Doina 

16.11.2018 30 elevi CPA  

Cheia pentru 

o planetă 

verde este în 

mâinile 

noastre 

Expoziție tematică pe holul școlii, la parter, cu 

exponate din materiale reciclabile 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Prof. Timu 

Carmen, 

Dincă Alina 

Octombrie- 

noiembrie 2018 

420 elevi ai școlii Liceul Teoretic 

,,Ion Luca” V. 

Dornei 

Poluarea și 

schimbările 

climatice 

Activitatea a avut drept   scop formarea/consolidarea  

cunoştinţelor referitoare la mediul înconjurător, a 
deprinderilor privind educaţia pentru protejarea 

mediului  şi a fost  structurată pe trei componente: 

prezentarea modalităţilor prin care omul poluează 
mediul; prezentarea unor materiale (prezentări ppt) 

privind impactul factorilor poluatori  asupra mediului;  

realizarea de către elevii  participanţi la activitate a unui 
afiş (poster), respectând tematica activităţii 

 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Prof. Dincă 

Alina 

21 noiembrie 2018 – 

„Săptămâna 

Educaţiei Globale” 

16 elevi ai clasei    a 

V-a A 

 

Programul 

“Grădini şi 
Şcoli 

Prietenoase 

cu Natura” 
 

Concurs pe teme de biodiversitate Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Octombrie 2018- 

iulie 2019 

100 elevi de 

gimnaziu 
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(CAEN, lista 

proiectelor 

fără finanţare 

MEN, poziţia 

98) 

Prof. Dincă 

Alina 

     

 

3.„NATURA

- PRIETENA 

MEA”-  

 Interpretarea unei scenete  ecologice cu referire la Ziua 

Pământului; 

- Realizarea unei expoziții cu lucrări realizate din 

materiale refolosibile 

. 

 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Clasa a III-a 

A înv. 

Afloarei 

Viorica 

 

  15 aprilie 2019 32 elevi 

10 părinți 

Asociația„ Pro 

Basarabia și 

Bucovina" 

Biblioteca 

Municipală„G.T 

Kirileanu" 

Casa de Cultură  

„Platon Pardău" 

                            

Comitetul 

de părinți 

 

     

„Fii 

eCOOLogist!

” 
- Promovarea 

educației 

ecologice în 

școală și 
dezvoltarea 

spiritului 

Discuția pornește de la semnificația zilei, apoi elevii 

explică ce înțeleg prin mediu, care sunt componentele 

mediului  (aer, apă, sol, subsol, flora, fauna) și de ce este 
important să ocrotim mediul și să reducem poluarea.  

Elevii sunt îndemnați să scrie la tablă câte un îndemn pe 

care îl consideră important și necesar în ceea ce privește 

ocrotirea mediului, după ce, mai întâi, explică îndemnul 
adresat de către învățătoare: „Fii eCOOLogist!”( ce 

Școala 

Gimnazială 

Nr.4 Vatra 
Dornei 

Prof. Jucan 

Liuța 

5 iunie 2019 28 - 
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ecologic al 

copiilor 

înseamnă să fii cool și ce înseamnă să fii ecologist- poți fi 

cool/ la modă și având o atitudine ecologistă). 
Elevii realizează câte o lucrare intitulată „Ce își dorește 

Pământul?”; fiecare elev realizează din hârtie (șablon) o 

planetă pământ, al cărei mijloc se deschide și lasă la 

vedere mesaje/desene care ilustrează ce cred copiii că și-
ar dori Pământul. 

 

     

Ziua 

mondialǎ a 

apei 

Acţiune de ecologizare pe malul râului Dorna Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Prof. Dincă 

Alina 

22.03.2019 25 elevi - 

Campania 
județeană 

,,Copacul tău 

pentru 

Pământul 
nostru” 

plantarea unui copac în curtea școlii, donat de un părinte 
(clasa a V-a B) 

Prof. 

Acatrinei 

Irinel Mioara 

17 aprilie 2019 45 elevi din clasele 
a V-a B, a VII-a A, 

a VIII-a B 

 

Ziua 

mondialǎ a 
mediului 

Dezbatere pe tema problemelor legate de mediu Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Prof. Dincă 

Alina 

05.06.2019 40 elevi - 
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 Educație pentru schimbare și dezvoltare, interculturalitate 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de beneficiari Parteneri 

Parteneriatul 

“Prietenie fara 

frontiere” 

Vizita la 

Scoala  Pallini 

din Atena 

Proiectul” 

Zwei Brücken- 

zwei 

Kulturen”- 

Punte intre 

doua culturi” 

 

Elevii Scolii noastre au  fost primiti in vizita de studiu de 

catre elevii Scolii  de Muzica Pallini, din Grecia si au 

desfasurat impreuna  activitati interesante si inedite. 
actualizarea si reperarea unor notiuni de istorie antica 

deja studiate , in vizitele de studiu la diverse obective 

turistice: recunoasterea stilurilor: ionic, doric, corintic, a 

cpitelurilor si coloanelor. 
 Unul din obiectivele acetsui parteneriat  a fost- 

Identificarea  reperelor istorice, geografice si culturale 

din Grecia antica: identificarea  dupa studiul  prealabil 

din carti la scoala a unor locuri  incarcate de istorie : 

Templul lui Poseidon, Souni, Partenonul, Muzeul 

Acropolis, Mystras, Canalul Corint, Peninsula 

Pelopones; promovarea multiculturalismului si schimbul 

de bune practici. 

 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Prof. 

Boncheș 

Adriana 

14-21.10.2018 19 elevi, 5 cadre 

didactice 

Scoala  Pallini din 

Atena, Grecia 

 

Parteneriat 

cultural-

lingvistic cu 

Scoala Szopol  

, Kozieglowy, 

Polonia 

 

            În decembrie 2018, Şcoala Gimnazială  Nr. 4 

Vatra Dornei, reprezentată de doamna profesor Adriana 

Boncheş, coordonator de proiect,  demara cu succes 
Parteneriatul cultural-lingvistic cu Şcoala Zespol Szkol 

w Kozieglowach, din Kozieglovy, Polonia, sub ampla 

umbrelă - „Prietenie fără frontiere”. Activităţile 
desfăşurate în intervalul 9-15 decembrie 2018, la Şcoala 

Gimnazială  Nr. 4 Vatra Dornei, au fost diverse şi 

atractive:  întâmpinarea oaspeţilor, prezentarea celor 

doua grupe de elevi şi a celor doua echipe de proiect - 
profesorii din Scoala  Zespol Szkol: Gruszka Milena 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Prof. 

Boncheș 

Adriana 

Perioada 

parteneriatului este 

nedeterminata, atat  

timp cat aduce 

beneficii ambelor 

scoli implicate 

15 elevi romani din 

parteneriat  ,60 elevi  

implicati in 

activitatile artistice si 

lectii demonstrative 

cat si profesori. 

Scoala din orasul 

Kozieglowy, 

Polonia 
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“Prietenie fara 

frontiere”- 

Grenzenlose 

Freundschaft”-  

Parteneriate  

educationale 

cultural 

lingvistice cu  

Scoli din 

Europa unde 

se studiaza 

Limba 

Germana ca lb 

materna sau ca  

lb straina 

Scoala “ David 

Kofler” 

Südtirol, Italia 

 

,Czyz Jadwiga, Polaczek Michał  şi profesorii  români: 

director Voivod Ancuţa, Adriana Boncheş,  Doina 
Moroşan, Irinel Acatrinei şi Livica Florea; vizitarea 

şcolii, prezentarea bibliotecii, precum şi prezentarea 

unor repere  culturale şi geografice.  

 
In cadrul proiectului se desfasoara  in scoala   mobilitati 

in scolile partenere pentru a desfasura activitati comune 

impreuna cu elevii parteneri,astfel  scopurile 

parteneriatului sunt: promovarea studiului limbii 

germane si engleze, promovarea   comunicarii, 

cunoasterea culturii, istoriei si civilizatiei, elevii devin 

mai dornici de cunaostere, privesc dincolo d euniversul 

local,  isi antreneaza gandirea  si s eimplica personal in 

activittai captivante, manifesta responsabilitate si  spirit 

civi. 

Parteneriatele culturale  trebuie s atrezeasca  interesul 

pentru citit, sa cunoasca  programul si sistemul scolar din 

celellate tari, educatia non- formala fiind mereu in prim 

plan. 

Durata acestor parteneriate  se intinde atata timp cta 

aduce beneficii ambelor grupe de elevi si profesori. 

Promovarea tolerantei , a multiculturalitatii si a 

diversitatii sunt puncte cheie  in cadrul proiectului . 

 Mobilitati in strainatate:  14-21 oct 2018  19 elevi si 5 

cadre didactice au vizitat Scoala  de Muzica Pallini din 

Grecia 

 

 

 

- Marmara 

College 
Istanbul,-

Scoala 

Kozieglowy 
Polonia 

- Scoala de 

Muzica din 

Pallini , 
Atena 

-Scoala “ David 

Kofler” Südtirol, 

Italia 
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28.02-7.03  15 elevi si 2 cadre didactice au vizitat Scoala 

din Kozieglowy,Polonia 

 21-31 martie 2019 4 cadre didactice si 23 elevi au vizitat 

Scoala din Olang, Sudtirol Italia 

Parteneriatul cu Marmara College s-a desfasurat doar la 

nivel  de schimburi de scrisori si mailuri , urmand a se 

realiza o mobilitate in 2-9 noiembrie 2019 la Istanbul 

unde 12 elevi ai scolii vor lua parte la activitatile 

partenerilor turci. 

 

Limba 

Germana – un 

Liant intre 

Scoli 

Deutsch- eien 

Verbindung 

zwischen zwei 

Schulen 

Activități în cadrul parteneriatelor dintre Școala Gimn. 

Nr. 4 V. Dornei și Școala “ Bogdan Vodă” - Radăuți, prin 

repr. Prof. lb. germană Daniela Nanu și Liceul 

Tehnologic  Dorna Candreni- prin repr. prof. lb. germană  

Ingeborg Adelheid Obada 

In cadrul parteneriatului am primit vizita  elevilor unei 

clase a VI-a  care   au sustinut o scurta prezentare in 

limba germana despre  traditiile germanofone  de 

Craciun, s-au prezentat si au interactionat cu elevii clasei 

a VI-a B de la scoala noastra. 

 Scopul parteneriatului fiind acela de a promova 

comunicarea in Limba germana 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Prof. 

Boncheș 

Adriana 

Decembrie 2018- 

6.12 si 18.12  cate 2 

ore pentru fiecare 

activitate 

50 de elevi de la 

clasele a V-a B și a 

VI-aB 

Școala “ Bogdan 

Vodă” - Radăuți, 

Liceul Tehnologic  

Dorna Candreni 

Ziua 

europeană a 

limbilor 

moderne 

Teleconferință cu elevii parteneri de la școala din 

Kozieglowy (Polonia) 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

26.09.2018 15 elevi din clasele a 

VI-a A, a VII-a A și 

a VIII-a A 

Școala din 

Kozieglowy 

(Polonia) 
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Prof. 

Boncheș 

Adriana 

Sankt Martin-

tradiția 

felinarelor 

Elevii sunt familiarizați cu tradiții din cultura altor 

popoare europene, vorbitoare de limbă germană 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Prof. 

Boncheș 

Adriana 

11.11.2018 110 elevi din clasele 

Pregătitoare A, IA, a 

II-a A, a III-a A 

 

Z.I.C.I.- Ziua 

Internațională 

a cititului 

împreună 

Membrii Clubului de lectură au citit fragmente din 

volumul ,,Fram-ursul polar” de Cezar Petrescu, opera 

din lista de lecture suplimentare 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Înv. Afloarei 

Viorica 

1.02.2019 22 elevi ai clasei a 

III-a A, 30 membri ai 

Asociației Pro 

Basarabia și 

Bucovina, 20 părinți 

Asociației Pro 

Basarabia și 

Bucovina, 

Biblioteca ,,G.T. 

Chirileanu” 

     

„Uniunea 
Europeană și 

eu” 

-cunoașterea semnificației zilei de 9 Mai 
-însusirea unor informații despre UE 

(întindere, țări membre, simboluri ș.a.) 

-descoperirea unor lucruri noi despre viața și 

activitatea oamenilor din țările UE, despre 
nivelul lor de civilizație 

-conștientizarea aparteneței românilor la 

marea familie europeană, cu drepturile și 
îndatoririle ce decurg din aceasta 

 

Școala Gimnazială Nr.4 
Vatra Dornei 

Prof. Boncheș Adriana 

Prof. Jucan Liuța 

7-10 mai 2019 25 elevi ai clasei a II-
a A 
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 Educaţia pentru sănătate 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de beneficiari Parteneri 

Tu mănânci 

sănătos? 

16 octombrie - Ziua Internaţională a Alimentaţiei; 

discuție tematică și joc pe echipe cu întrebări de bază 

referitoare la  alimentaţia sănătoasă 
 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Prof. 

Moroșan 

Doina 

16.10.2018 30 elevi CPA Asistent medical 

Straton Silvia 

Cum ne 

alimentam 

sanatos in 

perioada 

examenelor?   

Elevilor li s-a explicat elevilor de catre doamna 

nutritionist Carmen Karsch  , ce pericole sunt ascunse in 
unele alimente,ce inseamna o gustare sanatoasa si  cum 

ne ferim inca de la o varsta frageda de kilogramele in 

plus 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Prof. 

Boncheș 

Adriana 

30.10.2018 30 elevi ai clasei a 

V-a B 

Nutritionist 

Carmen Karsch   

Ziua 

Alimentației- 

16 octombrie 

Activitatea a avut drept   scop formarea/consolidarea 
deprinderilor de alimentaţie sănătoasă şi a fost  

structurată pe trei componente: prezentarea semnificaţiei 

Zilei Mondiale a Alimentaţiei; prezentarea unor 

materiale (prezentări pp) privind importanţa alimentaţiei 
sănătoase;  realizarea de către elevii  participanţi la 

activitate a unei planşe, respectând tematica activităţii, 

 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Prof. Dincă 

Alina 

17.10.2018 15 elevi ai clasei    a 

V-a A 
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Ziua 

alimentației 

Dezbatere despre consumul de fructe și legume, pentru 

o alimentație sănătoasă, realizând ,,Farfuria sănătoasă cu 

fructe și legume, în culori vesele” 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Prof. Juravle 

Mihaela 

12.10.2018 17 elevi ai clasei a 

VI-a A 

 

Sport. 

Mișcare. 

Sănătate- un 

altfel de SMS 

Activitate în cadrul Săptămânii Școala Altfel, alături de 

Maspex România, în cadrul proiectului national ,,Învață 

să crești sănătos cu Bucovina”- proiect laureat la faza 

județeană, respectiv națională a Concursului Național ,, 

O activitate de succes în Școala Altfel” 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Prof. Voivod 

Ancuța, 

Acatrinei 

Irinel, 

Moroșan 

Doina 

25.10.2018- mai 

2019 

420 elevi din 

învățământul primar 

și gimnazial 

Maspex România 

”Dinți curați , 

dinți 

sănătoși” 

Elevii au vizionat un film despre menținerea sănătății 

dinților, au avut apoi loc dezbateri pe această temă, 

subliniindu-se importanța igienei orale. Elevii au 

realizat o expoziție de desene pe această temă. 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Înv. Manea 

Manuela 

Februarie 2019 27 elevi ai clasei I A  
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Mâncăm 

sănătos, 
creștem 

frumos! 

O frumoasă, interesantă și, mai ales, utilă activitate despre 

sănătate prin alimentație sănătoasă! Doamna 
nutriționist Carmen Karsch a explicat, pe înțelesul 

copiilor clasei pregătitoare, cât de importantă, pentru 

creșterea și dezvoltarea lor, este alimentația bogată în 

fructe și legume, de ce este bine să consume mai puține 
dulciuri și de ce să renunțe la sucurile acidulate, pline de 

zahăr și coloranți. Dialogul foarte animat, care a suscitat 

interesul tuturor elevilor, a fost completat în mod 
convingător de o tratație îmbelșugată cu fructe proaspete.  

 

Școala 

Gimnazială Nr. 

4 V. Dornei 

Prof.Moroșan 
Doina 

7 martie 2019 30 elevi CPA Nutriționist Carmen 

Karsch 
Părinții elevilor 

     

Pubertatea – 

graniţa dintre 

copilărie şi 
adolescenţă 

Activitate desfăşurată în laboratorul de biologie, s-a  

explicat termenul “Pubertate”, tranformările fizice care 

apar la adolescenţi în această perioadă 

Școala 

Gimnazială Nr. 

4 V. Dornei 

Prof. Dincă 
Alina 

26.04.2019 19 elevi ALWAYS 

România 

     

“ Stiu ce fac cu 

viata Mea? 

Traiesc 

sanatos?!” 

Prin prezenta unor specialisti in nutritie si a  unui medic 

dermatolog am dorit sa ii facem pe elevi constienti de 

pericolele ascunse in alimente, sucuri si  totodata sa fie  

atenti la bolile  de piele  frecvente care influenteaza 

sanatatea noastra. 

 Doamna Nutritionist a avut de-a lungul anului scolar 4 

intalniri cu elevii: “ Vitamina C  si  corpul uman” ; 

“Alimente   necesare pentru un creies sanatos “; “ Cum ne 

alimentam in perioada examenelor” 

Prof. Bonches 

Adriana 

  An școlar  

18-19 

Clasa a V-a B, 30elevi  Dr. dermatolog 

Daniela Vasilut 

 Nutritionist – 

Carmen Karsch 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008076858397&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDQzMiHA9CRom9EcKOmCl1ewUXMSSEkjkteDFU25MyUO1y3Ii41AiOQErRyBQ6CFsIfk6BBUMnmLit4&dti=704015262958162&hc_location=group
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 Educație juridică 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de beneficiari Parteneri 

Faptele mele 

și 

consecințele 

acestora 

Dezbatere pe tema propusă, pe baza unor exemple 

teoretice și studii de caz concrete; domnul procuror-șef 

Dumitru Bazeliuc a răspuns la întrebări privind 

demersul juridic după comiterea unei fapte juridice, ce 

pedepse pot primi minorii ce comit fapte penale, 

diferența dintre furt și tâlhărie, reguli ce trebuie urmate 

pentru a nu fi victima unor acte de violență etc. 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 – prof. 

Acatrinei 

Irinel Mioara 

2-8 octombrie 2018 52 elevi (clasele a 

VII-a și a VIII-a) 

Parchetul de pe 

lângă Judecătoria 

Vatra Dornei 

 

 Campanii de prevenire şi educaţie pentru elevi şi părinţi. 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de beneficiari Parteneri 

Campania 

RESPECT  

Campania a fost personalizată de școala noastră 

în Campania ,,RESPECT pentru valorile naționale”, 

cuprinzînd activitățile: ,,Florile cuvintelor frumoase”-

clasa Pregătitoare A (prof. Doina Moroșan), ,,Ghemul 

prieteniei”- clasa Pregătitoare B (prof. Adina 

Alexandru), ,,Soarele prieteniei”- clasa I A (prof. 

Manuela Manea), ,,Te respect- mă respecți!”- clasa I B 

(prof. Carmen Timu), ,,R.E.S.P.E.C.T. pentru valorile 

naționale”- clasa a II-a A (prof. Liuța Jucan), ,,Învățăm 

să ne comportăm”- clasele a II-a B (prof. Ionela 

Candrea) și a IV-a (înv. Veronica Pop), ,,Daruri care nu 

costă nimic”- clasa a III-a A (înv. Viorica Afloarei), 

Campanie 

propusă de 

I.S.J Suceava; 

la nivelul 

școlii, 

coordonatori: 

Prof. 

Acatrinei 

Irinel Mioara, 

Jucan Liuța 

28.01-01.02.2019 300 elevi din 

învățământul primar 

și gimnazial, 50 

părinți 

Campanie 

propusă de I.S.J. 

Suceava 
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,,Respectul-un atribut al bunului cetățean”- clasa a V-a 

A (prof. Dincă Alina), ,,Spune Stop violenței!”- clasa a 

VI-a A (prof. Juravle Mihaela) și ,,Umbrela RESPECT-

ului”- clasa    a VII-a A (prof. Irinel Mioara Acatrinei), 

,,Te comporți civilizat”- clasa       a VII-a B (prof. Carp 

Simona). 

 

 

 Inițiative în domeniul activităților educative școlare și extrașcolare (exemplu – Concursul interjudețean ”Tradiția – valoare sacră” inițiat de Școala 

Gimnazială Ciocănești, revista școlii, blog-ul activității educative (se trece adresa acestuia), site-ul, pagina web în care activitatea educativă este 

diseminată (se trece adresa). 

 

Titlul 
programul

ui/ 

proiectulu
i 

Scurtă descriere Organiza- 
tor 

Perioada de 
implemen-tare 

Nr. de beneficiari Parteneri 

Concursul 

Județean 

al Perfor-
manței 

Școlare 

- înscris în CAEJ 2019, Domeniul științific, poziția 2; 

- 340 de elevi participanți, din clasele III-IV, de la 17 școli 

din județul Suceava; 
- s-au acordat 27 de premii I, 32 de premii II, 24 de premii 

III și 29 de mențiuni; 

- sponsorizare 2000 lei, din bugetul local 
 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Moroșan 

Doina 

11, 18 mai 2019 340 elevi; 

41 cadre didactice 

- Primăria Vatra 

Dornei; 

- școlile 1, 2 și 4 
Vatra Dornei, 

Neagra Șarului, 

Șaru Dornei, 
Ciocănești, Nr.1 

Suceava, 

”Miron Costin” 

Suceava, ”Ion 
Creangă” 

Suceava, 10 

Suceava, 
”Bogdan-Vodă” 

Rădăuți,”Teodor 
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Balan” Gura 

Humorului, 
”Petru 

Comărnescu” 

Gura 

Humorului,”Ion 
Șuhane” 

Frumosu, 

”Bogdan-Vodă” 
C-lung 

Moldovenesc, 

Vatra 

Moldoviței 

 

 Evenimente din Calendarul activităţilor educative – exemple: Zilele școlii, Ziua Educației, Ziua Națională a României etc. 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de beneficiari Parteneri 

Ziua 

Educației 

Educația 

pentru mine 

Dreptul la 

educație 

 
 

5 octombrie – Ziua Educației; dezbatere și expoziție de 

desene tematice 
 

Prezentare ppt ,,Însemnătatea Zilei Educației”; 

dezbatere: educație, a fi educat, autoeducație; 

realizarea unor semne de carte, cu desene tematice. 

Școala Gimnazială Nr. 4 

V. Dornei 

 

Prof. Moroșan Doina 

 

Școala Gimnazială Nr. 4 

V. Dornei 

 

Prof. Timu Carmen 

 

4.10.2018 

 

 

4 oct. 2018 

 

30 elevi CPA 

 

 

22 elevi ai clasei IB 
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Valori 

naționale în 

An Centenar 

– 1 decembrie 

În cadrul proiectului s-au desfășurat activitățile: 

,,România la aniversarea a 100 de ani”- clasa 

Pregătitoare A, coordonator prof. Doina Moroșan, 

,,Valori naționale”- clasa Pregătitoare B, coordonator 

prof. Adina Alexandru, ,,Centenar prin ochi de copil”- 

clasa I B, coordonator prof. Carmen Timu, ,,Ne 

pregătim de Centenar”-clasa a III-a A, coordonator 

înv. Viorica Afloarei, ,,Unirea- actul măreț al nației 

române!”-clasa a III-a B, coordonator înv. Elvira 

Mustea, ,,De ce iubim România?”- clasa a VII-a A, 

coordonator prof. Irinel Acatrinei, ,,1918- Anul astral 

al României” (marcarea Zilei Bucovinei și 

Centenarului)- clasele a VI-a B,                   a VII-a A 

și a VIII-a B, coordonator prof. Alina Leonte Dupu,  

Concursul de istorie                        ,,1 Decembrie în 

An Centenar”- coordonatori prof. Aurelian Cocoreanu 

și Claudiu Cozianu, ,,Arborăm Steagul Verde în An 

Centenar”- coordonator prof.  Irinel Acatrinei. 

 

Școala Gimnazială Nr. 4 

V. Dornei 

 

Prof. Doina Moroșan, 

Adina Alexandru, . 

Manea Manuela, Carmen 

Timu, Candrea Ionela, 

Jucan Liuța,  înv. 

Afloarei Viorica, Mustea 

Elvira Afloarei Viorica, 

Pop Veronica, Prof.. 

Acatrinei Irinel, Leonte 

Dupu Alina, Cocoreanu 

Aurelian, Cozianu 

Claudiu 

 

26-29.11.2018 

 

 

 

350 elevi din 

învățământul primar 

și gimnazial 

 

Ziua Culturii 

Naționale 

15 ianuarie 

Activități: 

- Eminescu lângă noi  

- Eminescu prin ochi de copil 

-În memoriam Mihai Eminescu 

 

-Eminescu în sufletul nostru 

Școala Gimnazială Nr. 4 

V. Dornei 

 

Prof. Moroșan Doina 

Prof. Manea Manuela 

Prof. Timu Carmen 

15 ianuarie 

2019 

 

30 elevi CPA 

27 elevi ai clasei IA 

22 elevi ai clasei  IB 

44 elevi (clasele      a 

II-a B, a IV-a A) 
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-Mihai Eminescu- omul deplin al culturii românești 

 

 

 

-Eminescu lângă noi- concurs despre viața poetului; 

recitare de poezie 

- Mihai Eminescu- poet național și universal 

Prof. Candrea Ionela, înv. 

Pop Veronica 

 

 

Înv. Afloarei Viorica 

Prof. Leonte Dupu Alina 

 

 

Prof. Livica Florea 

Bibliotecar Magherca 

Maria, Prof. Acatrinei 

Irinel Mioara 

 

22 elevi ai clasei a 

III-a A, 30 membri 

ai asociației, 20 

părinți, 6 elevi de 

gimnaziu 

21 elevi ai clasei a 

IV-a B 

22 elevi ai clasei    a 

VII-a A 

Asociația Pro 

Basarabia și 

Bucovina 

24 ianuarie  -Unirea –un vis împlinit 

-Ziua tuturor românilor- Unirea Principatelor 

 

-160 de ani de la înfăptuirea Micii Uniri 

 

-La ceas aniversar- Ziua Unirii 

Prof. Moroșan Doina 

Prof. Candrea Ionela, înv. 

Pop Veronica 

Înv. Afloarei Viorica 

 

Prof. Juravle Mihaela 

23.01.2019 

23.01.2019 

 

23.01.2019 

 

22.01.2019 

30 elevi CPA 

44 elevi (clasele      a 

II-a B, a IV-a A) 

33 elevi ai clasei    a 

III-a A 

17 elevi ai clasei a 

IV-a A 

 

 

Asociația Pro 

Basarabia și 

Bucovina 

Activități 

prilejuite de 

-În așteptarea lui Moș Crăciun 

 

Prof. Moroșan Doina 19.12.2018 30 elevi CPA Părinții elevilor 
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Sărbătoarea 

Crăciunului 

 

-Vino, dragă Moș Crăciun!- serbarea clasei 

-Magia sărbătorilor (decorarea clasei și a Bradului de 

Crăciun al clasei) 

 

-Serbare școlară ,,Iată vin colindători!” 

 

Prof. Manea Manuela 

 

 

Prof. Florea Livica 

 

Asociația de părinți, Prof. 

Leonte Dupu Alina 

13.12.2018 

 

 

3-21.12.2018 

 

21.12.2018 

27 elevi ai clasei IA 

17 elevi ai clasei a 

IV-a A 

 

420 de elevi, 100 

părinți 

 

 

 

Casa de Cultură 

,,Platon Pardău” 

Scrisoare 

pentru Moș 

Crăciun 

Activitatea a fost organizată sub forma unui concurs cu 

premii, participanți fiind elevi ai claselor a IV-a și a V-

a; scopul activității a fost acela de a stimula 

creativitatea și a promova sentimente specific 

sărbătorilor: bunătate, empatie, dărnicie, etc.Jurizarea a 

fost realizată de președinta Consiliului Reprezentativ 

al Părinților-dna ec. Daniela Prună, președinta C.Ș.E.- 

eleva Maria Popa, consilier educativ; premierea a fost 

realizată de director prof. Voivod Ancuța și bibliotecar 

Magherca Maria. 

Biliotecar Magherca 

Maria, prof. Acatrinei 

Irinel Mioara 

Decembrie 

2018 

30 elevi din clasele a 

IV-a și a V-a 

Asociația de 

părinți, 

Comitetul 

reprezentativ al 

părinților, C.Ș.E. 

“ Mărțișorul 

Literaturii 

Române- Ion 

Creangă ” 

La Biblioteca Municipală, elevii clasei a III-a A l-au 

sărbătorit pe Mărțișorul Literaturii Române- Ion 

Creangă, alături de oameni de cultură dorneni și de 

membri ai Asociației Culturale „Pro Basarabia și 

Bucovina”. După ce au aflat aspecte importante din 

opera și biografia marelui povestitor, elevii au 

interpretat „Soacra cu trei nurori”, „Fata babei şi fata 

moşului”(versificare de Elena Dragoș), „La scăldat”, 

„La cireșe”și au interpretat „Pupăza din tei.”Un 

inv. Afloarei Viorica 1martie 2019 colectivul clasei- 33 

elevi  

                                          

Comitetul de părinți-

25 părinți 

22 membri ai 

asociației 

                                          

Comitetul de 

părinți-5 părinți 
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moment inedit- „Strănepoții lui Creangă”, un moment 

interactiv, pregătit de poeta Anica Facina și susținut 

cu elevii acestei clase. 

,,Ora 

Pământului la 

Vatra Dornei” 

În cadrul Campaniei internaționale ,,Earth Hour”, cu 

participarea elevilor din gimnaziu și liceu 

Prof. Acatrinei Irinel 30 martie 2019 17 elevi de gimnaziu Primăria Vatra 

Dornei 

     

O carte citită, 

o comoară 

descoperită 

Promovarea lecturii și a cititului, pentru o informare 

corectă; la biblioteca școlii, dna bibliotecar a deschis 

,,cutia cu povești ce farmecă inimi”, citind elevilor 

povești din care aceștia au tras concluzii și au dezbătut 

,,morala” acestora 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Bibliotecar 

Magherca 

Maria, Prof. 

Candrea 

Ionela 

8.12. 2018 18 elevi ai clasei a II-

a B 

 

Cartea –calea 

spre lumină 

Prezentare de carte și citirea unor povești la biblioteca 

școlii 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 4 V. 

Dornei 

Bibliotecar 

Magherca 

Maria, Prof. 

Manea 

Manuela 

12.10.2018 27 elevi ai clasei IA  
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Proiectul 

,,Ora 

poveștilor” 

 

Elevii au audiat povești la bibliotecă (scrise de 

autori români și internaționali), apoi au 
repovestit și au interpretat textele 

Școala Gimnazială Nr. 4 

Vatra Dornei 
Bibliotecar Maria 

Magherca 

An școlar 2018-2019 180 de elevi din 

învățământul primar, 
10 cadre didactice 

 

     

”Îndrăgim 

poveștile” 

Elevii au audiat povești la bibliotecă, apoi au 

repovestit și au interpretat textele. 

-bibliotecar Maria 

Magherca 

-înv. Manea Manuela 

martie 2019 27 elevi ai clasei I A  

   

,,Ziua 

internațională 

a poeziei” -21 

martie 2019, 

cu clasa a VII-

a A, în 

parteneriat cu 

biblioteca 

școlii 

Recital de poezie- din lirica românească și 

internațională 

Organizator 

-bibliotecar Maria 

Magherca 

-prof. Acatrinei Irinel 

21 martie 2019 22 elevi ai clasei a VII-

a A 

 

 

,, Tradiții și 

obiceiuri 

pascale” 

-prezentare ppt:”Traditii si obiceiuri pascale” 

-expoziţie de ouă încondeiate şi felicitari; 

-colaje cu materiale adecvate temei; 
cântece şi poezii 

Prof. Timu 

Carmen 
17.04.2019 

23 de elevi ai clasei I 

B 
 

Serbarea 
Performanței 

Premierea elevilor ce au obținut performanțe școlare 
la concursuri desfpșurate în anul școlar 2018-2019 

Director Voivod 
Anuța 

Mai 2019 50 de elevi premiați 

Litlle Star 

S.R.L, 
Coloana 

Center, 
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 Activităţi pentru timpul liber: exemple de excursii, excursii tematice, tabere tematice, activități și evenimente out-door, sesiuni de comunicări pentru 

elevi – organizare, participare, beneficiari, proiect. 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea activității de timp liber Număr de elevi participanți Număr de cadre didactice (părinți 

participanți) 

1. Tabă     Tabăra de iarnă 
de Limbă germană şi Ski sau Şcoala de iarnă 

7-11 ianuarie 2019 

30 elevi cu vârste cuprinse între 6 si 12 ani, dintre 

care 27 elevi ai Școlii Gimn. Nr. 4 V. Dornei 

Prof. Adriana Boncheș 

2. 28 sep   Noaptea cercetătorilor- vizită de studiu, Suceava 

            28 septembrie 2018 

25 elevi ai clasei a VII-a B Prof. Carp Simona 

      

3. ”Să ne cunoaștem județul! ” 

- Excursie tematică în județul Suceava, având ca 
obiective turistice : Observatorul Astronomic 

Suceava , Muzeul de Istorie Suceava, Grădina 

Zoologică Rădăuți, Mănăstirea Sucevița, Atelier de 
ceramică Marginea. 

50 elevi Două cadre didactice, doi părinți 

4.  Pentru tine, mămica mea! 

- Activitate realizată cu participarea directă a tuturor 

mămicilor elevilor; 

27 elevi clasa IA Inv. Manea Manuela 

27 mame ale elevilor 

Asociația de 

părinți 

Revista școlară 
,,Popas la han” 

Revistă–caleidoscop, ce promovează activitățile 
școlii, la nivel local, județean, național; obține titlul 

de LAUREAT la faza județeană a Concursului 

național al revistelor școlare (concurs înscris în 
CAEN) 

Prof. Leonte Dupu Alina 
An școlar 
2018-2019 

420 elevi ai școlii, 25 

de cadre didactice, 

părinți, comunitate 
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- Elevii împreună cu mamele au completat o cărticică 

, apoi copiii au prezentat un scurt program artistic 
dedicat celor mai dragi ființe. 

5. ,,Un zâmbet pentru mama” 23 de elevi ai clasei I B Prof. Timu Carmen, 23 părinți 

6.  Dragă-mi ești, copilărie! 

- Program artistic dedicat zilei de 1 Iunie 

27 elevi clasa IA Înv Manea Manuela 

30 părinți 

      

7. 

  

 

 Festivalul de tradiții și obiceiuri 

.„Copil ca tine sunt și eu”- 

Bistrița 1 iunie 2019 Elevii clasei aIII a A  au participat la 

activitatea Festivalul de tradiții și obiceiuri„Copil ca tine sunt 

și eu”-Bistrița, concurs  organizat de Școala Gimnazială Nr.1 

Bistrița. “ Elevii s-au prezentat cu obiceiul.  

“ La strânsură-n Bucovina“ și cu o suită de dansuri populare   

din zonă. Au fost răsplătiți cu Premiul I. 

 30 elevi ai clasei a III-a A Înv. Afloarei Viorica 

30 elevi 

20 părinți 

  

8. Excursie tematică Pe urmele lui Nică - pe traseul Vatra 
Dornei – Târgu Neamț – Fălticeni – Vatra Dornei iunie 2019 

30 elevi CPA 
 

Prof. Moroșan Doina  
12 părinți  

9. 

 

In perioada 6-7-8 iunie,  elevii clasei au participat la 

excursia de studiu excursia de studiu"Să ne cunoaștem 

țara", excursie  interjudețeană- V. Dornei- Tg. 

 Mureș-  Sibiu- Bran- Brașov- V. Dornei. 

  

20 elevi 

 

Înv. Afloarei Viorica, 3 părinți 

 

 

10. ,, Să ne cunoaștem județul” – excursie tematică prin județul 

Suceava, având drept scop vizitarea unor obiective turistice 

din județ. 

20 elevi- clasa IB Prof. Timu Carmen, 2 părinți 
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11. ,,Suceava- oraș cetate”- excursie tematică prin orașul 

Suceava (Observatorul astronomic, Muzeul de istorie, 

Cetatea Sucevei 

20 elevi ai clasei a VII-a A Prof. Acatrinei Irinel, 1 părinte 

      

12. „Cu Mocănița prin Bucovina” – excursie tematică 

județeană 

26 elevi ai clasei a II-a A Prof. Jucan Liuța și 9 părinți 

13. Tabără de iarnă- limba germană și ski- două serii 25 elevi care studiază germana Prof. Boncheș Adriana 

14. Ziua universală a IEI- 24 iunie 2019 25 elevi ai clasei a II-a A Prof. Jucan Liuța 

15. Tabara de limba germană și engleză,  Grecia- Hanioti  

Halkidiki 

50 de elevi din clasele  I- VIII prof. Juravle Mihaela și  Boncheș 

Adriana 

16. Tabara de vară de limba germană – în  cadrul  
parteneriatului  semnat între Sc. Gimnazială  Nr. 4 Vatra 

Dornei  și Asociația ” Să promovăm germana în Vatra 

Dornei”  

Durata activităţii: 8-12 iulie 2019; 5-9 august 2019 
 

45 elevi- care studiaza lb. germana , cu varste intre 6 
si 11 ani 

Prof. Adriana Boncheş 

     

17. Tabara de vara de germană- doua serii    43 de elevi participanti Prof. Boncheș Adriana 

 18. Tabara de lb germana si engleza in Grecia, Hanioti  21-

19 iulie 2019  - cunoasterea culturii si civilizatiei grecesti, 

invatarea prin joc, descoperirea  unor noi  activitati prin 

joc si aprofundarea cunostintelor de limbi straine 

58 de elvi  participanti prof. Juravle Mihaela si prof  Bonches 

Adriana 

 

Promovarea activităților s-a realizat prin:  

Articole:  

 Articol în Ziarul ,,Crai Nou” 17.01.2019 (,,Avem nevoie de Eminescu”)-înv. Afloarei Viorica 
 Articol în Ziarul ,,Crai Nou” 25.01.2019 (Unirea principatelor române, baza formării României moderne)- înv. Afloarei Viorica 
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 Articol în Ziarul on-line, Suceava Live --Activitatea din Săptămâna Școala Altfel ,,Proiectul Maxpex- Sete de echilibru cu Bucovina” (octombrie 

2018)- prof. Acatrinei Irinel Mioara 
 Articol apărut in ziarul Crai nou din 4 martie   2019-ânv. Afloarei Viorica  

 Articolul ,,Respect pentru natură și valorile naționale” în volumul ,,Mediu- o provocare pentru educație”, C.C.D.G, București, ISBN 978-973-0-

29256-5 aprilie 2019- prof. Acatrinei Irinel Mioara 

 Articol în ziarul Monitorul de Dorna-nr. din 25 noiembrie 2018, privind activitatea ,,Arborăm Steagul Verde în An Centenar”- prof. Acatrinei Irinel 

Mioara 

 Prezentarea activităților din Programul Mondial Eco-Școala, pentru anul 2018-2019, în Revista de educație pentru mediu ECO-ul, nr. 8-9, Editura 

,,George Tofan” Suceava, ISSN 1844-9069- prof. Acatrinei Irinel Mioara 

 Revista Școlii Gimnaziale Nr. 4 ,,Popas la han” Nr. 36-37, revistă laureată la faza județeană a Concursului de reviste școlare; 
 

Postări: . 

Activitățile au fost promovate pe site-ul școlii www.scoala4vatradornei.ro și pagina de facebook a școlii Pro Şcoala 4 VDornei (realizate de învățătorii 

și profesorii coordonatori sau de administratorul site-ului și paginii de facebook a școlii- dna prof. Moroșan Doina) , cât și pe blogul Efnonf  

https://educatiafnonf.wordpress.com/ de pe site-ul I.S.J.Suceava (Activitatea ,,Scrisoare pentru Moș Crăciun”, Campania ,,RESPECT pentru valorile naționale”, 

,,Sport. Mișcare. Sănătate- un altfel de SMS”- prof. Acatrinei Irinel Mioara etc.). 

 

 

Director,  

prof. Voivod Ancuța          Material realizat de consilier educativ,  

prof. Acatrinei Irinel Mioara 

http://www.scoala4vatradornei.ro/
https://educatiafnonf.wordpress.com/

