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Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

Str. Principală, nr. 88 

Com. Dorna Candrenilor, judeţul Suceava 

Cod poştal 727190 

Telefon: 0230-575171 

e-mail: gsa_dornacandreni@yahoo.com 

 

Nr.  3157  din 05.08.2019   

 

Avizat: 

Director, 

Prof. Pîrvu Valentina 

 

 

Raport de activitate 

”Școala de vară... altfel de școală” 

Ediția a treia 

29 iulie-2 august 2019 

 

 ASPECTE GENERALE: 

 În săptămâna 29 iulie -2 august 2019, s-a desfășurat Proiectul educațional “Școala de vară... altfel 

de școală”, ediția a treia, în colaborare cu Primăria Dorna Candrenilor, Salvamont Vatra Dornei, Clubul 

Copiilor Vatra Dornei și Pensiunea Agroturistică Poiana.  

Colectivul de cadrele didactice (Nastase Loredana, Nedelea Mirela, Pușcașu Manuela și Candrea 

Laura Alexandra) a organizat activități recreativ-instructive pentru 46 de copii cu vârste cuprinse între 4 

și 11 ani, cu scopul de a le oferi o alternativă atractivă pentru petrecerea unei perioade din vacanţa de 

vară.  

Elevii au învățat tehnici de ajutor premedical sub atenta îndrumare a voluntarilor  de la Salvamont, 

au utilizat diverse tehnici de pictură și modelaj, coordonați de prof. Anichiței Valentina (artist plastic),   

s-au bucurat de coregrafia jocului popular (prof. Pardău Dorin), s-au întrecut în competiții sportive și au 

avut parte de jocuri interactive, dansuri, premii și alte surprize. 
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 OBIECTIVE GENERALE: 

Stimularea implicării copiilor în activităţi recreativ-instructive; 

Însuşirea unor alternative de petrecere a timpului liber; 

Integrarea copiilor ce provin din categorii sociale defavorizate; 

Combaterea abandonului școlar.  

 

       OBIECTIVE SPECIFICE: 

O1. Însuşirea şi practicarea unor activităţi specifice vârstei şi adresate petrecerii timpului liber; 

O2. Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, deopotrivă prin spontaneitate, dar şi prin analiză şi raţionare 

individuală şi de grup; 

O3. Dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi;  

O4. Dezvoltarea şi aplicarea concretă a abilităţilor de comunicare prin exprimarea opiniei personale în 

situaţii decizionale; 

O5. Manifestarea bucuriei de a fi împreună cu ceilalţi prin adoptarea unor stări de acceptare, negociere, 

colaborare, solidaritate; 

O6. Promovarea imaginii şcolii prin diseminarea proiectului; 

  

 ACTIVITĂȚI EDUCATIVE: 

1. Jocuri de dezvoltare personală 

2. Respectă şi vei fi respectat 

3. Banner ”Școala de  vară... altfel de școală” 

4. Dezvoltarea competenţei de comunicare 

5. Altfel de față  - faces paintings 

6. Dansăm, cântăm, ne distrăm! 

7. Culorile ne încântă-desen pe asfalt 

8. Atelier de creație (pictură pe apă, modelaj, colaj, pictură cu spumă de ras și cerneală) 

9. Tehnici de ajutor premedical 

10. Jocuri de cunoaștere 

11. Concursuri sportive 

12. ”Cartea cu povești înțelepte”- lectură și creație 

13. Design vestimentar 

14.  Party (drumeție la Pensiunea Agroturistică Poiana din Poiana Negrii) 

 

 Prima zi de activitate a debutat cu jocuri de dezvoltare personală și intercunoaștere, îmbinând 

desenul cu o comunicare asertivă. Elevii au lucrat în echipă un banner. Figurile de stil și alte noțiuni de 
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limba și literatura română le-au descoperit în poveștile cu tâlc din ”Cartea cu povești înțelepte” pe care a 

primit-o fiecare în dar. 

 Arta a fost prezentă sub formă diferită față de programa școlară. Copiii au fost inițiați în face 

painting, desene pe asfalt, pictură pe apă, modelaj, pictură cu spumă de ras, confecționare de ornamente 

prin tehnici noi și design vestimentar folosind pictura pe material textil.  

 Dansul și cântecul au fost o binecuvântare pentru copii, sub atenta îndrumare a specialiștilor 

de la Clubul Copiilor Vatra - Dornei. Coregrafia pașilor pentru horă și sârbă, dansuri tradiționale specifice, 

nu a lipsit din programul școlii de vară.  

 Experimentele cu apă, baloane, creioane, oțet, bicarbonat i-au determinat pe elevi să fie 

curioși și atrași în vederea studierii fizicii și chimiei.  

 Confecționarea magneților ornamentali, colajelor, măștilor de tip mandală și tangramul au 

făcut parte din paleta activităților educative. Pe parcurs, elevii au descoperit faptul că rondelele, lingurile 

din lemn, polistirenul și bețișoarele pot avea utilizări diferite și pot fi transformate în flori, personaje, 

respectiv suporturi pentru pictură.  

  Pentru o mai bună experiență de viață, echipa de la Salvamont Vatra Dornei i-a învățat pe 

elevi tehnici de ajutor premedical, le-a prezentat echipamentul de salvare și trusa medicală pentru 

intervenții. Elevii au primit o fișă cu 30 de activități de făcut în natură, împreună cu familia. 

 Ultima zi a Proiectului ”Școala de vară... altfel de școală”, ediția a treia,  s-a încheiat cu o 

drumeție la Pensiunea Agroturistică Poiana din satul Poiana Negrii, com. Dorna Candrenilor. Elevii au 

luat prânzul,  au exersat codul bunelor maniere și au desfășurat activități la ateliere de pictură, modelaj, 

întreceri sportive etc. 

 La finalul zilei, elevii au primit diplome, mape și alte rechizite pentru a-și ocupa timpul liber.  

 

 BENEFICIARI: 

 Elevii și părinții au fost informați despre cursurile Școlii de vară prin intermediul profesorilor 

diriginți și a rețelelor de socializare. 

 S-au înscris și au participat 33 de elevi cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani și 13 preșcolari cu 

vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani . 

  

 VOLUNTARI: 

- Nastase Loredana, Nedelea Mirela, Pușcașu Manuela și Candrea Laura Alexandra 

cadre didactice de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor; 

- Prof. Pardău Dorin - Clubul Copiilor Vatra Dornei 

- Prof. Anichiței Valentina - Liceul de Coregrafie și Arta Dramatică ”Octavian Stroia”, Cluj-Napoca 

- Lazariuc Ionel – Salvamont Vatra-Dornei 
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 ORGANIZATORI: 

 Cadrele didactice de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor:  

- Nastase Loredana, Nedelea Mirela, Pușcașu Manuela – învățământ primar 

- Candrea Laura Alexandra – învățământ preșcolar 

 

 PARTENERI: 

Primăria Dorna Candrenilor, Pensiunea Agroturistică Poiana, Salvamont Vatra - Dornei, Clubul Copiilor 

Vatra - Dornei 

 

Întocmit, 

Prof. Nastase Loredana 

 

 

Consilier educativ: prof. Nedelcu Cristina 
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Anexă: 

Cartea cu povești înțelepte  Banner ”Școala de vară” 

   

Experimente 

      

 

Dans popular    Pictură pe față      Design vestimentar       

    

Jocuri interactive 
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Artă și creație 

      

       

        Tangram     Desene pe asfalt 

      

 

Tehnici de ajutor premedical          Temă pentru părinți 
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Masă festivă      Premiere 

    

 

 

 

 


