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ASPECTE GENERALE:
În săptămâna 6-10 august 2018, s-a desfășurat Proiectul educațional “Școala de vară... altfel de
școală”, ediția a doua, în colaborare cu Primăria Dorna Candrenilor, Salvamont Vatra Dornei și
Pensiunea Agroturistică Poiana. Cadrele didactice: Macovei Florica, Magherca Cristian, Magherca
Mariana, Mitric Natalia, Nastase Loredana, Nedelea Mirela, Piticariu Simona, Sănduleanu Petrolina și
Preotul Țuțuianu Mihai au organizat activități recreativ-instructive pentru copii cu vârste cuprinse între
5 și 14 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 echipei de la Salvamont, au
utilizat diverse tehnici de pictură și modelaj, s-au bucurat de figuri de stil la limba română, au comunicat
în limba engleză, 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, decolorare)
9. Tehnici de ajutor premedical
10. Jocuri de cunoaștere
11. Concursuri sportive
12. Party (drumeție la Pensiunea Agroturistică Poiana din Poiana Negri)
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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 limba și literatura română i-au încântat la sfârșitul zilei.
Arta a fost prezentă sub formă diferită față de programa școlară. Copiii au fost inițiați în
faces paintings, desene pe asfalt, pictură pe apă, modelaj, pictură cu spumă de ras și confecționare de
ornamente prin tehnici noi. Dansul și cântecele au fost o binecuvântare.
Pentru o mai buna experiență de viață, echipa de la Salvamont Vatra Dornei i-au învățat pe
elevi tehnici de ajutor premedical. Jocurile, competițiile sportive, comunicarea în limba engleză au fost
prezente în fiecare zi.
Ultima zi a Proiectului ”Școala de vară... altfel de școală”, ediția a doua, s-a încheiat cu o
drumeție la Pensiunea Agroturistică Poiana din satul Poiana Negri, 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, baloane, carioci, 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.
S-au înscris și au participat 29 de copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 14 ani.

VOLUNTARI:
Cadrele didactice care au coordonat proiectul acestei ediții, au desfășurat activitățile
educative în condiții de voluntariat: Macovei Florica, Magherca Cristian, Magherca Mariana, Mitric
Natalia, Nastase Loredana, Nedelea Mirela, Piticariu Simona, Sănduleanu Petrolina și Preotul Țuțuianu
Mihai

ORGANIZATORI:
Cadrele didactice de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor: Macovei Florica,
Magherca Cristian, Magherca Mariana, Mitric Natalia, Nastase Loredana, Nedelea Mirela, Piticariu
Simona, Sănduleanu Petrolina și Preotul Țuțuianu Mihai
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PARTENERI:
Primăria Dorna Candrenilor, Pensiunea Agroturistică Poiana, Salvamont Vatra Dornei
Întocmit,
Prof. Nastase Loredana

Consilier educativ: prof. Nedelcu Cristina
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