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Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 DORNA ARINI
Situată la 125 km S-V de reşedinţa judeţului Suceava, în centrul comunei, 

şcoala cuprinde mai multe forme de învăţământ: preşcolar, primar şi gimnazial (8 
clase). Şcoala îşi propune să ofere educaţie şi intruire de calitate în context naţional 
şi european pentru dezvoltarea intelectuală, socială, profesională a elevilor şi o 
educaţie pentru o dezvoltare durabilă prin conservarea moştenirii naturale şi a 
patrimoniului cultural al zonei.

Educaţia despre mediul înconjurător se face prin activităţi practice în 
orizontul local, excursii şi activităţi de diseminare în centrul de documentare al 
şcolii.



Ghidul Educaţional al Şcolilor din Carpaţi

Ghidul este aplicat în mod direct de echipa şcolii, formată din 7 cadre didactice (5 profesori 
şi 2 învăţători), dintre care 4 au participat la cursul de formare “MOVE 4 NATURE” şi 28 de 

elevi din clasele III-VIII. Elevii au fost selectaţi pe baza criteriilor: voluntariat, calităţilor 
personale, statut de lider, preferinţe comune. Ghidul este aplicat indirect prin activităţi de 

diseminare.

Disciplinele implicate:

• Ecologie

• Istorie

• Geografie 

• Chimie

• Biologie

• Meşteşuguri

• Religie
• Consiliere şi orientare





Descrierea traseului educational Dorna Arini

Caracteristica principală a traseului educaţional
• convieţuirea milenară a oamenilor cu natura.

Tema principală a traseului
• “ Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai”

Traseul se concentrează mai mult pe moştenirea culturală fără a o neglija 
pe cea naturală.

Traseul este o îmbinarea între caracteristicile pozitive ale localităţii şi 
problemele cele mai acute cu care se confruntă comunitatea.



Puncte Cheie şi Exerciţii

Disciplinele 
implicate:

• Ecologie

• Istorie

• Geografie
• Chimie

• Biologie

• MeŞteŞuguri

• Religie
• Consiliere şi orientare
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Punct Cheie 1:
Mănăstirea “Acoperământul MaiciiDomnului” Gheorghiţeni



Subiect Descriere
Religie • Cunoaşterea şi aprecierea învăţăturile Sfintei 

Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei 
bisericii;
•Cu ajutorul prezentării realizate de profesor şi 
preot, elevii recunoasc dispunerea şi 
caracteristicile picturii bisericeşti, apreciind 
importanţa acesteia;

Consiliere şi 
orientare

• Sensibilizarea cu privire la valorile cultural-
moral-religioase ale zonei;
• Îmbunătăţirea competenţei de a comunica;

Geografie • Investigarea mediului înconjurător cu ajutorul 
profesorului şi a unei fişe de observaţii;
•Localizarea mănăstirii în lungul văii Bistriţei, la 
poalele dealului Bârnărel, cu ajutorul hărţii 
geografice.



Punct Cheie 2:
Pensiunea agroturistică “Doru muntelui” Cozăneşti



Subiect Descriere

Geografie • Înţelegerea conceptelor, cunoaşterea 
alternativelor de dezvoltare, îmbunătăţirea 
competenţelor de comunicare;

Ştiinţe • Transporturi: definirea termenilor; 
explicarea relaţiilor, cunoaşterea 
importanţei valorificării deşeurilor;

Ecologie • Valorificarea energiei apei curgătoare, 
meşteşug tradiţional, vizită la vâltoarea din 
apropiere;
• Marcarea unei traseu turistic cu crucea 
albastră pe fond alb, traseu de interes local 
care trece prin faţa pensiunii.



Punct Cheie 3:
Masivul Giumalău



Subiect Descriere
Istorie • Culegerea de cântece populare şi legende 

din Dorna Arini;

Ecologie • Concurs tematic “Să recunoaştem flora şi 
fauna masivului Giumalău” şi adaptările 
acestora cu ajutorul cartonaşelor cu animale 
şi plante;
• Dezvoltarea unui comportament ecologic 
sub deviza “Şi gestul tău contează” prin 
colectarea deşeurilor de pe traseu;

Geografie • Orientarea în teren cu harta, busola, după 
semne şi repere naturale;
•Joc de exprimare prin desene, culori, colaje;
•Identificarea oportunităţilor zonei.

Punct Cheie 3:
Masivul Giumalău
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Subiect Descriere

Geografie • Localizarea geografică; Scurt 
istoric; Litologia ( cuarţite negre, 
rocă gazdă pentru mineralizaţiile 
manganifere), test de duritate, 
observarea structurii şi texturii.

Chimia • Descoperirea caracteristicilor
chimice ale manganului pe baza 
unor fişe de informaţii.

Ecologie • Observarea stării actuale a 
exploatării şi a transformărilor 
recente ale mediului



Parteneri

Cadre didactice
Scurtu Dragoş

Cristescu Carmen

Paicu Angelica

Pipirigianu Emilia

Zlăvoc Laurenţiu

Cernuşcă Cezar

Lateş Florin

Salvamont Vatra-Dornei
Mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului”
Primăria comunei Dorna Arini
SC MINBUCOVINA SA Vatra-Dornei



Informaţii de contact:

Şcoala cu clasele I-VIII
DORNA ARINI

SUCEAVA
Cod poştal 727200

Telefon +40230576008
scoaladornaarini@yahoo.com
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