O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel
(29 octombrie-2 noiembrie 2018-gimnaziu, 15-19 aprilie 2019-primar)
Anexa 1
A.
Numele și adresa unității de învățământ aplicante: Școala Gimnazială Dorna Arini, com.
Dorna Arini, jud. Suceava, str. Cozănești, nr. 5 A,
Nivelurile de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial
Numărul elevilor din școală: 180
Numărul cadrelor didactice din școală: 20
Cordoonatorul activității: două echipe (vezi paragraful 7)
1. Titlul activității:

Proiectarea și implementarea activităților dedicate anului

Centenarului prin cercuri pedagogice
2. Domeniul în care se încadrează: CULTURAL, ARTISTIC
3. Scopul activității: Valorizarea experienței cadrelor didactice în desfășurarea programului
Școala Altfel prin activități de tip cerc pedagogic;
4. Obiectivele educaționale ale activității:
La sfârşitul acestei activităţi, elevii vor fi capabili să:
- Conștientizeze importanța apartenenței, în același timp, la comunitatea socială familială,
locală și națională pentru formarea identității;
- Dezvolte priceperi de manifestare a emoțiilor și sentimentelor legate de aceste apartenențe;
- Înțeleagă funcția tradiției pentru identitatea și dezvoltarea personală;
- Dezvolte aptitudini practice, artistice, de documentare, de relaționare, de comunicare;
5. Elevi participanți:
26 elevi la activitatea cerc pedagogic al consilierilor educativi, 14 din clubul Green Impact,
12 din membrii ansamblului Brădulețul, 16% din elevii grupului țintă (primar și
gimnazial)
85, din care 2 cu CES, la activitatea cerc pedagogic al învâțătorilor 98% din elevii grupului
țintă (primar)
6. Durata și locul activității:
Cercul pedagogic al consilierilor educativi, vineri, 2 noiembrie 2018, în Școala Attfel
gimnaziu, între orele 10,30-14,00, în Centrul de Documentare și Informare, apoi în muzeul
școlar;
Cercul pedagogic al învâțătorilor, vineri, 19 aprilie 2019, în Școala Altfel primar, între
orele 8,30-12,30 la Căminul cultural Savin Alexevici din Dorna Arini;

7. Descrierea activității:
Oportunitatea oferită de organizarea a două cercuri pedagogice în școală a fost valorificată
prin integrarea acestor activități metodice prin excelență în cadrul calendarului propriu al
Școlii Altfel. Au fost implicați în buna proiectare și implementare a activițăților coordonatorii
acestora (Cernușcă Cezar, consilier educativ, Șincari Mihaiela, consilier școlar, Borșan
Simona, Pipirigianu Emilia, Obreja Adina, Scurtu Dragoș, diriginți, pentru activitatea cerc
pedagogic al consilierilor educativi și Cardașim Gabriela, Lateș Paraschiva și Florin,
Cristescu Carmen și Bighiu Valentina pentru activitatea cerc pedagogic al învâțătorilor),
Juravle Iulia, director, Borgovan Iulian și Ana, Cardașim Gabriela, coordonatorii clubului
Green Impact „Cercetașii curioși” de la Dorna Arini (la prima activitate), bibliotecar Pușcașu
Doina (la prima activitate), Lateș Paraschiva și Florin, coordonatorii ansamblului folcloric
Brădulețul (la amble activități).
8. Rezultatele obținute în urma activității:
Creșterea prestigiului furnizorului de educație pe plan local și regional.
Creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor direcți și indirecți ai educației;
Responsabilizarea elevilor, membrilor asociației părinților Crenguțe de arini și a
reprezentanților autorităților locale prin implicarea în derularea activităților educative;
9. Elevii/ profesorii/ părinții și-au manifestat dorința de continuare a acestei activități:
DA – Majoritatea cadrele didactice participante și-au manifestat dorința de a adapta și
implementa asemenea activități în comunitățile școlare din Țara Dornelor;
Modalitatea în care se poate asigura acest lucru: introducerea în programul Școala Altfel la
nivelul școlii;
10. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai bună:
Activitățile s-au realizat cu eforturi apreciabile, prin mobilizarea tuturor tipurilor de resurse
ale școlii. Activitățile a avut portofolii în formatul fizic și electrinic. Au fost solicitate și
trimise pentru publicare la nivel județan momente didactice din portofoliile activităților ca de
exemplu: Patriotismul. Ce este? Cum se manifestă? Inspectorii și metodiștii de specialitate au
acordat calificative de Foarte Bine. Numărul mare de like-uri la postările de pe Facebook
despre activitățile amintite și aprecirile generale din cadrul comunității școlare din Țara
Dornelor.
B. Mărturii ale elevilor/ profesorilor/ părinților referitoare la activitate
opiniile participanților
Borgovan Iulian, preot paroh în Dorna Arini, „N-am știut exact ce se întâmplă la un cerc
pedagogic. Acum știu. Și mai știu că copiilor din Dorna Arini le sunt insuflate cu priceperea
unor dascăli, și nu doar profesori, valori pentru întrega viață ”.
Atofanei Corina, profesor metodist pentru Consiliere și Orientare, „Nu m-a surprins maniera
de abordare a temei de către echipa domnului consilier educativ al școlii gimnaziale din

Dorna Arini, Cernușcă Cezar. Cei de acolo au reușit să arate că au atuurile necesare pentru a
forma corect comportamente valoroase”.
Mureșan Doina, profesor pentru învățământul primar „ O activitate foarte reușită , închegată,
în care elevii claselor primare, cu deosebit talent, au făcut cunoscute istoria, legendele și
tradițiile comunei Dorna Arini”.
opiniile părinților
Chiriluș Adriana, părinte „ Activitatea desfășurată de învățătorii școlii noastre a fost un prilej
bun de a face cunoscute copiilor comorile comunei noastre, sădindu-le în inimi sentimentul
de mândrie că sunt localnici din Dorna Arini”.
Dranca Nuți, părinte, „ O activitate reușită unde copii au aflat despre straiele străbunilor
noștri și unde au arătat dragostea față de tradiție și port popular”.
opiniile elevilor
Cardașim Ianis, elev în clasa a III-a, " Am participat cu mult entuziasm la activitatea clasei
mele și am fost mândru că am invațat acel dans, sârba lui Zdrelea. De la alți colegi am aflat
lucruri interesante despre istoria și legendele din Dorna Arini. În urma acestei activități sunt
mândru că m- am născut și că trăiesc în acestă comună”.
Dranca Rareș, elev în clasa I-a, diagnosticat cu autism „A fost o activitate frumoasă, mi-a
plăcut să vorbesc la microfon”.
Rusu Alexandra, elev în clasa a I-a, „Mi-a plăcut să fiu imbracată în straie populare și să le
prezint în fața atâtor oameni și să fac o păpușă pe care o păstrez acasă”.
Cimbru Emanuela, elev în clasa a IV-a, „Nu mi s-a părut greu să caut informații despre eroii
din familia mea și din satul meu, Ortoaia. Am găsit cei mai mulți dintre toți colegii mei.
Doamna mi-a dat ocazia să-i amintesc. Mi-a plăcut!”

C. Dovezi ale activității
 Documente ex. Programul activităților,etc
 Fotografii (de le cele două cercuri)
 Film de 6 minute, montat din aprox. 1 minut pentru fiecare activitate de la cercul
pedagogic al învâțătorilor

