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Proiectul
judetean
„Dialogul
proiectelor
educative” este initiat de
Inspectoratul
Scolar
Judetean Suceava, pornind
de la nevoia de a promova si
disemina proiectele educative desfasurate la nivelul
unitatilor scolare din judet,
oferind
posibilitatea
valorizarii
rezultatelor
proiectelor în noi contexte
de învatare si posibilitatea
unor viitoare colaborari, în
scopul dezvoltarii institutionale.
Proiectele
laureate
constituie repere pentru
alte unitati scolare si premise pentru accesarea unor
linii de finantare care sa
raspunda unor nevoi identificate la nivelul comunitatilor scolare si a comunitatilor
locale.
Dialogul
proiectelor
porneste de la nevoia unei
mai bune vizibilitati a parteneriatului scoala- comunitate, a parteneriatului educational, de la nevoia de a
valorifica valentele educative ale proiectelor initiate,
organizate si desfasurate de
unitatile scolare, de la
promovarea si multiplicarea
rezultatelor
proiectelor
educative în comunitate, la

nivel judetean, regional,
national.
Scopul proiectului este
de a promova la nivelul
judetului Suceava cele mai
bune practici din domeniul
proiectelor
educative

desfasurate în perioada
anului scolar precedent
(2018-2019).
Obiectivele generale:
 Transfer
de
bune
practici în domeniul
educatiei nonformale;
 Consolidarea parteneriatului educational;
 Promovarea proiectelor
ce
constituie bune
practici din domeniul
educatiei
la
nivel
judetean.
Proiectele
educative
desfasurate contribuie la
largirea orizontului cultural,
la implicarea elevilor în
identificarea unor solutii
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PROIECTE
EDUCATIVE
pentru nevoile identificate
în proiect.
Proiectele desfasurate
contribuie la o mai buna
vizibilitate a scolilor, la
cresterea
prestigiului
şcolilor în comunitate, judet
si tara.
Dialogul
proiectelor
promoveaza
ideile
valoroase ale echipelor de
proiect, exemplele de buna
practica
din
domeniul
educational.
Efortul
echipelor de proiect este
valorizat la nivel judetean,
experienta lor contribuind
la un real schimb de experienta,
la
cristalizarea
valorilor unei echipe de
proiect pentru atingerea
obiectivelor propuse.
Dialogul proiectelor
educative se desfăsoara în
parteneriat cu Consiliul
Judetean
Suceava,
a
Asociatiei
„Proiect
Pro
Europa”,
Primaria
Municipiului
Suceava Teatrul „Matei Visniec”
Suceava.
Coordonatorii proiectului

„Un om creativ este
mânat de dorința de
a realiza ceva, nu de
dorința de a-i învinge
pe ceilalți.”
Ayn Rand
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Proiectele si programele desfasurate si coordonate de Inspectoratul Scolar Judetean
Suceava se adreseaza în primul rand copiilor, elevilor, tinerilor dar si adultilor din sistemul
educational prin activitati de formare, informare, consiliere, prin masuri integrate socioeducationale.
I.S.J. Suceava realizeaza un management educational modern care faciliteaza performantele cadrelor didactice si elevilor, optimizeaza parteneriatul dintre scoala - comunitate
si are scopul de a îmbunatati mediul de învatare, performantele profesionale ale cadrelor
didactice, performantele scolare, extrascolare si extracurriculare ale copiilor si elevilor din
unitatile scolare ale judetului. Exemple de proiecte desfasurate de I.S.J. Suceava:
*****Proiectul privind învatamantul secundar (ROSE), finantat de Banca Internationala
pentru Reconstructie si Dezvoltare, se desfasoara în perioada 2015-2020 si îsi propune sa
contribuie la reducerea abandonului în învatamantul secundar si tertiar si la cresterea ratei
de promovare a examenului de bacalaureat.
***** Proiecte care vizeaza reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile;
***** Proiecte institutionale prin care se realizeaza activitati care implica parteneri din mai
multe tari (trans-nationale) care se refera la cursuri de formare, plasamente, activitati de
predare, stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi de tineri, activitati de tip jobshadowing cuprinse în proiecte Erasmus+;
***** Proiecte finantate prin linia de finantare POCU - educatie incluziva:
 E-PROFI - Educație prin PROgrame de Formare Inovative .Obiectivul proiectului constă în
cresterea calitatii serviciilor educationale si prevenirea, diminuarea parasirii timpurii a
scolii de catre copiii aflati în risc educational prin crearea oportunitatilor si cresterea
participarii personalului didactic din 14 scoli din judetul Suceava, precum si a membrilor echipelor manageriale, la programe de formare continua, de dezvoltare a competentelor didactice si profesionale, activitati de tipul mentoratului didactic, precum si
schimb de bune practici.
 PRO EDU - PRO-EDU – PROgrame inovative personalizate. Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea unor servicii educationale de calitate în judetul Suceava orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive, prin cresterea participarii la învatamantul ante-prescolar si prescolar a copiilor cu cerinte educationale speciale, asigurarea accesului egal la o educatie de calitate a elevilor, cu accent pe elevii apartinand
minoritatii roma si cei din mediul rural/comunitatile dezavantajate socio-economic,
reintegrarea tinerilor în sistemul educational, precum si îmbunatatirea competentelor
personalului didactic din învatamantul pre-universitar din judetul Suceava.
***** Proiecte educationale care se adreseaza noilor educatiei desfasurate în parteneriate
interinstitutionale de preventie sau interventie.
Proiectele implementate în judetul Suceava contribuie la îmbunatatirea performantelor scolare si profesionale, la calitatea serviciilor educationale catre beneficiarii educatiei.
Gabriela MIHAI - inspector școlar general I.Ș.J. Suceava
Alexandra Theodora CHIRILĂ - inspector școlar general adjunct I.Ș.J. Suceava
Cristian CUCIUREAN - inspector școlar general adjunct I.Ș.J. Suceava
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Un secol de trăiești,
un secol să înveți!
Conf. Univ. Dr. Otilia CLIPA - AmbasaDOR de România
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava
Facultatea de Științe ale Educației Suceava

Problematica tinerei generații din diaspora, care îşi asumă în mod liber
identitatea culturală românească, nevoia de reformă în sistemul educațional românesc, dar şi dorința de a dărui din experiența şi expertiza lor au fost principalele motivații care au adus la Suceava cercetători şi formatori în domeniul educației
din 14 țări.
AmbasaDOR DE BUCOVINA. Diaspora – Educatie si Formare a fost o
manifestare care a reunit practicienii si cercetatorii romani din domeniul
educational ce activeaza în Romania si în cadrul sistemelor de învatamant din
Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii. Proiectul a fost initiat si
organizat de Facultatea de Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Stefan
cel Mare” din Suceava, fiind derulat în perioada 22-26 iulie 2019 cu sprijinul
financiar al Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, Ministerul Educatiei si
al Consiliului Judetean Suceava.

Proiectul si-a propus sa construiasca o retea de comunicare între
specialistii în educatie din regiunea Nord-Est si profesorii si cercetatorii romani
din diaspora, cu scopul pastrarii si transmiterii identitatii culturale romanesti,
concomitent cu deschiderea Romaniei spre valorile culturale europene.
Pe langa conturarea unor colaborari viitoare (activitati de internationalizare a formarii si cercetarii, proiecte europene, activitati de voluntariat între
comunitatile romanesti de pretutindeni) proiectul este si o modalitate de
promovare a imaginii Romaniei în alte sisteme educationale si o încercare de
reformare a educatiei romanesti prin preluarea exemplelor europene de bune
practici si adaptarea acestora la realitatile contemporane ale scolii romanesti.
Proiectul si-a propus rezultate pozitive pe termen scurt (colaborari în
proiecte de voluntariat, de donatiile de carti, acorduri de colaborare etc.), dar si
pe termen lung (acorduri între universitati, regiuni, derularea de proiecte
educationale si de cercetare în colaborare, schimbul de bune practici în cadrul
proiectelor europene, schimb de vizite între scoli).
Proiectul a dovedit ca „educatia uneste, iar profesorii devin adevarati
ambasadori ai cunoasterii pe care o ofera cu bucurie celorlalti.”

Inspectoratul Școlar Județean Suceava
Calea Unirii nr.15, Suceava
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Angela ZAROJANU

Laureat

SEVA - Șanse Egale Valoare Autoritate
De opt editii organizeaza evenimentul „Femei de succes. Performanta la
superlativ”, este membra în Consiliul de
administratie al Teatrului Municipal „Matei
Visniec” Suceava, este presedinta Asociatiei
„SEVA”, militeaza activ împotriva violentei
în cadrul Campaniei internationale „19 zile de
activism pentru prevenirea violentei împotriva copiilor si tinerilor”. A initiat proiectul „Familii fericite.
Comunitati incluzive”, a oferit un DAR - Campania
Dăruiște Ajută Respectă.
*****Campania DAR este realizată în cadrul parteneriatului activ dintre, Asociatia
SEVA, Comisia Judeteana pentru Egalitate de
Sanse, Inspectoratul de Politie Judetean
Suceava, Inspectoratul Scolar Judetean,
Directia Generala de Asistenta si Protectie
Sociala care se desfasoara anual în campania «16 zile de activism împotriva violenţei
şi respectarea demnitaţii denumita «DAR» .
*****Femei de succes - performanță la
superlativ
este un
eveniment ajuns la a
Elena Manuela
DAVID
opta editie în anul 2019, este organizat în
scopul prezentarii si premierii celor mai
active personalitati feminine din judetul
Suceava din diverse domenii. Proiectul a adus în spatiul public personalitati feminine istorice
dar si contemporane care au reusit, prin ceea ce au facut sau au inspirat, sa dea valoare
existentei lor si, prin extensie, celor care traiesc sau au trait în Bucovina, în tara sau oriunde în
lume, doamne fata de care ne manifestam recunostinta si ne manifestam solidaritatea de a fi
deschisi spre performanta, autenticitate si comunitate. An de an evenimentul, si-a diversificat
paleta de actiuni, avand si rolul de a cultiva egalitatea de gen, de a descoperi oamenii frumosi la
suflet îsi gasesc fericirea în daruire în bucuria de a îi ajuta pe cei din jurul lor . Fiind un eveniment special organizat la început de primavara, aducem catre cei din jurul nostru fire de lumina, caldura, culoare, armonie, optimism si speranta.
*****Familii Fericite. Comunități Incluzive s-a nascut din ideea de a sustine integrarea sociala
a diverselor categorii sociale expuse riscului de marginalizare, de a lupta pentru prevenirea
comportamentelor agresive manifestate asupra femeilor si nu în ultimul rand de a promova
egalitatea de sanse si non discriminarea în viata comunitatii sucevene.
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Un secol de trăiești,
un secol să înveți!
Director Georgeta Nadia CREȚULEAC
Psiholog și asistent social Nicoleta DANELIUC
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava
desfasoara proiecte de impact pentru copiii aflati în centre de plasament.
Campania „Sustinem performanta!” a premiat performanta copiilor si
tinerilor din sistemul de protectie, astfel încat acestia sa constientizeze faptul ca,
în ciuda traumelor si momentelor dificile care le-au brazdat parcursul fraged al
vietii, viitorul fiecaruia dintre ei, depinde, în cea mai mare masura, de implicarea
si munca pe care o vor depun pentru a-si depasi statutul si a-si atinge visurile.
Au fost premiati 97 de copii si tineri din centrele de plasament (2019).

D.G.A.S.P.C. Suceava, la nivelul centrelor de plasament din structura
Suceava, s-a implicat în activitati de prevenire a violentei în randul copiilor si
tinerilor în cadrul Campaniei internationale „19 zile de prevenire a abuzurilor
și violenței asupra copiilor și tinerilor".
Exemple de activitati desfasurate:
*** Cum să prevenim violența și abuzul asupra copilului - invitați comisar
Ionut Epureanu, purtator de cuvant la I.P.J. Suceava si Brian Douglas, director
RCHF.
*** Violența în școli/ bullying
*** Ziua Internațională de prevenire a abuzului asupra copilului
*** Toți copiii au drepturi!
*** Efectele violenței asupra copilului
***Drepturile și obligațiile copilului
*** Violența nu rezolvă conflictele
*** Activitati de prevenire în cadrul Serviciului Multifunctional pentru copilul
aflat în dificultate Falticeni si Gura Humorului - echipa mobila. Echipa mobila
ofera servicii copiilor cu dizabilitati (aflati în familie sau în plasament), cu varsta
cuprinsa între 0-18 ani si copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca în
strainatate, copii cu varsta cuprinsa între 3-7 ani.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava a
organizat Campania „Porti deschise spre voluntariat” si Campania „Porti
deschise spre comunitate”. Scopul campaniei a fost, prezentarea serviciilor
D.G.A.S.P.C., a initiativelor publice sau private din comunitatile care acorda o
atentie sporita domeniului de asistenta sociala, din comunitatile care si-au
dezvoltat servicii de prevenire la nivel local, precum si facilitarea dezvoltarii
relatiilor de colaborare între autoritati publice locale si ONG-uri.”

Inspectoratul Școlar Județean Suceava
Calea Unirii nr.15, Suceava
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Prof. Elena Manuela DAVID
Director Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava

Laureat

„Mi-am propus ca actiunile în care ma implic sau pe
care le initiez sa fie la intersectia dintre leadership, sistemul
educational si cultura scolii; am fost atenta la ceea ce m-a
inspirat, la ceea ce m-a încurajat, la ceea ce m-a ajutat sau m
-a motivat, am reactualizat lectiile de educatie ale familiei
astfel încat ideile, punctele de vedere, rezolvarile, situatiile,
piedicile, obiectivele de atins, obiceiurile aferente lor, planurile, transformarile, visurile, examenele, sa aiba pentru
fiecare elev, pentru fiecare coleg profesor cate o poveste
care prin întrebarile ei sa creeze în celalalt o imagine, sa
sustina, sa îl determine sa abordeze un comportament, sa
construiasca, sa fie o experienta reciproca de mentoring.
Asa s-a conturat proiectul Storytelling în care
matematica poate intra oricui în suflet cu: corpuri platonice, unghiuri, paralele, sisteme de numeratie, numere,
rationamente logice, constructii cu rigla si compasul,
fractali, topologie, grafuri, culori, probabilitati, demonstratii, limite, integrale, coduri, patrate magice, triunghiuri,
analiza, grafice, ecuatii, pentru a simti creativitate, leadership, organizare, maretie, încredere în sine, optiuni, decizii,
modele, ratiune, demonstratii, certitudini, stabilitate,
siguranta, dragoste.” (SuperTeach - Suceava 2019)
Proiectul Pro Educatie! – Masuri educationale
integrate pentru stimularea accesului la educatie a copiilor
Elena
apart
inaManuela
nd unorDAVID
grupuri vulnerabile este desfasurat cu
succes de Casa Corpului Didactic Suceava si vizeaza
prevenirea si diminuarea parasirii timpurii a scolii si îi are
ca parteneri pe Inspectoratul Scolar si Centrul de Resurse si
Asistenta Educationala Suceava.
Zilele Casei Corpului Didactic „George Tofan”
Suceava au marcat esența învățământului în cei o sută
de ani derulati de la Marea Unire, o privire diacronica si
sincronica într-un spatiu multicultural: Bucovina. In
conceptul evenimentului au fost cuprinse aspecte ale
dovezilor tangibile si intangibile ale acestei institutii care
poarta numele reformatorului si autorului Învățământului
în Bucovina, bucovineanul George Tofan.
Face parte din Forta civica a femeilor, coordonat de
Andreea Paul, volum lansat la Suceava, alaturi de patru
sucevence ale caror povesti de succes si inspirationale pot fi
citite în carte: Daniela Ceredeev, Roxana Dumitrache, Elena
Manuela David si Angela Zarojanu.
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Un secol de trăiești,
un secol să înveți!
Comisar de poliție Ionuț EPUREANU
Inspectoratul Județean de Poliție Suceava
*** Tu știi pe unde mai este copilul tău? - un mesaj adresat parintilor un mesaj care sa constientizeze parintii înainte de a fi prea tarziu, cu
scopul de a preveni evenimente rutiere cu sfarsit tragic. „Uneori, însa,
cand tragismul unor situatii depaseste orice imaginatie nu poti sa
nu îti îndoliezi sufletul, sa taci si sa te rogi pentru suflete de
adolescenti si tineri care se ridica la cer prea devreme.”
*** Legea este prietenul nostru, dacă o cunoaștem și o
respectăm! - activitati de prevenire a delincventei juvenile si victimizarii minorilor.
*** Campania Siguranta de nota 10 si 10 pentru Siguranta campanii de prevenire a delincventei juvenile, a victimizarii
minorilor si a violentei în mediul scolar, desfasurata de politistii
suceveni. In unitatile scolare din judet Aceasta campanie are ca
scop cresterea gradului de informare a elevilor, pentru reducerea
riscului de victimizare si de implicare în fapte antisociale.
*** Școala Siguranței Tedi - reprezentantii Politiei au oferit sprijn
logistic în realizarea materialelor informativ-preventive pentru
copii, participarea activa la actiunile preventive din scoli si
sprijin cadrelor didactice în procesul de transmitere a informatiilor
privind siguranta copiilor.
*** Educă-l, nu-l lovi! STOP VIOLENȚA! - Campania 19 zile de prevenire a
abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor. Au fost dezbatut subiecte
de prevenirea fenomenului de bullying, a segregarii scolare, aspecte privind
raspunderea penala a minorilor, consecinte ale furturi, siguranta rutiera,
siguranta în mediul online. Exemple de teme: Abuzul sexual, Neglijarea copiilor,
Exploatarea prin munca a copiilor, Pedeapsa corporala, Vanzarea copiilor,
Prostitutia infantila, Pornografia infantila, Traficul de copii, Practici traditionale
daunatoare asupra copiilor, Copiii strazi, Discriminare bazata pe criterii de
sanatate/handicap, Dependenta si abuzul de substante, Malnutritia copiilor,
Pericolele TIC (tehnologia informatiei si comunicatiilor) si a comunicarii virtuale, Rapirea copiilor, Justitia juvenila si copiii lipsiti de libertate.
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România pitorească

Laureat
Coordonatori:
Luminița
Lăzărescu
Cristina Anfimov
Miriam Leon
Postolache
Angelo Cătălin
Bărbuță

***Concursul de cultura si
Concursul cuprinde:
civilizatie romaneasca
sectiunile:
„Romania pitoreasca”,
cuprins în CAEN 2019, are
***participare directa,
scopul de a cultiva interesul
sectiunea „Facebook
tinerilor pentru cultura
partener de proiect”
nationala si de a implica
elevii în activitati de
***participare indirecdescoperire si promovare
ta, menita sa ofere
a patrimoniului
cultural al
Echipa
oportulocului/regiunii
nitatea de a
de
în care traiesc.
realiza materiConcursul promoveaale de promovaproiect
za cultura si traditiire a culturii,
le regiunii de provetraditiilor, geonienta prin articografiei, istoriei,
le, afise, pliante,
personalitatilor
filme.
locale
etc., cu trei
sectiuni: Eu
si lumea în
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PROIECTE
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care traiesc (eseu), Promoveaza regiunea ta! (minighid turistic), Romania prin
ochi de copil (desen) - la
care au participat 70 de
scoli din 31 de judete ale
tarii. Concursul de cultura
si prezentand portul
traditional, istoria si cultura
locurilor natale, obiceiurile
si ocupatiile locuitorilor,
personalitati de seama,
edificii simbol pentru
imaginea localitatii/regiunii.
Participantii au scos în
evidenta frumusetea si
valoarea traditiilor
costumelor populare care
„vorbesc” despre cultura si
civilizatia romaneasca.

„Să formezi o echipă
este doar începutul,
să rămâi împreună
este progresul, să
lucrezi împreună este
succesul.”
H.D.Thoreau
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România pitorească
Echipa de proiect: Luminița Lăzărescu, Adrian Nicolae Puiu, Cristina Anfimov, Miriam Leon Postolache,
Angelo Catalin Barbuta, Chira Gheorghe, Cîrdei Mihai, Angela Sehlanec

Concursul de cultura si civilizatie romaneasca „Romania pitoreasca”, coordonat de
M.E.N. si I.S.J. Suceava, cuprins în CAEN 2019, ca
activitate educativa nationala, reprezinta finalizarea unui proiect educativ amplu, derulat pe parcursul anului scolar 2018-2019 de catre Colegiul
National „Eudoxiu Hurmuzachi” din Radauti în
parteneriat cu Liceul Tehnologic „Ion Nistor”
Vicovu de Sus, care a avut drept scop cultivarea
interesului tinerilor pentru cultura nationala si
implicarea elevilor în activitati de descoperire si
promovare a patrimoniului cultural al locului în
care traiesc. Au participat 48 de
școli din 28 de județe ale țării.

Special Offer
This is a good place to make a special offer for joining your
organization, purchasing a product, or requesting your service. You
can also transform the feedback into a sign-up or generic feedback
form.

Colegiul Național
„Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți

www.cnhurmuzachi.ro
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Laureat

INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
SUCEAVA

Școala
Gimnazială
Bucșoaia

Laureat

Coordonator:

Simona
Covrig

Dialogul proiectelor
educative - 2019
B A R O M E T R U L

R E U Ș I T E I

Ș C O L A R E

Școala veselă
De-a arhitectura în
școala mea
Elevii din clasele a
VIII-a de la structurile scolilor din Frasin si Bucsoaia au
participat voluntar la programul „De-a arhitectura în
scoala mea”- Scoala Vesela.

parcursul programului am
beneficiat de ajutorul unui
arhitect voluntar, domnisoara Iulia Cosovanu.

Ne-am întalnit o
data la doua saptamani,
Proiectul urmaressambata. Mai întai nete exersarea în scoli a unui
am cunoscut, ne-am
proces
stade design
bilit
participativ
rolurile
Coordonator
pentru refacerea
în proiect,
de
sau construirea de
am pornit în
spatii scolare adaptaexplorarea scoproiect
te la nevoile utilizalii, am descopetorilor. Acest prorit ce ne place
iect s-a desfasurat
si
ce nu, ne-am
sub îndrumarea
documentat în
Asociatiei „De-a
arhilegatura
cu solutiile
tectura”, asociatie care este
gasite de alte scoli. Dupa
sustinuta de catre Ordinul
acest proces a fost fireasca o
Arhitectilor din Romania. Pe analiza a datelor, am facut o
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macheta a scolii pentru a ne
fi mai usor sa vizualizam
spatiile si care ne-a folosit
mai apoi la prezentarea
solutiilor noastre celorlalti
colegi.
Dupa culegerea de
date si de feedback din
partea celorlalti utilizatori,
am trecut la stabilirea solutiei, la desenarea ei si, în
cele din urma, în luna mai
am pus-o în practica.
Mai precis,
împreuna cu elevii si
voluntarii adulti din proiect
am redecorat holul principal
al scolii coordonatoare,
Scoala Gimnaziala Bucsoaia.

„Cand m-am înscris pentru a implementa proiectul „De-a arhitectura în scoala mea”, m-am
gandit în primul rand la nevoia copiilor de a face, de a fi implicati în ceva concret, în ceva
care se vede, are o finalitate, ceva care foloseste creativitatea copiilor iar acesta mi s-a parut
ocazia perfecta de a-i vedea „la lucru”. Nu am realizat ce presupune o activitate de amenajare a unui spatiu. Nu am fost constienta de faptul ca vom avea de parcurs niste pasi. Etape
absolut necesare, de altfel, în orice tip de activitate practica. Au fost destule momente în
care copiii deveneau mai putin interesati, pentru ca nu puteau „trece direct la treaba”... Au
fost si multe momente de entuziasm si harnicie de grup în care nu stiam cum de avem atat
de multe idei bune, cum de reusim sa ne mobilizam asa repede etc. Acum
ma bucur
ca, pe langa faptul ca am obtinut o scoala mai frumoasa, copiii au învatat
despre rabdarea de care e nevoie pentru a cauta solutii, a proiecta,
„Capacitatea de a
a calcula bugetul, a strange si alte fonduri (atunci cand este cazul)
învăța este cea mai
etc. Au învatat despre colaborare, despre rolul pe care îl are munimportantă calitate a
ca în echipa.” (Director prof. Simona Covrig)
unui lider.”
Sheryl
Sandberg
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Școala veselă
De-a arhitectura în școala mea

„La această întâlnire am înveselit și mai mult pereții deja colorați, cu desene ce au menirea să ne introducă în tema
fiecărui cabinet pe care îl anunță. De exemplu, peretele albastru deschis cu figurile geometrice năstrușnice ne
invită în cabinetul de matematică și științe.”

„Prin proiect am urmarit sa cream un spatiu educational frumos si atractiv împreuna cu si pentru elevi.
I-am ascultat, le-am oferit explicatii, i-am stimulat sa
se deschida, sa se implice si sa coopereze astfel încat
sa ne bucuram pe tot parcursul procesului cat si de
rezultatul final. Educatia si învatarea nu sunt limitate
doar la ora cu profesorul, ci ele trebuie sustinute si
completate si
de spatiul în
care se desfasoara. Spatiile
de trecere, cum
e holul, sau
spatiul exterior
pot deveni si
sunt la fel de
importante ca
si sala de clasa.
Ele pot motiva
si favoriza procesul educational.” (arhitect
Iulia Cosovanu)

Special Offer
This is a good place to make a special offer for joining your
organization, purchasing a product, or requesting your service. You
can also transform the feedback into a sign-up or generic feedback
form.

Școala Gimnazială Bucșoaia - Frasin
0230 340148

sg_bucsoaia@isj.sv.edu.ro
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„Eudoxiu
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Hurmuzachi”

Ora de dirigenție

Rădăuți

Muntele valorilor personale

Laureat
Coordonator:

Florin
George Popovici

„Intr-o ora de dirigentie, cu o tema despre valori, am propus
un exercitiu intitulat „Muntele valorilor mele personale”.
Concret, traducerea în limbajul artistic, oricat de naiv, totodata
interesant, a propriilor noastre repere axiologice cu ajutorul carora ne orientam în calatoria intitulata viata...”
Proiectul si-a propus
sa genereze pentru elevi
oportunitatea de a identifica,
a reflecta si a constientiza
importanta
deosebita
a
valorilor, ca principii ce
guverneaza conduita unei
persoane educate si civilizate, totodata ca reperesuport vitale în constructia si
dezvoltarea personala.
Activitatile reunite
în cadrul proiectului au cuprins: (1). ierarhizarea unei
liste prestabilite cu valori în
functie de optiunile si preferintele
individuale
(2).
dezbaterea pe tema unor
posibile
concordante/
disonante între valorile personale si acelea promovate
de principalii actori sociali
(în special mass media) (3).
realizarea unui „templu al
caracterului", cu coloane sau
piloni ce instantiaza cele mai
importante patru trasaturi
sau particularitati carac-

teriale admirabile,
prezentate si
discutate apoi
cu colegii de
clasa (4). realizarea unei
calatorii imaginare
pe
muntele
valorilor personale (fiind
utilizata metafora muntelui ca simbol al efortului
conttient si voluntar de autoperfectionare) si prezentarea celorlalti într-un tur de
tip galerie. Printre momentele
proiectului pe care le prefer
ca intiator, unul deosebit a
fost acela ce a „topit" în efortul elevilor deopotriva talent,
frumusete si expresivitate:
momentul în care elevii si-au
construit itinerariul personal
de valori pe „muntele valorilor".

„O activitate care m-a facut sa înteleg importanta uriasa pe
care o au valorile, rolul busolei sau a compasului moral în
evolutia mea personala." (Denisa Dumitrescu)
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CONSILIERE
și
ORIENTARE

M-am bucurat sa
descopar la loc de cinste
valori
strict
cognitive
precum educatia, cunoasterea, dar si valori cu un
real impact la nivelul
definirii identitatii comunitare: empatia, asocierea cu
cei care te ajuta sa cresti,
prietenia,
sinceritatea,
generozitatea s.a.m.d.

„Copiii au
nevoie de
dragoste, mai ales
atunci când nu o
merită."
Harold Hulbert

P AGINA
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Ora de dirigenție
„Cand riscam sa pierdem cararea pe muntele valorilor, sedusi de atractiile din ceata
lumii dezlantuite, ceea ce ne readuce înapoi
pe traseul corect sunt tocmai stalpii valorilor pe care am reusit sa ni le consolidam în
anii adolescentei.” (Iuliana Rîmbu)

Special Offer
This is a good place to make a special offer for joining your
organization, purchasing a product, or requesting your service. You
can also transform the feedback into a sign-up or generic feedback
form.

„Unele lucruri sunt iubite
pentru că au valoare; altele au
valoare pentru că sunt iubite.”
E.S. Lewis
Colegiul Național
„Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți

www.cnhurmuzachi.ro
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nr. 4 Suceava
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Claudia
Adriana Țuca
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Cariera mea
Metoda edutainment „predare distractiva” pune accent pe
aprofundarea cunoasterii de sine, în special pe setul de
aptitudini si interese specifice fiecarui participant. Ne
propunem sa îi ghidam pe elevi în identificarea propriilor
valori si nevoi si, ulterior, sa îi ajutam sa se raporteze
responsabil la oferta existenta pe piata muncii.
In perioada 5-7 februarie
2019, la Scoala Gimnaziala
nr.4 Suceava, s-a derulat
programul de „Orientare în
cariera” sustinut de
FUNDATIA DREPTUL LA
EDUCATIE. Beneficiarii acestui curs au fost elevii clasei a
VIII-a B, coordonati de prof.
diriginte Tuca Claudia Adriana.
Programul de orientare în
cariera a constat în sesiuni de training, folosindu-se
metodologia apreciata de
elevi, numita edutainment
(predare distractiva).
S-a pus accent pe aprofundarea cunoasterii de sine, în
special pe setul de aptitudini
si interese specifice fiecarui
participant. Activitatile au
ghidat elevii în identificarea
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propriilor valori si nevoi.

Fiecare sesiune de training a
avut loc într-o atmosfera
deschisa si prietenoasa,
oferind participantilor oportunitatea de a cauta singuri
raspunsurile într-un context
ghidat de trainerii FUNDATIEI DREPTUL LA EDUCATIE.
In urme celor trei sesiuni de
training elevii si-au dezvoltat
abilitati necesare în alegerea
constienta a carierei, au învatat sa-si gestioneze mai bine
emotiile, au practicat autocunoasterea si si-au identificat
si exprimat valorile si nevoile
prin intermediul exercitiilor
distractive, au cautat raspunsurile la întrebarile: cine
vreau sa fiu?, cine as putea sa
devin?

„Cariera ta este ca o grădină. Poate susține o sumedenie
de energii vitale care devin o recompensă pentru tine. Nu
ești obligat să crești o singură specie în grădina ta. Nu
ești obligat să faci un singur lucru în cariera ta."
Jennifer Ritchie Payette

„Programul de Orientare în
cariera” a încurajat cautarea
informatiilor si discutiilor
facilitate, trainerii
încurajand elevii la
autocunoastere.
Metodologia aplicata a fost
una nonformala si caracterizata de împlicarea directa si
interactiva a elevilor.

„Alege un job pe
care îl iubești și nu
va trebui să muncești nici măcar o zi
din viața ta."
Confucius

P AGINA
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Cariera mea

Special Offer
This is a good place to make a special offer for joining your
organization, purchasing a product, or requesting your service. You
can also transform the feedback into a sign-up or generic feedback
form.

Obiectivul celor trei sesiuni de training este
de a-i asista pe participanti în identificarea
aptitudinilor si punctelor forte, precum si
prezentarea oportunitatilor existente pe
piata muncii.
 Elevii îsi vor dezvolta abilitatile de baza
necesare în alegerea constienta a unei
cariere.
 Elevii vor explora metode prin care sa
se prezinte într-un mod cat mai eficient.
 Elevii vor învata sa îsi gestioneze mai
bine emotiile.
 Elevii vor practica autocunoasterea si
îsi vor identifica si exprima valorile si
nevoile prin intermediul unor exercitii
distractive.
 Elevii vor cauta raspunsuri la
întrebarile: Cine vreau sa fiu? Cine as putea
sa devin?

Str. Zorilor nr. 10, Suceava
Telefon: 0330-106000
sg_nr_4_suceava@isj.sv.edu.ro
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I.Ș.J. Suceava
Consiliul Județean
al Elevilor

Laureat

Dialogul proiectelor
educative - 2019
B A R O M E T R U L

R E U Ș I T E I

Învațăm
democrația!
Argument:

Coordonator
Tatiana

Vîntur

Rafael Barac
Bologa
președinte
C.J.E. Suceava

Ș C O L A R E

 Jean-Jacques Rousseau,
în secolul al XVIII-leabazele marii teorii a
democratiei. (în care
suveranitatii populare îi
revenea dreptul de a
emana legi, care la
randul lor ar fi trebuit
sa reprezinte expresia
unei vointe generale)
 Democratia - participarea directa a tuturor
cetatenilor – indiferent
de conditia lor sociala –
la formularea legilor si
la guvernarea în sine
(J.J. Rousseau).
 Participarea directa a
elevilor în promovarea
democratiei implica si o
educatie pentru
democratie.
Scop:
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ELEVILOR

 Elevii sunt sprijiniti
pentru a-si dezvolta
competentele necesare:
 Activitati pe teme de
democratie si drepturile omului;
 Scoala – spatiu în care
democratia si drepturile omului sunt exersate
zi-de-zi;
 Invatarea participarii la viata societatii, comunitatii.
Analiză de nevoi:
 Scoala joaca un rol esential în viata elevilor. De aceea,
scoala trebuie sa ofere un mediu în care elevii si adolescentii
sa poata nu doar sa îsi dezvolte competente prin învatarea în
clasa, ci si sa aplice aceste competente în viata reala.
 Necesitatea de a-i motiva pe elevi sa participe la viata
comunitatii si sa îi pregateasca
pentru exersarea responsabilitatilor si drepturilor lor.
 Aplicarea Statutului Elevului
în litera si spiritul acestuia este o
necesitate. Democratia se învata elevii învata sa-si asume un rol
activ în scoala si în viata.

Conștientizarea
elevilor despre
importanța
implicării lor
responsabile în
viața comunității.
„Democrația este
guvernarea poporului
de către popor,
pentru popor.”
Abraham Lincoln

P AGINA
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Învațăm democrația!
„Democrația se bazează pe
credința că există posibilități
extraordinare în rândul
oamenilor.”
Hary Emerson Fosdick

Special Offer
This is a good place to make a special offer for joining your
organization, purchasing a product, or requesting your service. You
can also transform the feedback into a sign-up or generic feedback
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Inspectoratul Școlar Județean Suceava
Calea Unirii nr.15, Suceava

Telefon: 0230 520 638
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Liceul Teoretic
Filadelfia
Suceava

Laureat

Coordonatori:

Alina Cazac
Oana Crudu

Dialogul proiectelor
educative - 2019
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Ora Pământului Ora Sucevei
Consiliul Scolar al
Elevilor de la Liceul Teoretic
Filadelfia a desfasurat o actiune propusa clasele a X-a.
Elevii nostri au vrut sa stinga luminile în municipiul
Suceava. Desigur, motivatia
a fost nu numai ecologica, ci
si formativa, pentru încurajarea implicarii în protectia
mediului. Drumul pana la
amenajarea unei scene în
centrul orasului, a obtinerii
unui certificat de urbanism
si pana la finalitatea stingerii luminilor în centru, pe
esplanada Casei de Cultura
si la Cetatea de Scaun nu a
fost unul simplu.
Elevii au obtinut
singuri toate autorizatiile
necesare si pe data de 30
martie, la ora 20 au marcat,
în premiera, celebrarea
acestui eveniment în Suceava. A participat Colegiul National „Petru Rares”, Colegiul National „Stefan cel Mare”, Colegiul National „Mihai
Eminescu”, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” si
cu Organizatia Cantus
Mundi s-a realizat un program artistic care a marcat
acest eveniment cu scopul
de a sensibiliza oamenii fata
de problema consumului
excesiv de curent electric.
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CONSILIUL
ȘCOLAR AL
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A fost pentru prima
data cand Suceava a sarbatorit Ora Pamantului, la unison cu
7000 de orase din peste 180 de tari si un numar de peste 400
de persoane s-au alaturat unii aprinzand simbolic cate o lumanare.
Evenimentul a avut un mare impact si la nivel de
scoala, tot mai multi elevi dorind sa se imploce pe viitor în
activitatile Consiliului elevilor.
Conform unei analize a companiei E.ON Romania,
daca fiecare persoana din Romania ar stinge lumina timp de
o ora, ar putea fi economisiti peste 1,16 milioane de kilowati/ora, echivalentul consumului anual al unei comunitati
de circa 2.200 de locuitori (aproape cat comuna Calafindesti).
A cui a fost ideea care a adunat peste 450 de persoane în centrul orasului Suceava si datorita careia iluminatul a
fost întrerupt pe esplanada Casei de Cultura si la Cetatea de
Scaun? Gabi Cosuleanu, elev în clasa a X-a la Liceul Filadelfia
din Suceava a decis într-o seara cand nu se simtea prea productiv ca va face voluntariat. A gasit o oferta la evenimentul
„Ora Pamantului” din Iasi, dar si-a zis: „De ce sa nu organizam la noi in Suceava ?”. De aici si pana la eveniment nu a
fost decat un pas… si munca, timp, energie.
Elevii de la Liceul Teoretic Filadelfia au adus un glob
pamantesc care a constituit o sursa de lumina simbolica. Din
lumanari s-a scris loggo-ul evenimentului: 60: 60 de minute
de energie economisita. 60 de sentimente datorate unei experiente unice pentru Filadelfia, pentru Suceava, pentru pamant.
IMPACT: pe langa faptul ca alaturi de 180 de orase si
orasul Suceava a sarbatorit un eveniment mondial, multi au
fost încurajati sa reitereze experienta si multe firme locale sau mobilizat si si-au sistat activitatea, închizand luminile. Liceul Teoretic Filadelfia a facut
un
pas important în a fi o scoala altfel,
„Nu te îndoi niciodată că
în care valorile comunitatii sunt
un grup mic de oameni
respectate si încurajate.
poate schimba lumea.”
Margaret Mead

P AGINA

Ora Pământului - Ora
Sucevei
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„A trebuit sa ma autodepasesc deoarece am fost nevoit sa-l
organizez in paralel cu scoala. Insa aceasta experienta, m-a
maturizat foarte mult deoarece am iesit din zona mea de
confort atunci cand a trebuit sa caut sponsori , sa negociez
pentru sistemul audio, pentru echipajul medical a carei prezenta a fost obligatorie si pentru stingerea luminilor, deoarece apar multe probleme de securitate cand vrei sa opresti
luminile în oras. Multumesc profesorilor care m-au sustinut,
sponsorilor care au avut încredere în mine si nu în ultimul
rand oamenilor care s-au alaturat acestui eveniment! „Nu-mi
venea sa cred cand vedeam ce s-a întamplat dintr-o idee. Cu
vointa de fier, ca vreau sa duc la bun sfarsit acest proiect si
cu niste oameni minunati, care m-au ajutat enorm de mult,
pot spune ca AM REUSIT!!!”
(Gabriel Cosuleanu)
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can also transform the feedback into a sign-up or generic feedback
form.

Liceul Teoretic Filadelfia
Str. Narciselor nr. 5E, Suceava
scoalafiladelfiasv@gmail.com, www.filadelfia.ro
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La mulți ani, copile
drag!
Ziua copilului a fost
mentionata prima data
la Geneva la Conferinta
Mondiala pentru Protejarea
si Bunastarea Copiilor în
august 1925, la care 54 de
reprezentanti din diferite
tari, au adoptat Declaratia
pentru Protectia Copilului.
Dupa aceasta conferinta,
multe guverne au introdus
„Ziua copilului”.
„1 Iunie – La multi
ani, copile drag!” este concurs de creatie artisticoplastica dedicat Zilei Internationale a Copilului care se
adreseaza prescolarilor si
scolarilor din clasele primare, CP-IV. Concursul se desfasoara pe 3 sectiuni (desen,
pictura, colaj) si este organizat de Eco-Scoala Gimnaziala ,,Ion Creanga” Suceava –
prof. înv. primar Stefania
Matei si Gradinita cu Program Normal ,,Casuta din
povesti” Bosanci – prof. înv.

prescolar Maria Podolak.
Editia a XI-a a concursului ,,1 Iunie – La multi
ani, copile drag!” s-a derulat
în perioada ianuarie-iunie
2019 si a facut parte din
CAERI 2019– pozitia 1947.
Au participat cu lucrari
copii din 21 de judete.
In topul participarii s-au
aflat judetul Suceava, urmat
de municipiul Bucuresti.
Dupa verificarea lucrarilor
si selectarea participantilor,
în perioada 29 mai
– 5 iunie
s-au organizat
expozitii
la Scoala
Gimnaziala ,,Ion
Creanga”
Suceava,
Primaria
Bosanci
si I.S.J.

„Copilaria este lumea miracolului si a magiei: este ca si cum
creatia ar rasari trandafirie din noapte, totul fiind proaspat si
uimitor. Copilaria se termina în momentul în care lucrurile
înceteaza sa mai fie uluitoare. Atunci cand lumea îti da
senzatia de "deja vu", cand esti rodat de existenta, devii adult.”
Eugen Ionesco
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CULTURAL
ARTE
VIZUALE
Suceava. Expunerea lucrarilor s-a organizat pe nivele
de varsta si pe cele trei
sectiuni.
Compozitiile artisticoplastice au fost evaluate
dupa urmatoarele criterii:
aspectul estetic, gradul de
acoperire a suprafetei de
lucru, respectarea tematicii
propuse.

„Copiii sunt
mâinile cu care ne
prindem de rai.”
Henry Ward Beecher
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La mulți ani, copile drag!
*** „Copiii nu-si amintesc ceea ce încerci sa-i înveti. Ei îsi amintesc ceea
ce esti.” Jim Henson
***„Daca esti parinte, deschide-i copilului usile catre directii necunoscute
pe care sa le poata explora. Nu fa sa-i fie frica de necunoscut, acorda-i
sustinere.” Osho

Special Offer
This is a good place to make a special offer for joining your
organization, purchasing a product, or requesting your service. You
can also transform the feedback into a sign-up or generic feedback
form.

Școala Gimnazială Bosanci
scoala_bosanci@yahoo.fr
Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava
www.scoalaioncreanga.ro
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Curcubeul peste Prut

Laureat

Coordonatori:

Oltea Prelucă
Aurica Bargan

Sub semn aniversar, scoala noastra a continuat seria de activitati dedicate marelui moment
istoric, Marea Unire.
„Curcubeul peste
Prut” a dezvoltat interesul
elevilor pentru istoria
romanilor si pentru
promovarea în randul tinerei generatii a unor valori
identitare (patrie, limba,
credinta, cultura, spirit
civic), prin recunoasterea
acestor valori, transpunerea lor în cotidian si raportarea adecvata la modelul
cultural romanesc.
Proiectul educational a cuprins activitati
interactive, de tip intercultural, sesiuni de documentare stiintifica, excursiile
noastre în Republica
Moldova si ale lor în orasul
nostru, cu vizitarea unor
obiective culturale simbolice, încheierea/reînnoirea
parteneriatului educational cu scoala din stanga
Prutului, proiectii de film,
expozitie de fotografii, concursuri de cultura generala, momente culturalartistice.
Vizita în Moldova
de dincolo de Prut s-a vrut

a fi sansa de a comunica cu
oamenii locului, de a auzi
limba romana vorbita acolo,
de a întelege ca moldovenismul neamului si limbii vorbite acolo sunt niste aberatii, de a se împartasi cu frumusetea si bogatia unor
locuri despre care nu stiau
decat din putinele randuri
ale unor carti.
Am cantat, am recitat, am dansat împreuna cu
colegii romani basarabeni
am depanat impresii despre
lumea comuna careia îi
aprtinem, despre eroi de ieri
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CULTURAL
FOLCLOR
TRADIȚII

si de azi, despre oameni si
locuri, despre vise si visuri,
despre nadejdi si temeri,
despre prietenie si falsa prietenie, despre Romania si
Moldova, despre bine si rau.
Activități:
„Basarabia si Bucovinapamanturi romanesti” istoria celor doua provincii
romanest; „Vers pentru
Basarabia si Bucovina”;
„Carti pentru 100 de ani donatie de carte romaneasca”; „La drum, prin Tara lui
Voda Stefan…” - monumente
cultural istorice; „Centenar
„Marea Unire- oameni, fapte,
locuri”- Expozitie de fotografii; „La ceas aniversar”spectacol omagial consacrat
Marii Uniri, în parteneriat
cu colegii din Basarabia
(Pistrieni, Republica
Moldova) ; „Pentru Romania
reîntregita" - semnarea
declaratiilor simbolice de
reunire a Basarabiei cu
Romania.

„Domnitorii sunt
muritori, pe când
țara este veșnică.”
Tacitus
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Curcubeu peste Prut
„M-a bucurat tare mult ideea
doamnei diriginte de a cunoaste, la ei acasa si la noi
acasa, romani basarabeni. Mam simtit acasa la Pistruieni
si mi-as dori sa pot merge
oricand acolo fara sa fiu nevoita sa stau la vama." (Simina, VIII D)
„Am participat cu mare drag
la activitatile proiectului si
chiar cred în mesajul versurilor pe care le-am recitat. A
fost o alternativa la lectiile
obisnuite de istorie si mi-as
dori sa mai pot trece prin
asemenea experiente. Am
învatat ca a fi roman e mai
usor pentru noi decat pentru
ei, romanii din Basarabia." (Erika, VIII B)

„Copiii nostri, din ambeletari, trebuie sa se simta bine
si sa se bucure împreuna de
momentul aniversarii unirii
Bucovinei cu Romania. Pentru aceasta facem tot ce trebuie, pentru ca ei sunt cei ce
vor duce mai departe neamul
romanesc." (Florin B. parinte)

Special Offer
This is a good place to make a special offer for joining your
organization, purchasing a product, or requesting your service. You
can also transform the feedback into a sign-up or generic feedback
form.

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava
B-dul 1 Decembrie 1918 F.N.

Www.scoalaioncreangasuceava.ro
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Patrimoniu cultural
româno-turc
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Colegiul National „Petru
Rares" Suceava a derulat în
anul scolar 2018-2019 un
proiect de parteneriat bilateral „Patrimoniu cultural
romano-turc". Acesta a
constat într-un schimb de
experienta între colegiul
nostru si Liceul „Yavuz
Sultan Selim Anadolu" din
Bandirma, Turcia în doua
etape: prima la Suceava în
ianuarie 2019 si a doua
etapa, în Bandirma în iunie. Participantii la schimb
au fost numerosi, în numar
de 85 (35 elevi si 10 profe-

sori turci cat si 35 elevi si 5
profesori romani). Acestia
au stat în sanul familiilor,
cunoscand altfel detalii specifice fiecarei culturi. In ambele vizite, s-au prezentat
momente folclorice traditionale locale, s-au realizat
workshop -uri cu participantii, s-au vizitat scolile
partenere si institutii importante din ambele orase cat si
obiective turistice reprezentative pentru ambele culturi.
In urma acestui proiect, s-au
legat prietenii pe viata nu
numai între copii ci si între

familiile acestora, multi au
primit invitatii de a-si petrece vacanta de vara în Turcia,
la ei. La nivelul ambelor licee se doreste continuarea
acestui proiect o data la doi
ani, indicand indicele înalt
de multumire a participantilor si succesul implicit al
proiectului.
„Una dintre cele mai frumoase zile pe care le-am avut în
acea saptamana interculturala, a fost croaziera cu vaporul în jurul peninsulei Kapidag, unde am stat cu totii, neam simtit bine, am ascultat si
dansat pe ritmurile muzicii
traditionale turcesti si am
remarcat patriotismul acestor oameni minunati. In acelasi timp, vizitand scoala lor,
am remarcat ca sistemul lor
de învatamant nu este foarte
diferit de al nostru, dar a fost
interesant sa vedem si o alta
scoala din alt colt de lume.” (Smaranda Mocanu)

„Un popor fără
cultură este ușor de
manipulat.”
Immanuel Kant
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Patrimoniu româno - turc
„Am cunoscut un popor al caror traditii nu
sunt poate atat de diferite precum ne asteptam. Oamenii sunt cei mai primitori dintre
toate popoarele pe care le-am cunoscut, chiar stiu sa te faca sa te simti ACASA. Am regasit sarmalele noastre într-o varianta mai subtire. „In Turcia daca o femeie nu face sarmalele subtiri înseamna ca nu stie sa gateasca”,
dupa cum declara gazda mea. Am regasit si
hora, doar ca pe ritmuri mai orientale. Locuind pentru cateva zile într-un oras turcesc cu
deschidere la mare am observat cat de frumoasa si diferita e viata cand ai plaja la 10
metri de casa. De asemenea, briza fiind foarte
puternica, orasul Bandirma foloseste în mare
parte energia eoliana. Am facut workshopuri împreuna pentru a ne cunoaste mai bine,
dar am reusit si sa „gustam” din viata unui
adolescent din Bandirma. O viata obisnuita,
ca a noastra, a europenilor. (Malina Miron)

Special Offer

Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava
cnpetruraressv@gmail.com

www.cnpr.ro
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Numai poetul...
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Proiectul interjudetean „Numai poetul...”
are deja o mica „istorie”:
în anul 2007, a fost organizata prima editie la care au
luat parte doar doua unitati scolare din Falticeni.
De atunci si pana în prezent, concursul a fost organizat an de an, fara întrerupere (în total 12 editii),
trezind interesul tot mai
multor elevi. Daca la început a fost conceput mai
mult ca un parteneriat la
nivel local, treptat competitia a capatat amploare,
devenind judeteana în
2012 si interjudeteana în
2018.
La editia din 2019
au participat concurenti

din
judetele
Suceava,
Botosani si Neamt.
Concursul cuprinde:
 sectiunea colectiva cu 3
probe (A. Cunostinte
despre viata si opera
poetului M. Eminescu;
B. Recunoasterea poeziilor pornind de la versuri date; C. Crearea
unei strofe în care sa fie
incluse cuvintele date);

lui cultural al elevilor prin
participarea atat la activitatile de preselectie de la
nivelul scolilor, cat si la concursul propriu-zis „Numai
poetul...”; crearea oportunitatilor de participare a elevilor la activitati extracurriculare (programul artistic);
completarea portofoliului
Opera lui Eminescu în imagini, care poate fi utilizat ca
material didactic.

 sectiunea
individuala Recitare de poezie
eminesciana (pe fundal
muzical);
 sectiunea
individuala Opera lui Eminescu în
imagini (creatie plastica).
Scop:
revitalizarea
receptarii poeziei si a
personalitatii lui Mihai
Eminescu de catre
elevii din ciclul gimnazial.
Beneficiile proiectului
sunt: dezvoltarea unui
parteneriat real între
scolile implicate, parinti si comunitate;
îmbogatirea orizontu-

„Un popor fără
cultură este ușor de
manipulat.”
Immanuel Kant
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Numai
poetul...

Numai poetul
de Mihai Eminescu
Lumea toata-i trecatoare,
Oamenii se trec si mor
Ca si miile de unde,
Ca un suflet le patrunde,
Treierand necontenit
Sanul marii infinit.
Numai poetul,
Ca pasari ce zboara
Deasupra valurilor,
Trece peste nemarginirea
timpului:
In ramurile gandului,
In sfintele lunci,
Unde pasari ca el
Se-ntrec în cantari.

„Am învatat lucruri noi, dar cel mai tare mi-a placut ca am cooperat cu colegii mai mari din
echipaj, ne-am straduit cu totii sa dam cele mai bune raspunsuri. In ziua concursului, am
trecut de la o stare, la alta: am fost emotionata, mi-a fost frica sa nu gresesc si sa-i dezamagesc pe colegii mei, apoi am fost fericita, deoarece am urcat pe podium. A fost o experienta
nemaipomenita. Imi doresc sa pot participa si la celelalte sectiuni ale concursului.” (Tanasa
Cipriana-Diana, clasa a VI-a B - eleva participanta la concurs)
„Toata admiratia si respectul pentru cadrele didactice si pentru elevii care, cu daruire si
pasiune, au facut dintr-un vis o realitate: o manifestare culturala extraordinara. A fost un
concurs în care copiii si-au etalat calitatile si talentele, un concurs care îi ajuta în viitor,
obisnuindu-i cu emotiile, o manifestare care, într-o lume a tehnologiei si a internetului, îi
capteaza si îi readuce la o viata normala, specifica varstei lor si copilariei. Ca mama, pot
îndruma si alti parinti sa-si înscrie copiii la astfel de concursuri, deoarece nu vor avea nimic de pierdut.” (Paval Mihaela, mama elevei Paval Alessia din clasa a VII-a A)

Școala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni
sg_ioan_ciurea_falticeni@isj.sv.edu.ro

www.scoalaioanciurea.ro
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Grand Prix of Nations
Gothenburg
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Corala de fete „Ciprian Porumbescu” a Colegiului
„Stefan cel Mare” Suceava a
obtinut o medalie de aur si o
medalie de argint la unul
dintre cele mai mari festivaluri-concurs de coruri din
lume, European Choir Games & Grand Prix Of Nations, desfasurat, în perioada
3-10 august, la Gotheborg
(Suedia).
Sucevenii au devansat importante coruri, formatii
foarte titrate de la academii
de muzica din lume, la categoria „GP 9 Folklor”, unde
au luat medalie de aur, cu
80,65 puncte. Corul sucevean, coordonat de pr. prof.
Lucian Tablan-Popescu, a
interpretat piesele: „Fata
ardeleana” de Achim Stoia,
„Iac-asa” de Simeon Nicolescu, „Lino Leano - De Doi” de
Nicolae Ursu, „Rasunetul
Ardealului” de Ion Vidu

(Solo - prof. Valentina
Tablan Popescu) si „Sarba-n
caruta” de Gheorghe Danga.
De asemenea, la categoria
de varsta „GP 2 Youth Choir”, Corala de fete „Ciprian
Porumbescu” a obtinut o
medalie de argint, cu un
punctaj de 79,85 puncte. Si
aici, fetele au avut interpretari apreciate de juriu si
public: „Ma luai, luaiu” de
Tudor Jarda, „Adiemus” de
Karl Jenkins, „Floare albastra” de Vasile Spatarelu
(Solo - Crina Mihalciuc),
„Libertango” de Astor Piazzola si „Sari mandra, sari
draga” de Sabin Pautza. Corul sucevean a fost acompaniat la pian de elevul stefanist Vlad Vorniceanu, din
clasa X-a.
Juriul, diferit pentru cele
doua categorii, a fost compus din specialisti din mai
multe tari, precum Grecia,
Suedia, Lituania, Germania,
China, Polonia, Australia,
SUA, Belgia etc.

163 de coruri, din 36 de
țări
Corul sucevean, coordonat
de pr. prof. Lucian TablanPopescu si sprijinit de prof.
Valentina Tablan-Popescu, a
concurat la categoria Grand
Prix Of Nations, cea mai
înalta treapta mondiala. Dupa cum ne-a spus pr. prof.
Lucian Tablan-Popescu,
competitia de la Gotheborg,
la care au participat 163 de
coruri, din 36 de tari, la 10
categorii, repartizate pe trei
niveluri valorice: „Open
Competition”, pentru începatori, „Campions”, pentru
campioni, adica cei care în
timp au castigat cel putin
doua medalii de aur la începatori, si categoria „Grand
Prix Of Nations”, la care a
participat si Corala de fete
„Ciprian Porumbescu” din
municipiul Suceava, a fost
una foarte dificila, datorita
concurentei mari, calitatii
corurilor si exigentei
juriului.

„Muzica este
stenografia
emoției.”
Lev Nicolai
Tolstoi
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Grand Prix of
Nations Gothenburg

Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava
Suceava, str. Vasile Alecsandri nr.3
www.cnstefancelmare.ro
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ECO-ul - educație
pentru mediu
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ECOLOGIE ȘI
PROTECȚIA
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Educatia
pentru
mediul înconjurator desfasurata în judetul Suceava
are coordonatele urmatoare: constientizare, informare, participare, dezvoltarea
de abilitati si deprinderi.
Revista de educatie
pentru mediu „ECO-ul” disemineaza bunele practici,
promoveaza
efortul
continuu al scolilor din judetul Suceava, implicarea voluntara în actiuni educationale de educatie pentru mediu.
Revista anuala ECOul a aparut în 2008 si ilustreaza modalitatile de actiune ale copiilor, elevilor, cadrelor didactice si ale comunitatilor din judetul Suceava
în promovarea valorilor
educatiei pentru mediu.
Inspectoratul
Școlar
Județean
Suceava
deține
Steagul Verde în cadrul
programului internațional
ECO SCHOOLS.
„Invatati-i pe copiii vostri ceea ce i-am învatat si noi pe ai nostri: ca
pamantul, cu tot ce are frumos, este mama noastra. Tot ceea ce i se
întampla pamantului va ajunge sa li se întample si copiilor acestui
pamant. Noi stim cel putin atat: nu pamantul apartine omului, ci
omul apartine pamantului. Omul este firul care tese drama vietii si
ceea ce-i face pamantului îsi face lui însusi.”
Sieux Seattle

„Studiați natura și
urmați calea pe care
v-o arată ea.”
Jean Jacques
Rousseau
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Educație pentru mediu
Unitatea școlară cu
STEAG VERDE 2019-2021
Gradinita cu Program Normal
„Tandarica” Suceava

Coordonator

Brîndusa Leuca

Scoala Gimnaziala
Nr. 3 Suceava

Mirela Zaicescu
Gabriela Ciornei

Colegiul Tehnic „Samuil
Isopescu” Suceava

Adelina-Elena Popescu

Angela Brahariu
Tamara-Loredana
Bujorean
Ioana- Smaranda
Bahrincean
Iuliana Buzuleac

Scoala Gimnaziala Bosanci
Scoala Gimnaziala
„Dimitrie Pacurariu” Scheia

Iuliana Alecsa
Sidonia Georgeta Apetrei
Viorel Constantin
Mihalcea
Amalia Florina Popescu
Cristina Hapenciuc
Constantin Grosu
Ileana Carvatchi
Ioana- Smaranda
Bahrincean

Gradinita cu Program Prelungit
„Micul Print” Radauti

Lenuta-Ancuta Prelipcean

Violeta Elena Hîj

Scoala Gimnaziala
„Mihai Eminescu" Radauti

Maria-Elena Captan

Gabriela-Cica Sascau
Sorin-Nicolae Coroama

Colegiul Tehnic Radauti

Loredana Puiu
Bîndiul Ionela

Tugulea Gelu
Angela Popescu

Scoala Gimnaziala
„Ion Irimescu” Falticeni

Carmen Suliman
Costica Parfenie

Costica Parfenie
Catalina Purdila

Scoala Gimnaziala „Ioan Ciurea”
Falticeni

Raluca Loghin
Cornelia Goran

Marius-Claudiu Pintilii

Scoala Gimnaziala Nr. 1
Bogdanesti

Mihaela Tibichi

Nicoleta Ursutu

Scoala Gimnaziala Oniceni

Oana Miruna Oprea
Maricica Stan

Oana-Miruna Oprea

Scoala Gimnaziala Paltinoasa

Mihaiela Coman

Scoala Gimnaziala Panaci

Rodica-Mirela VerdesescuBuzila

Scoala Gimnaziala Nr. 2
Vatra Dornei

Maria Nichiceanu
Mihaela Nimigean

Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra
Dornei
Scoala Gimnaziala
„Bogdan Voda”
Campulung Moldovenesc

Irinel Mioara Acatrinei
Loredana Lungoci
Nicoleta-Petronela Bogos

www.educatiafnonf.worpress.com
Educație pentru mediu
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Restart la zâmbete

Anca Donisan
Valentina Mihaela
Pascal
Mariana
Gabriela Ille
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Proiectul a avut scopul de a
dezvolta inteligenta emotionala prin asocierea emotiilor exprimate de utilizarea
clownterapiei (tristete/
fericire) cu gandurile si
comportamentele pe care le
-ar putea manifesta prin
dezvoltarea imaginatiei,
dezvoltarea memoriei, strategii de cunoastere a copiilor si relationare (în cazul
copiilor introvertiti, marginalizati cu ajutorul carora sa
socializeze cat mai mult si sa
îsi dezvolte implicit stima de
sine), optimizarea relatiilor
dintre parinti-eleviprofesori, atenuarea starilor
de anxietate si dezvoltarea
respectului fata de copiii din
diaspora/ copiii din învatamantul de masa romanesc.
Artterapia și clownterapia
sunt strategii educationale
din domeniul sanatatii mintale care utilizeaza procesele creative prin arta, pentru
a întari si creste starea de
bine la nivel fizic, mental si
emotional al indivizilor.
Acestea integreaza
domeniile

dezvoltarii umane, artelor
vizuale si proceselor creative cu modelele consilierii si
psihoterapiei.
Practic, artterapeutul foloseste mijloacele artistice
pentru a-l ajuta pe individ
(copil) sa îsi exprime mai
bine sinele .
Terapia prin joc, meloterapia, biblioterapia, artterapia.....sau ceea ce va propunem noi prin acest proiect
clownterapia şi terapia prin
umor au prezentat pentru
specialisti si nu numai numeroase beneficii prin aplicarea lor în consilierea copiilor. Fiecare dintre acestea
aduce în discutie utilizarea unor instrumente
îndragite de catre copii.
Jocul, muzica, povestea,
desenul sau pictura, si
clownterapia sunt activitati terapeutice utilizate din ce în ce mai
des si cu rezultate remarcabile, în cadrul
carora copiii sunt implicati cognitiv si afectiv într-un grad foarte
crescut.

„Copiii tăi au nevoie mai mult decât orice să-i iubești
pentru ceea ce sunt, nu să-ți consumi tot timpul
încercând să-i corectezi.” (Bill Ayers)

Activitatile desfasurate în
Torino la
Centrul de Cultură şi Tradiție
Italo-Română din Torino
intitulat sugestiv PantoMIA ,
Cabinetul de asistență psihopedagogică prin cercul de
artterapie, terapie prin
umor si pantomima, au dus
la realizarea scopului propus prin workshopuri de
artterapie (arte plastice),
meloterapie (muzica), dramaterapia (teatru, pantomima), clownterapia (terapie
prin umor).

Motto-ul proiectului
„Cea mai nefericită zi
este cea în care nu ai
râs...”
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Restart la zâmbete
„Nu exista un tip de terapie mai eficient decat altul,
lucru care face diferenta dintre beneficii este masura
în care consilierul reuseste sa-si planifice si sa-si organizeze interventia terapeutica în functie de abilitatile
copilului, de preferintele si nivelul de dezvoltare ale
acestuia, dar si de propriile cunostinte si aptitudini.”

Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți
Strada Putnei, nr. 236

andronicmotrescu@yahoo.com
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Comunicarea părinte
copil dincolo de
cuvinte
Conferinta regionala a fost organizata de Asociatia Parintilor Scolii
Gimnaziale „Bogdan Voda”
Campulung Moldovenesc, în
parteneriat cu Scoala
Gimnaziala „Bogdan Voda”,
I.S.J. Suceava, Asociatia
Licuricii Fericiti, Asociatia
Proiect Pro Europa. Au participat parinti, cadre didactice, specialisti în educatie.
Inspector scolar
Tatiana Vîntur a facut o disociere între nevoi si
dorinte, apoi a conectat auditoriul la experiente, programe si proiecte de expandare a parteneriatului
scoala-familie. Nevoile
copilului sunt: de a se simti
valoros, nevoia de autonomie, nevoi de a-si exprima
emotiile, nevoia de predictibilitate, nevoia de afectiune,
nevoia de siguranta
emotionala.
Invitatul special a fost Florin
Amariei - expert inter-

national în educatie parentala, care a prezentat, într-o
maniera exceptionala,
tehnicile fundamentale de
parenting, cu exemple concrete, aplicabile pentru toti
parintii.
„Deseori, relatia cu
copiii ne pune în dificultate
si în fata unor provocari
carora nu stim, întotdeauna,
cum sa le facem fata. Parentingul este o stiinta moderna care învata parintii sa-si
educe copiii prin întelegerea
comportamentelor”, sunt de
parere organizatorii care va
invita sa participati la un
eveniment de calitate,
„menit sa asigure plusvaloare relatiilor dumneavoastra
cu copiii, fie ca sunteti parinte, dascal, lucrati cu copiii
din alta ipostaza sau, pur si
simplu, îi iubiti. Participantii
au descoperit un secret al
starii de bine, metode eficiente prin care putem educa
copiii, modul în care teoria
autodeterminarii se poate

„Copiii nu sunt cărți de colorat. Nu poți să îi umpli cu
nuanțele tale preferate.”
Khaled Hosseini
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PARTENERIAT
ȘCOALĂ
FAMILIE
practica, cu succes, atat în
familie, cat si în institutiile
scolare.”
Nu a lipsit nici interventia copiilor care au
transmis gandurile,
dorintele si propriile lectii
parintilor prin dans si teatru
motivational cu piesa ,,Voi
cand veniti în Mirabilia?,, locul în care visurile se
împlinesc, iar comunicarea
parinte-copil are raspunsuri
pentru toate întrebarile.
Evenimentul si
diseminarea acestuia au
avut un impact pozitiv
asupra participantilor si
beneficiarilor indirecti, au
generat o mai buna si coerenta colaborare între factorii implicati oferind exemple
concrete de bune practici în
relatia parinte-copil, fara a
omite scoala ca factor important în dezvoltarea armonioasa a copilului.

„Familia nu este
cel mai important
lucru. Este totul.”
Michael J. Fox
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Parteneriatul școală familie

„Ce tumult de emotie si (auto)descoperire si
informatie si învatare experientiala a fost
conferinta de azi, orchestrata cu multa atentie la
proportia dintre informatie si emotie de d-na
prof. Nicoleta Bogos.” (Daniela Ceredeev director Liceul Tehnologic Moldovita)

Asociația de Părinți Școala Gimnazială
„Bogdan Vodă” C-lung Moldovenesc
Str. Calea Bucovinei Nr. 26
bogdanvoda3@yahoo.com
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Etichete la haine, nu
la oameni!
Proiectul educativ
„Justice has no gender – Mie egal!” este implementat de
Agenţia Naţionala pentru
Egalitatea de Şanse între
Femei şi Barbaţi, în parteneriat cu Autoritatea
Nationala pentru Persoane
cu Dizabilitati si Asociatia
ActiveWatch. Proiectul a
avut ca obiectiv creşterea
gradului de conştientizare şi
sensibilizare asupra violenţei
prin realizarea unei campanii la nivelul colegiului.
Dupa selectia grupului de elevi, au urmat 6
ore de pregatire teoretica a
elevilor pe tematica proiectului, în saptamana Scoala
altfel. Cei 28 de elevi s-au
familiarizat cu: stereotipuri
si discriminare, egalitate de
gen, dizabilitate. Elevii au

decis sa îsi construiasca
campania de informare pe
tematica „Stereotipuri si
discriminare”, campanie ce
a început imediat dupa parcurgerea tuturor activitatilor instructive-educative
de tip non-formal.
Sub sloganul
ETICHETE LA HAINE, NU LA
OAMENI, elevii au desfasurat o campanie care are ca
scop constientizarea si
diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de
gen.
Evenimentele realizate au fost un meci de debate, distribuirea de flyere,
purtarea de tricouri personalizate în fiecare zi de marti,
postari periodice pe pagina
de Facebook si de Instagram
„Etichete la haine, nu la oameni!”, postari periodice pe
site-ul colegiului, realizarea
unui material video, activitatea FEMx.
Pentru a marca
Saptamana Nonviolentei în
Scoli (28 ianuarie – 1 februarie 2019), s-a desfasurat
meciul de dezbateri
academice al clubului Dialectica. Motiunea dezbatuta
a fost „Acest Parlament
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RESPONSABILIZARE
SOCIALĂ
crede ca discriminarea
pozitiva este cea mai buna
cale pentru a obtine oportunitati egale”. „Ce masuri
ati lua pentru prevenirea
violentei asupra fetelor din
liceu?”; „Cum ati încuraja
fetele din liceu sa ia masuri
cu privire la discriminarea
lor?” etc.
Echipa de proiect a
organizat activitatea FEMx,
la care a invitat 5 femei de
succes din zona Gura Humorului, pentru a vorbi
despre cum au reusit în cariera si despre felul în care
stereotipurile de gen le-a
influentat parcursul. Ni s-a
alaturat si expertul Mircea
Toma, preşedinte al asociatiei ActiveWatch Agenţia de Monitorizare a
Presei (AMP) – organizaţie
de drepturile omului care
militeaza pentru comunicarea libera în interes public.

„Cine vrea să miște
lumea trebuie mai
întâi să se miște el
însuși.”
Socrate
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Etichete la haine, nu la
oameni!
„Acest proiect a reprezentat o cale de a promova valori
sanatoase, si de-ai ajuta pe cei din jurul meu sa
constientizeze problemele lumii în care traim.”
(Stefana Radu, clasa a 9-a D)
„Acest proiect reprezinta o dovada ca simpla implicare a
catorva elevi poate schimba ceva într-un
colectiv.” (Alexandra Carpiuc, clasa a 11-a B)
„Sansa de a lucra în cadrul unui grup care m-a facut sa simt
ca schimbarea e realizabila.” (Florin Pitian, clasa a 11-a B)
„Acest proiect a fost cheia care a deschis o usa, în spatele
careia am gasit EGALITATE, astfel încat un grup de oameni
a reusit sa schimbe perspectiva unei comunitati destul de
largi si totodata ne-a oferit ocazia de a vedea lumea cu alti
ochi, învatandu-ne ca etichete trebuie sa poarte doar
hainele, nu si oamenii.” (Mihaila Gabriel, clasa a 9-a B)

Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului
B-dul Bucovina Nr. 41
albun@alexandrucelbun.ro
www.alexandrucelbun.ro
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Dumbrava Minunată
SPORTIV

Laureat

Coordonator:
Prof. Dan Beraru

Clubul Copiilor Falticeni
desfasoara Concursul interjudetean de orientare sportiva „Dumbrava Minunata”,
de cinci editii fiind cuprins
în CAERI/2019.
Proiectul s-a derulat în parteneriat cu: I.S.J. Suceava,
Primaria Municipiului Falticeni, Colegiul „Vasile Lovinescu” Falticeni, D.J.T.S. Suceava, Federatia Romana de
Orientare.
Au participat echipaje de la
Clubul Copiilor Falticeni,
Clubul Copiilor Victoria Brasov, Palatul Copiilor
Botosani, Palatul Copiilor
Iasi, Clubul Copiilor Roman,
Palatul Copiilor Braila etc.).
Concursul cuprinde proba
de orientare pe distanta
medie (s-a desfasurat) în
padurea Focsa; Actiunea de
ecologizare - zona Nada Florilor; -proba de orientare pe

distanta scurta – zona centrala a orasului Falticeni. La
faza finala a proiectului au
participat 19 echipaje, 85 de
elevi si 13 coordonatori.
Participantii au îmbunatatit
competentele din domeniile:
geografie, protectia mediului, educatie civica, sport. Au
învatat sa lucreze în echipa,
sa-si coordoneze eforturile
pentru obtinerea rezultatului dorit si nu în ultimul
rand sa fie fair-play în relatia cu ceilalti competitori.
Derularea concursului a
avut un impact pozitiv asupra perceptiei participantilor asupra rolului pe care îl
are atat activitatea sportiva
cat si miscarea în aer liber
în general, precum si atitudinea pozitiva si activa pro
natura si mediu.

Derularea activitatilor a presupus încurajarea elevilor
care poseda aptitudini sportive, practice si de orientare
în teren precum si formarea
de abilitati de lucru în echipa. de creativitate si intercunoastere.
In urma cumularii rezultatelor de la toate probele de
concurs prevazute în regulament s-au obtinut urmatoarele rezultate: locul I – Clubul Copiilor Victoria Brasov; locul al II – lea –
Clubul Copiilor Falticeni 1 –
Suceava; locul al III – lea –
Palatul Copiilor Botosani si
Scoala Gimnaziala Nr.1 Vadu
Moldovei.

Orientarea, este o disciplină sportivă, care constă în
parcurgerea contra timp a unui traseu dinainte stabilit,
marcat pe harta, concretizat în atingerea punctelor de control,
materializate în teren prin balize.
Esența competiției: orientarea în teren necunoscut, cu
ajutorul hartii si busolei, parcurgand un traseu impus de
organizatori, în cel mai scurt timp posibil.

„Sensul vieții este
să-i dai sens.”
Mircea Eliade
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Cupa „Dumbrava Minunată”
***Felicitari pentru concurs, a fost un concurs reusit! Va multumim pentru conditiile de desfasurare ale concursului! Vom reveni
cu drag la editiile viitoare!"( prof. Ileana Laza, C.S.S. Baia Sprie)
***O activitate reusita, ca în fiecare an: vreme splendida, organizare desavarsita, premii pe masura. Felicitari! (prof. Suliuc
Gheorghe, Palatul Copiilor Botosani)

Clubul Copiilor Fălticeni
Str. Aleea Căminului, Nr. 2
c_c_falticeni@isj.sv.edu.ro
www.ccfalticeni.ro
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ELECTRON XXI
ȘTIINȚIFIC

Laureat

Coordonator:

Maria Macarov

Concursul Interjudetean
„Electron XXI”, editia 2019,
organizat de Clubul Copiilor
Gura Humorului, în parteneriat cu Palatul Copiilor Suceava, s-a desfasurat în perioada 17-19 iulie la Gura Humorului.
Concursul a avut doua
sectiuni: electronica si robotica, la care au participat
19 echipaje, alcatuite din 82
elevi de la Palatul Copiilor
Buzau, Colegiul Tehnic „Gh.
Asachi” Botosani, Palatul
Copiilor Botosani, Liceul
Tehnologic Dacia Pitesti,
Palatul Copiilor Pitesti, Palatul Copiilor Bistrita, Clubul
Copiilor Beclean, Palatul
Copiilor Buzau,Nehoiu, Asociatia Educet Iasi, Palatul
Copiilor Iasi, Palatul Copiilor
Suceava, Liceul
Tehnologic „M.
Eminescu” Dumbraveni, Clubul
Copiilor Vatra
Dornei, Clubul
Copiilor Radauti,
Liceul Tehnologic Metalurgic
Slatina, Colegiul
National „M.
Eminescu” Botosani, Palatul

Copiilor Targoviste, Palatul
Copiilor Iasi, structura Tg.
Frumos, Clubul Copiilor Gura Humorului.
Coordonator, din partea
Palatului Copiilor Suceava, a
fost prof. Liviu Maftean, iar
din partea Clubului Copiilor
Gura Humorului a fost
directorul clubului, prof.
Maria Macarov.
Scopul acestui concurs este
de a promova stiinta si tehnica în randul elevilor din
învatamantul primar, gimnazial si liceal, cuprinzand
urmatoarele categorii de
varsta: 11-13 ani, 14-16 ani
si 17-18 ani.
Concursul Interjudetean de
Electronica si Robotica
„Electron XXI" s-a încheiat
prin
acordarea
în cadrul
festivitatii de
premiere de
diplome
pentru
premii-

le I, II si III, precum si cupe
pentru echipele castigatoare
la fiecare proba sustinuta.
Elevii pasionati de electronica si robotica au fost recompensati cu o excursie la
manastirile Humor, Moldovita si Voronet.
„Felicitam pe toti participantii: elevi, profesori coordonatori, comisia de jurizare, echipa de proiect si organizatori, pentru succesul
acestei activitati cuprinse în
Calendarul Activitatilor
Educative Regionale si Interjudetene.
Concursul s-a bucurat de
sprijinul Primariei Gura
Humorului, CSEI „Sf. Andrei”, Scoala Gimnaziala Nr.
1 Gura Humorului,
Scoala Gimnaziala „Petru
Comarnescu”, Tipografia
Terra Design".

„Ceea ce știm este ca
o picătură. Ceea ce
nu știm este ca un
ocean.”
Isaac Newton
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Electron XXI
„Îi poți da unui elev câte o lecție în fiecare zi, dar
dacă îl poți îndruma să învețe stârnindu-i curiozitatea, el își va dedica întreaga viață învățăturii.”
Clay P. Bedford

Clubul Copiilor Gura Humorului
Str. 1 Mai, nr. 9
tel-fax: 0230/230804
e-mail: ccegh@yahoo.com
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Girls in STEM
Saptamana Girls in
STEM, la Liceul Tehnologic
„Vasile Cocea” Moldovita, a
fost în fapt o saptamana de
învatare STEM, prin tutoriat
si experienta, si a însemnat
activitati zilnice (de cate 34 ore) la care au participat
nu doar cele 20 de fete din
lotul experiential, ci si alti
elevi, parinti, profesori cu
”statut” de observator, de
auditori ai procesului de
învatare pe care l-am propus.
Programul a fost
unul dens: documentare si
colectare de informatii pentru elaborarea de proiecte
tematice din domeniile stiinta, tehnologie, inginerie si
matematica (zilele 1-2); elaborarea proiectelor tematice în format electronic si sau
letric (zilele 3-4); openspace de sustinere a proiectelor în comunitatea scolara
(colegi, parinti, profesori)

programate în zilele 5-6;
Targul Girls in STEM si celebrarea performantei participantilor (ziua 7).
Proiectele elaborate
de tinerele participante au
vizat domeniile stiinta, tehnologie, inginerie si matematica si au avut teme dintre cele mai provocatoare:

Lingvistica computațională;
Istoria astronomiei; Noile
tehnologii şi medicina viitorului; Știința şi jucăriile ei;
Rădăcinile STEM; Technology everyday; Robotica – arta
şi ştiința de a da viață. Fiecare prezentare ne-a convins
ca si fetele sunt foarte atrase
si pasionate de domeniile

Competente STEM - competențe în științe,
tehnologie, inginerie, matematică.
Aceste nevoi de învatare presupun abordari aplicate a
stiintelor, o învatare interactiva, transdisciplinara si crosscuriculara a disciplinelor, o explorare a stiintelor cu mijloace si resurse specifice lumii de azi.
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ȘTIINȚE
STEM. Metodele sesiunii au
facilitat învatarea prin descoperire, tutoriatul între
elevi si mentoratul profesorelev, iar proiectele realizate
de elevele participante vor fi
publicate într-un Maculator
Girls in STEM, ce va disponibil foarte curand în format

fizic si electronic, pentru a
putea fi consultate si de alti
copii si tineri fascinati de
stiinta si tehnologie.
Proiectul a fost
finantat prin initiativa Meet
and Code, sustinuta la nivel
european de compania de
software SAP, coordonata în
Romania, de Asociatia
Techsoup Romania, în timpul Europe Code Week.

„Studiază mai întâi
știința și continuă
apoi cu practica
născută din această
știință.”
Leonardo da Vinci
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Girls in STEM
„Primele zile din proiectul Girls in STEM au fost dedicate documentarii si colectarii de informatii pentru
elaborarea de proiecte tematice din domeniile stiinta, tehnologie, inginerie si matematica. Temele sunt dintre
cele mai provocatoare: Lingvistica computationala; Istoria astronomiei; Noile tehnologii si medicina viitorului;
Stiinta si jucariile ei; Radacinile STEM; Technology everyday; Robotica – arta si stiinta de a da viata.”
„Stiinta putina îi face pe oameni
pretentiosi, în timp ce stiinta
multa îi face modesti. ”
Leonardo da Vinci

Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița,
Str. Principală
0230336170 , edumold@yahoo.com
www.scoalamoldovita.ro
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Gala campionilor
„Micul pilot”

Laureat

Coordonator:

Biatrice Choleva

Gala campionilor a fost ultima etapa a
proiectului Campionatul
National de Karting Scolar „Micul Pilot" activitate la
care au participat un numar
de aproximativ 250 de persoane, elevi ai cercurilor de
karting din cluburile si palatele copiilor din întreaga
tara, alaturi de parinti si
profesori.
Competitia cuprinde anual sase etape de concurs, care se desfasoara pe
diverse piste de karting din
tara (Bacau, Tg. Secuiesc,
Bucuresti, Prejmer), copiii
înscrisi cu varste cuprinse
între 5 si 18 ani se confrunta
la 9 categorii de concurs
corespunzator varstei si
motorizarii si se finalizeaza
cu actiunea Gala Campioni-

lor care are menirea de a
premia rezultatele acumulate de fiecare copil pe durata
întregului campionat si
ierarhia în clasamentul pe
echipe.
Fiecare din cele
sase etape de campionat
este organizata de cate un
club/palat al copiilor din
tara, cuprinse în proiectul
comun si în ultimii trei ani
în cadrul proiectului s-au
implicat PC Resita, PC Suceava, PC Braila, PC Oradea,
PC Craiova, PC Sf. Gheorghe.
Palatul
Copiilor
Suceava, începand cu anul
2016, organizează etapa
„Cupa Bucovinei”.
Gala campionilor a
avut scopul de a promova
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TEHNIC

performanta din domeniul
kartingului si de a constientiza importanta educatiei
nonformale.
Campionii s-au bucurat de diplome, cupe, medalii, tricouri si sepci de
„campion” - rezultat al
muncii desfasurate pe durata Campionatului, de programul artistic, jocul de artificii, jocuri interactive, flash
-mob-uri, tortul campionilor.
Editia din acest an a
unit toti campionii sub
genericul „100 de ani de
unire”.

„Am construit mașini
să meargă nu să se
oprească.”

Ettore Bugatti
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Gala campionilor
„Micul pilot”
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„O gala de suflet a
adus împreuna
campionii
kartingului la
Suceava, într-o
editie valoroasa
pentru elevi,
profesori si
parinti.”
(Director Biatrice
Choleva)

Palatul Copiilor Suceava
Str. Dragoș Vodă nr.13, Suceava
Telefon 0230 522984
www.pacosv.ro
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SMS - Sport. Mișcare.
Sănătate.

Laureat

Coordonatori:
Acatrinei Irinel
Voivod Ancuța
Moroșan Doina

Programul Scoala altfel ne-a
oferit posibilitatea de a desfasura activitati din domeniul Educatie pentru sanatate
şi stil de viață sănătos.
Scopul activității: promovarea miscarii si deprinderea obiceiului unei diete
echilibrate si a hidratarii
corespunzatoare, înca din
copilarie. Pentru ca cei mici
învata cel mai bine prin joc.
Acest program aduce în fata
copiilor modele, personalitati recunoscute pentru performanta si hotarare, pentru
un mod de viata echilibrat si
sanatos.
Proiectul a cuprins:
***Promovarea proiectului
în scoala si comunitate, cu
invitarea partenerilor
(coordonator MASPEX
Romania)
***Organizarea activitatilor
la nivel de clasa si scoala
Sportiva Catalina Ponor a
desfasurat în sala de sport
a scolii o ora de gimnastica si jocuri sportive cu
elevii claselor I A si B, alaturi de profesorii de sport
a celor doua clase, parinti,
invitati si un sustinator ,,surpriza” al proiectului- mascota Ursuletul
Tedi.

***Deschiderea activitatilor
proiectului
,,Actiunea de la Vatra Dornei este parte integranta a
programului „Invata sa
cresti sanatos cu Bucovina.” (Ioana Visan, director
de comunicare a MASPEX
Romania)
Constientizand importanta
sportului si a hidratarii în
dezvoltarea armonioasa a
celor mici, compania desfasoara, prin brandul
„Bucovina”, programul
„Invata sa cresti sanatos cu
Bucovina”, care consta în
efectuarea de vizite în scoli
din tara împreuna cu cele
doua ambasadoare ale brandului, Catalina Ponor si
Carmen Bruma.
***Gimnasta Catalina Ponor,
care a precizat: „Ca sportiv
de performanta, stiu cat de
importante sunt exercitiile
sustinute, regulate, realizate
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cu determinare, hidratarea
constanta. Ca om, stiu ca
miscarea este vitala mai ales
în zilele noastre, cand tendinta de a fi mai lenesi, mai
putin 3 activi, pare ca ne
acapareaza. Si mai stiu ca e
greu sa lupti cu tentatiile.
Dar cred cu convingere în
performanta de a te depasi
pe tine.”
***Prezentatoarea de televiziune Carmen Bruma, a
transmis urmatorul mesaj:
„Ii felicit pe organizatori
pentru aceasta campanie al
carei obiectiv este acela de a
încuraja miscarea, alimentatia echilibrata si hidratarea corespunzatoare în randul copiilor. Consider ca
deprinderile bune se formeaza în copilarie si ca este
importat ca noi, adultii, sa-i
ghidam pe copii si în
directia aceasta.

„Fericirea constă,
în primul rând, în
sănătate.”
George William
Curtis
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SMS - Sport. Mișcare.
Sănătate.

„Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o
prețuiască, deși aproape toți se nasc cu ea.”
Hipocrate

„Prezenta celor doua personalitati – Catalina Ponor si Carmen Bruma – a fost exemplul viu al unei vieti sanatoase si
al obtinerii unor performante prin sport, miscare si alimentatie corecta. Elevii – mici si mari – au avut în mijlocul lor
modele al caror stil de viati si ale caror principii, cu siguranta, multi dintre ei le vor urma. La activitatile sportive a
participat si Tedi, iar cei mici au fost entuziasmati.” (Voivod Ancuta, director Scoala Gimnaziala Nr.4 Vatra Dornei.

Școala Gimnazială nr. 4 Vatra Dornei
Str. Mihai Eminescu nr.50
Vatra Dornei
www.scoala4vatradornei.ro
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Școala Gimnazială
„Regina Elisabeta
Rădăuți

Dialogul proiectelor
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Recreație de vară

Laureat

Coordonatori:
Marcela
Țugulea
Camelia Zelinschi
Loredana Ceică

In perioada 15 - 27 iulie
2019, la Scoala Gimnaziala ,,Regina Elisabeta” Radauti, s-a organizat prima editie a Scolii de vara, la initiativa Asociatiei de parinti.
Prin acest proiect scoala a
devenit un altfel de loc pentru o altfel de învatare în
aceasta perioada. Cadre didactice, membri ai asociatiei
de parinti, elevi de gimnaziu
si liceu - cu totii voluntari- sau aliniat la start pentru a
propune celor 95 de elevi ai
ciclului primar activitati
atractive timp de 10 zile.
Partenerii implicati în proiect au fost Inspectoratul
Scolar Suceava, Clubul lui
Tigrila Radauti, Scoala Postliceala Sanitara Radauti,
Inspectoratul General de
Imigrari - Centrul Regional
pentru Proceduri si Cazare a
Solicitantilor de Azil Radauti, Televiziunea ,,Cromtel”
Radauti.

Dintre activitatile derulate
amintim: ateliere de pictura,
jocuri muzicale, jocuri distractive, jocuri sportive,
Zumba Kids, vizite la Muzeul
Etnografic, Parcul Zoo si ISU
- Detasamentul de Pompieri
Radauti, desene pe asfalt,
Sanitarii priceputi - acordarea primului ajutor, Inimi
pentru inimi - activitate derulata împreuna cu copiii/
tinerii imigranti de la centrul din municipiu, Vanatorii
de comori, expozitii cu lucrarile elevilor, flashmob.
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neri, sa aiba încredere în
sine si, mai ales, sa se bucure.
Experientele de grup au închegat prietenii si au daramat barierele prejudecatilor.

Copiii au învatat sa descopere bucuria petrecerii timpului împreuna, sa comunice,
sa se organizeze, sa respecte
reguli, sa avanseze propu-

„Poți învăța multe lucruri de la copii. De exemplu,
despre cât de multă răbdare ar trebui să ai.”
Franklin P. Jones

„Profesorul este
cineva care vorbește
în visul unui copil.”
W.H. Auden
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Recreație de vară
„Abilitatea este ceea ce esti capabil. Motivatia determina ceea ce faci.
Atitudinea determina cat de bine o faci.” Lou Holtz

Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți
Str. Ștefan cel Mare, nr. 18, Rădăuți
e-mail: sc4radauti@yahoo.com
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Liceul Tehnologic
„Mihai Eminescu”
Dumbrăveni
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Tabăra celor
merituoși
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Laureat

Coordonator:
Ionela Diana
Doncean

„Tabara celor
merituosi” este una dintre
activitatile extracurriculare
incluse în cadrul grantului
EU POT (profesorul), EU
VREAU (elevul), NOI REUSIM (elevul si profesorul)!
(EEN), derulat în cadrul proiectului ROSE.
„Tabara celor merituosi” a reprezentat un mini
-laborator de educatie nonformala, în cadrul caruia,
participantii (26 de elevi, 4
profesori, în colaborare cu
Asociatia de Sprijin Comunitar „ACS” Piatra Neamt,18
voluntari ai Consiliului Local
al Tinerilor Piatra Neamt)
au luat parte, o saptamana,
la diverse activitati care au
avut drept principal scop
dezvoltarea stimei de sine a
elevilor, construirea unei
imagini de sine pozitive prin
activitati de autocunoastere
si dezvoltare personala, deprinderea unor abilitati de
lucru în echipa.
Obiectivul specific la reprezentat accesul elevilor din grupurile dezavantajate la o educatie de calitate,
prin implicarea lor în activitati extrascolare, în parteneriat cu membri ai comunitatii locale/organizatii nonguvernamentale specializate.

Programul activitatilor a cuprins: „Olimpiada
fasnetilor” - provocarile
„olimpice”, au demonstrat
creativitate, implicare, au
capatat abilitati de lucru în
echipa, si-au îmbunatatit
competentele de comunicare, încrederea în ei.
***„Caruselul metodelor
nonformale” - 3 ateliere simultane: Teatru forum, Biblioteca vie si Tresure hunt.
Deschiderea Bibliotecii vii,
cand participantii la atelier
si-au intrat în rolul de bibliotecari, hostess si, cel mai
important, carti vii. Cataloagele cartilor îi asteptau pe
cititori cu titluri incitante,
povestile de viata ale cartilor vii: „Singuratatea în lumea comunicarii”, Bianca
Stefan, clasa a XII-a A,
„Puterea sinelui”, prof. Mihaela Apetrei, „Lupta oricat
de greu este”, Cristina Musteata, clasa a XI-a A, „Teama
de vulnerabilitate”, Diana
Dascalu, clasa a XII-a A etc.
***Piesa de teatru forum,
„Diferit, dar la fel” a adus în
fata „spectatorilor” o problema frecvent întalnita în mediul scolar, bullyingul.
Daca Biblioteca vie si Teatrul forum au valorificat
emotia, empatia, sensibilita-

tea si spontaneitatea, competitia de Tresure hunt
„Padurea misterelor” a
necesitat conditie fizica,
perspicacitate si spirit de
echipa.
***Flashmob si Teatrul de
umbre. Bucurandu-ne de
prezenta a doi dansatori
profesionisti, Cosmin si Ilinca, s-a pus la cale un moment de flashmob care a
încheiat ultima seara la Vatra Moldovitei. Reprezentatia de teatru de umbre, „O
poveste amestecata”, a fost
o noua demonstratie de creativitate, distractie si spontaneitate.
***„Ingerasul pazitor” - un
prieten secret ce ofere bomboane, cuvinte de încurajare, surprize, bucurii.
Rezultatul proiectului „Eu
pot! Eu vreau!” a fost „Noi
reusim!”.

„Lucrul cel mai dificil
pentru om este să-și
organizeze timpul
liber.”
Goethe
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Tabăra celor merituoși
„Mi-a placut Biblioteca Vie deoarece povestile acelor persoane m-au
învatat ca nu trebuie sa judeci o persoana dupa înfatisare, ci mai întai
ar trebui sa îi asculti povestea si abia mai apoi sa tragi o concluzie.” (Bianca Galan, clasa a XI-a A )

„Taberele aduc experiente
unice si lasa mereu în sufletele noastre amintiri. Am
reusit, în acea saptamana sa
învat multe lucruri, sa descopar creativitatea si ingeniozitatea persoanelor care
au facut parte din colectivul
nostru.” (Elena Fasola, clasa
a X-a B)

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni
grupscolardumbraveni@yahoo.com
www.grupdumbraveni.ro
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Școala
Gimnazială
Frătăuții Vechi

Laureat

Coordonator:
Elena Pop
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București - Micul
Paris
Interdisciplinaritatea este promovata de învatamantul actual prin utilizarea informatiilor din cadrul mai multor discipline,
facilitand întelegerea acestora si perceperea lor ca un
întreg. O activitate didactica
non-formala bazata pe interdisciplinaritate este excursia. Continutul didactic al
excursiilor este mult mai
flexibil si mai variat decat al
lectiilor desfasurate în sala
de clasa, elevii participand
cu multa bucurie si optimism la aceste actiuni, largindu-si în acest fel orizontul de cunostinte prin contactul direct cu realitatea.
Prin mijloacele
atragatoare pe care le are la
dispozitie, excursia tematica
învioreaza activitatea scolara, stimuleaza curiozitatea
de a descoperi noi fenomene, formeaza o atitudine
ecologica pozitiva, prilejuieste trairi adanci ale unor
sentimente patriotice. Astfel, cu ajutorul excursiilor
scolare se dezvolta spiritul
de prietenie, de colectiv, de
disciplina, initiativa, precum
si deprinderi, proceduri gospodaresti de la varsta mica,
toate acestea fiind folositoare în viata.

Etapele excursiei:
Actiuni preliminare: Stabilirea traseului si a obiectivelor urmarite, asigurarea
mijloacelor de transport
(deplasare autocar, tren,
metrou);
Stabilirea grupului de excursionisti si a cadrelor didactice/ persoane mature care
însotesc grupul;
Prezentarea itinerariului cu
explicatii pe harta fizica a
tarii, proiectarea unor imagini, prezentarea unor ilustratii din zonele ce vor fi
vizitate;
Colaborarea cu parintii: Pregatirea documentatiei si
colaborarea cu conducerea
unitatii de învatamant si
inspectoratul scolar, pentru
avizarea excursiei si obtinerea aprobarii.
Aceasta excursie a fost propusa de elevii clasei a VIII-a
carora le-am fost diriginta.
Pentru reusita acesteia am
desfasurat activitati în cadrul carora le-am prezentat
elevilor scopul excursiei,
traseul cu obiectivele turistice propuse spre a fi vizitate, le-am precizat materialele necesare fiecarui elev
pentru activitatea des-
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fasurata precum si echipamentul adecvat acestei activitati extrascolare. S-a prezentat regulamentul excursiei. Am stabilit împreuna,
mijloacele de transport: autocarul si trenul.
Programul excursiei Suceava- Bucuresti:
Ziua I: deplasare Hotel Est
Bucuresti; ora 10 Gradina
Zoologica, ora 12,30 masa
pranz, ora 14 - Casa Ceausescu, ora 16,30 - Muzeul
National de Istorie Naturala
„Grigore Antipa”.
Ziua II: vizite între orele 9 –
12 Arena Nationala, Televiziunea Romana, Arcul de
Triumf , Centrul Istoric, ora
13 masa pranz.
Orele 15 – 19 - Palatul Parlamentului, Catedrala Mantuirii Neamului, Piata Universitatii.
Concluzia: „Se acorda mai
multa importanta omului
care merge decat drumului
pe care îl urmeaza.”
L.D.Hainault

„Oricare ar fi
durata timpului,
știința întrebuințării
lui îl va face mai
lung.”
Scott Adams
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București - Micul Paris
„In perioada interbelica, vestimentatia si gesturile bucurestenilor le copiaza destul de mult pe cele ale parizienilor. Chiar si limba franceza
era vorbita extrem de mult pe strazile bucurestene. Expresii ca
„monser” de la „Mon cher”, „bonjour” sau „Madamme” intra rapid in
vocabularul locuitorilor de la nord de Dunare. In acea perioada, a
cunoaste cuvinte frantuzesti era un adevarat etalon cultural si o
mandrie pentru vorbitori. „Micul Paris” avea propriul Arc de Triumf
si cateva cladiri a caror arhitectura aveau influente frantuzesti cum
ar fi Palatul Kretzulescu, Casa Vernescu sau Palatul CEC. Arhitecti
francezi precum
Albert Galleron,
Cassian Bernard
sau Xavier Villacrosse au proiectat
cladirile din centrul Bucurestiului
si de pe Calea
Victoriei.”

Școala Gimnazială Frătăuții Vechi
sg_fratautii_vechi@isj.sv.edu.ro
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Dialogul proiectelor educative - laureați 2019
Unitatea școlară

Denumirea
proiectului

Domeniul

Colegiul National „Eudoxiu
Hurmuzachi” Radauti

Romania pitoreasca

Echipa de proiect

Centrul Scolar de Educatie
Incluziva „Sf. Andrei” Gura
Humorului
Scoala Gimnaziala
Bucsoaia

Vis de iarna

De-a arhitectura în
scoala mea – Scoala
vesela
Muntele valorilor
personale

Colegiul National „Eudoxiu
Hurmuzachi” Radauti

Coordonatori

Premiul
Laureat

Echipa de proiect

Luminita Lazarescu
Cristina Anfimov
Miriam Leon Postolache
Angelo Catalin Barbuta
Isabella Istrate

Coordonator

Simona Covrig

Laureat

Consiliere si
orientare diriginte
Consiliere si
orientare

Florin George Popovici

Laureat

Claudia Adriana Tuca

Laureat

PS

Scoala Gimnaziala nr.4
Suceava

Cariera mea

Colegiul Economic
„Dimitrie Cantemir”
Suceava
ISJ Suceava - CJE Suceava

Calatoreste, învata,
munceste în siguranta!

Consiliere si
orientare

Anca Paraschiva Iordache

PS

Invata democratia!

Consiliile elevilor

Tatiana Vîntur
Rafael Barac Bologa

Laureat

Liceul Teoretic Filadelfia

Ora Pamantului - Ora
Sucevei

Consiliul Scolar al
Elevilor

Cazac Alina,
Crudu Oana

Laureat

Scoala Gimnaziala
Bosanci

La multi ani, copile
drag!

Cultural artistic –
arte vizuale

Maria Podolak
Stefania Matei

Laureat

Seminarul Teologic
„Mitropolitul Dosoftei”
Suceava
Colegiul National „Petru
Rares” Suceava

Icoana din sufletul
copilului

Cultural artistic –
arte vizuale

Tebrean Livia-Teodora

PS

Patrimoniu cultural
romano-turc

Culturi si civilizatii

Laura Salciuc

Laureat

Scoala Gimnaziala Nr.4
Vatra Dornei

„Zwei Kulturen- eine
Brucke” (Punte între
doua culturi)
Centenar romanesccurcubeu peste Prut

Culturi si civilizatii

Bonches Adriana

PS

Culturi si civilizatii

Oltea Preluca

Laureat

Scoala Gimnaziala „Ion
Creanga" Suceava

Dialogul proiectelor
educative - 2019
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Dialogul proiectelor educative - laureati 2019
Unitatea de învățământ
Scoala Gimnaziala
Costin” Suceava

„Miron

Scoala Gimnaziala
Ciurea” Falticeni

„Ioan

Clubul Copiilor Radauti

Titlul/genericul
proiectului educativ

Domeniul

Numele și prenumele
coordonatorului

Premiul
obținut

Micii mestesugari

Culturi si civilizatii

Gulei Ancuta – Nadia

PS

Numai poetul...

Cultural artistic literatura

Pintilii Marius-Claudiu
Dan Ermolania

Laureat

La poale de Obcini

Cultural
folclor,
traditii
Cultural
folclor,
traditii
Cultural
folclor,
traditii
Cultural
muzica

artistic obiceiuri,

Dumitru Pomohaci

PS

artistic obiceiuri,

Calancea Marioara

PS

artistic obiceiuri,

Pasare Daniela

PS

artistic -

Tablan Popescu Lucian
Tablan Valentina
Grigoreanu Sofia

Laureat

Scoala
Gimnaziala
Suceava

Nr.8

Tezaur valah

Scoala
Gimnaziala
Suceava

Nr.8

Calatori în lumea lui
Creanga

Colegiul National „Stefan cel
Mare” Suceava

Grand Prix of Nations
Gothenburg

Scoala
Gimnaziala
„Alexandru
Ioan
Cuza"
Falticeni
Colegiul
Tehnic
,,Mihai
Bacescu'' Falticeni
I.S.J. Suceava

Micii inventatori eco

Ecologie si protectia
mediului

Benke Carmen Elena

PS

Padurea,
energie
ECO-ul

Truscan
MagdalenaSimona
Tatiana Vîntur

PS

Colegiul
„Andronic
Motrescu” Radauti

Restart la zambete

Ecologie si protectia
mediului
Ecologie si protectia
mediului
Educatie
nonformala

Anca Donisan

Laureat

Scoala Gimnaziala
Suceava

Nr.10

Festivalul european al
gustului (de frumos)

Parteneriatul scoala
-familie

Zimbru Rodica

PS

Scoala Gimnaziala „Bogdan
Voda”
Campulung
Moldovenesc
Colegiul „Alexandru cel Bun”
Gura Humorului

Comunicarea parintecopil
dincolo
de
cuvinte
Justice has no gender Etichete la haine, nu la
oameni!
Bun venit, acasa!

Parteneriatul scoala
-familie

Bogos Nicoleta Petronela

Laureat

Responsabilizare
sociala

Elena Sextilia Solonaru

Laureat

Responsabilizare
sociala

Hladiuc Tatiana

PS

Colegiul Tehnic de Industrie
Alimentara

sursa

de

PS
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Dialogul proiectelor educative - laureați 2019

Unitatea de învățământ

Titlul/genericul
proiectului educativ

Domeniul

Numele și prenumele coordonatorului

Premiul
obținut

Clubul Copiilor Falticeni

Cupa „Dumbrava
Minunata”

Sportiv

Dan Beraru

Laureat

Scoala Gimnaziala nr.4 Vatra
Dornei

SMS – Sport. Miscare.
Sanatate

Scoala altfel

Laureat

Scoala Gimnaziala Hartop

Bucuria de a fi împreuna

Scoala altfel

Irinel Acatrinei
Ancuta Voivod
Dorina Morosan
Filip Maria

PS

Scoala Gimnaziala „Dimitrie
Pacurariu” Scheia

English as a Jar of
Knowledge

Scoala de vara

Biciusca Irina

PS

Scoala Gimnaziala „Regina
Elisabeta” Radauti

Recreatia de vara

Scoala de vara

Laureat

Scoala Gimnaziala „Teodor
Balan” Gura Humorului

Creatie si recreatie

Scoala de vara

Tugulea Marcela
Zelinschi Camelia
Ceica Loredana
Cobzuc Cristina
Loredana

Scoala Primara Valea StaneiVatra Moldovitei

Restaurantul copiilor

Scoala de vara

Loghin Rozalia
Pusca Ilaria

PS

Liceul Tehnologic „Mihai
Eminescu” Dumbraveni

Hand to hand - comunicare, joc si culoare

Scoala de vara

Pintilii Niculina

PS

Scoala Gimnaziala Poiana
Stampei

Re-creatie la altitudine

Scoala de vara

Paicu Dorina

PS

Liceul Tehnologic „Vasile
Cocea” Moldovita

Girls in STEM

Stiinte

Ceredeev Daniela

Laureat

Clubul Copiilor Gura
Humorului

Concurs national de
electronica si robotica
„Electron XXI”

Stiintific

Maria Macarov

Laureat

Liceul cu Program Sportiv
Suceava
CJRAE
Asociatia Educatorilor
Suceveni

Equinox 2019

Stiintific

Pavelescu Maria,
Nichitean Maria
Adriana
Palaghianu Lavinia
Ocsana

PS

PS

Dialogul proiectelor
educative - 2019

INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
SUCEAVA

Laureat

B A R O M E T R U L
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Unitatea de învățământ

Titlul/genericul
proiectului educativ

Domeniul

Numele și prenumele
coordonatorului

Palatul Copiilor Suceava

Gala Campionilor –
Micul Pilot

Tehnic

Biatrice Liliana Choleva

Scoala Gimnaziala
,,Ion Lovinescu” Radaseni

Insula de nisip Atelierele sotron

Voluntariat

PS

Liceul Tehnologic „Iorgu Varnav
Liteanu” Liteni

Bal caritabil de Craciun

Voluntariat

Blana Catalina
Pavalache Irina
Grumazescu Loredana
Bocanci Grigore
Mancas Elena
Atanasoaie Alexandra
Sburlea Cecilia

Gradinita cu Program
Prelungit „Prichindel”
Suceava

De la inima la inima

Voluntariat

Apetrei Tatiana-Livia

PS

Scoala Gimnaziala
„Nicolae Stoleru” Baia

Daruind schimbam
destine

Voluntariat

Potlog Roxana

PS

Scoala Gimnaziala
„Mihail Sadoveanu” Falticeni

Daruim din suflet

Voluntariat - SNAC

PS

Liceul Tehnologic
„Mihai Eminescu” Dumbraveni

Tabara celor merituosi

Laureat

Scoala Gimnaziala Fratautii
Vechi

Bucuresti - Micul Paris

Pop Elena

Laureat

Scoala Speciala „Sf. Stelian
Radauti
Scoala Speciala C-lung
Moldovenesc
Scoala Gimnaziala
„D. Vatamaniuc” Sucevita

Tabara Alpina Blazna

Activitati de timp
liber: excursii,
tabere
Activitati de timp
liber: excursii,
tabere
Activitati de timp
liber: excursii,
tabere

Anechiforesei
Lacramioara
Filip Elena-Gabriela
Doncean Ionela Diana

Colibaba Georgeta

Premiul
obținut
Laureat

PS

PS
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