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Raportul ediției a V-a a Școlii de vară la…șotron
În perioada 3-28 iulie 2017, în cadrul școlii Gimnaziale „Jean Bart” Suceava s-au derulat
activitățile proiectului educațional „Școala de vară la … șotron”.
Principalele activități au fost 10 activități de nota 10 (zece):
1. „La drum cu vacanța prin vară” – deschiderea școlii de vară
2. Jocuri recreative tip indoor/outdoor: jocuri de prezentare și cunoaștere, jocuri de cooperare
și comunicare, jocuri de mișcare/în aer liber/role biciclete, test de creativitate, muzică și mișcare,
jocuri de cuvinte/rebusuri, jocuri de dezvoltare personală, desene pe asfalt
3. Lecții de vioară și chitară
4. Karaoke
5. Matematică – joc și realitate: Trucuri aritmetice, Poligoanele regulate și jocurile de
acoperiri, Matematica pe note, Simetrii și translații în modelele de cusături, Sudoku – concurs,
Jocuri cu bețe de chibrituri, Tangram – puzzle-ul chinezesc
6. Prin lada de zestre a bunicii: reproduceri de motive populare din cusături tradiționale pe
pânză sau foaie matematică pe diverse suporturi
7. Ateliere de creație: atelier hand-prints, atelier ”Buchete de flori”, atelier de pictură, rame
foto, Quilling, pictură pe sticlă și piatră
8. Audiții muzicale
9. Zilele teatrului și poeziei: dramatizări, lectură, memorizare
10. Știință și interactivitate la îndemâna oricui: „De ce? De ce? și …. De ce?”, „Concurs de
cultură generală”, „Sistemul Solar”, „Experimente la îndemâna oricui”.
La activități a participat un număr de 54 de elevi ai școlii „Jean Bart” și de la alte unități
școlare din Suceava.
Ca rezultate ale proiectului menționăm:
La elevi: formarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare, creşterea motivaţiei pentru
studiu prin activități nonformale, formarea abilităţilor de cercetare, stocare şi procesare a
informaţiei, dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, crearea deprinderilor de petrecere
eficientă și plăcută a timpului liber
La cadrele didactice: dobândirea de experienţă în organizarea şi conducerea unor
activităţi pe tema proiectului, formarea a noi deprinderi de lucru, realizarea afișului proiectului,
întărirea coeziunii şcoală-comunitate, creşterea prestigiului şcolii în cadrul comunităţii,
valorificarea în cadrul activităților a achizițiilor: idei și desene de-ale elevilor, hand-made-uri
realizate de copii.
La nivelul comunității locale:
- acest proiect va reprezenta un model de bună practică pentru comunitatea locală.
Am promovat activitățile pe site-ul școlii, urmând diseminarea în cadrul comisiilor
metodice

Echipa de voluntari în derularea activităților proiectului a fost alcătuită din următoarele
cadre didactice: prof. Alionte Gabriela, Ceornodolea Gabriela, Ilciuc Lăcrămioara, Țecu Rodica,
Holotă Maria, Daniliuc Gabriela, Muntean Andreea, Ignat Carmen, Cotleț Magdalena, Grosu
Larisa, Nicorici Rodica, Zenoveiov Ana-Marina, Achiței Mircea, Mușat Claudia.

