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ȘCOALA DE VARĂ ,,RE-CREAȚIE LA ALTITUDINE” 

EDIȚIA A III-A, 2021 

 

                                                                    PROF.DRD. DORINA PAICU  

                                                               ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIANA STAMPEI, SUCEAVA 

 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT/ORGANIZATOR: 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ 

aplicante: 

Școala Gimnazială Poiana Stampei 

Adresa completă Str. Principală, Nr. 115, loc. Poiana Stampei,  

Jud Suceava 

Nr. de telefon/fax Tel.  

Fax.  

 

Site şi adresă poştă electronică scoala_poianastampei@yahoo.com 

Coordonator/i  Paicu Dorina, director Școala Gimnazială Poiana 

Stampei 

Buculei Valentina Mihaela, profesor Palatul 

Copiilor Suceava 

Numărul cadrelor didactice participante  10 

Numărul elevilor participanţi la proiect 55 

Experiență în desfășurarea activităților din cadrul 

școlilor de vară  

Școala de Vară ,,RE-CREAȚIE LA 

ALTITUDINE” 

Ediția I - 2018 

Ediția a II-a - 2019 

 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

1. Denumirea proiectului Școala de vară : RE-CREAȚIE LA ALTITUDINE 

2. Domeniul în care se încadrează proiectul: Arte și abilități de viață 

3. Ediţia: nr. 3 

4. Grup țintă (număr și descriere): 10 preșcolari, 40 de elevi din ciclul primar și gimnazial, 5 elevi 

din ciclul liceal,organizați pe ateliere de lucru 
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5. Perioada de desfășurare: 05 - 09 iulie 2021 

6. Scopul proiectului: dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor, a unei imagini de sine pozitive, 

a competențelor de comunicare, exprimare și punere în valoare a potențialului personal, de grup 

și în interacțiune cu mediul înconjurător; valorificarea aptitudinilor artistice, emoționale și  de 

leadership ale elevilor. 

7. Rezumatul proiectului 

Școala de vară  cu titlul „RE-CREAȚIE LA ALTITUDINE”, aflată la a treia ediție, se 

desfășoară în perioada 05 - 09 iulie 2021, pe parcursul a șase zile de activități instructiv-educative, 

dedicate elevilor și liceenilor din comuna Poiana Stampei.  

               Ultima zi va fi dedicată vernisajului expoziției cu lucrări, premierii elevilor și a profesorilor 

participanți.  

Proiectul urmărește creșterea nivelului de autocunoaștere/cunoaștere a celorlalți, identificarea nevoilor 

de formare; creșterea încrederii în propriile capacități, identificarea posibilităților de valorizare a 

„punctelor tari”; dezvoltarea capacității de exprimare a emoțiilor; dezvoltarea capacității de 

comunicare și relaționare; dezvoltarea imaginației și creativității. 

       Valorificarea talentului artistic al elevilor interesați se va realiza prin organizarea de ateliere de 

lucru: artă populară, pictură, interpretare vocală, educație emoțională, dezvoltare personală, broșura 

taberei. 

 Rezultatele calitative și cantitative ale proiectului vor fi diseminate în mediul școlar, la nivelul 

comunității și al zonei, dar și la nivel județean și național, prin intermediul rețelelor de socializare și 

presă.  

În cadrul sesiunii județene de comunicări „O educație de calitate prin valori multiculturale” 

(care se va desfășura la sfârșitul lunii iulie), elevii și cadrele didactice participante vor realiza lucrări 

care să prezinte activitățile desfășurate și impactul pe care l-au avut în dezvoltarea culturii 

organizaționale a unității, dar și în relația școală-familie-comunitate. 

 Dorim ca proiectul să continue să se desfășoare anual, să câștige în valoare și calitate, iar tinerii 

pe care îi pregătim astăzi să fie viitorii cetățeni ai comunei și ai zonei și să-și poată asigura un trai 

decent, valorificând potențialul personal, potențialul cultural și potențialul natural al Țării Dornelor. 

8. Bugetul proiectului: 

Participanții NU platesc taxe de participare!  

Buget –autofinanțare (parteneri) 

Buget total Buget propriu Buget parteneri Cazare Masă 

3000 - 3000 ocazional ocazional 
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C. PREZENTAREA PROIECTULUI 

1. Argument, justificare 

             Tabăra de vară se încrie într-un proiect mai amplu ce are ca scop dezvoltarea comunei Poiana 

Stampei, pe toate planurile și motivarea tinerilor să rămână în localitate. Dezvoltarea economică 

vizează în principal valorificarea potențialului turistic al zonei : peisajul, aerul curat, hrana ecologică, 

ospitalitatea locuitorilor. 

             Dezvoltarea culturală pornește de la păstrarea și perpetuarea obiceiurilor și tradițiilor 

strămoșești, de la cele artistice până la cele gastronomice. 

Dezvoltarea socială urmărește formarea la copii a unei personalități sănătoase, armonioase, 

bazate pe valorile  

morale universale, dezvoltarea abilităților de comunicare, de lucru în echipă și conlucrare în realizarea 

unui scop comun.  

 Resurselor pe care ni le pune la dispoziție mediul înconjurător se alătură o valoroasă moștenire 

folclorică, dar factorul uman are rolul hotărâtor în valorificarea acestor resurse. De aceea se impune  

să-i pregătim pe copii pentru viață, dezvoltându-le încrederea în sine, capacitatea de exprimare, 

abilitățile de comunicare. Cu atât mai mult cu cât copiii, deși harnici și inventivi,nu știu să pună în 

valoare și să promoveze potențialul personal, de grup și natural de care dispunem.  

Având în vedere sucesul ediției anterioare și gradul mare de implicare al copiilor și partenerilor 

din program, dar și a altor instituții, dorim ca prin acest proiect și prin alte proiecte care se aliniază 

acestui scop, comunitatea din Poiana Stampei și întreaga zonă a Dornelor să prospere, atât din punct de 

vedere economic, cât și social și cultural. 

2.  Obiective 

Obiective generale/specifice: 

Creșterea nivelului de autocunoaștere/ cunoaștere a celorlalți, identificarea punctelor tari și a punctelor 

slabe; 

Creșterea încrederii în propriile capacități, identificarea unor posibilități de punere în valoare a 

punctelor tari; 

Dezvoltarea capacității de exprimare a emoțiilor, dezvoltarea capacității de a-și exprima propriile 

sentimente/păreri; 

Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare, aplicarea corectă a abilităților de comunicare și 

exprimare a opiniei personale; 

Dezvoltarea imaginației și a creativității. 
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GRUP ȚINTĂ :  elevi din localitatea Poiana Stampei și din zonele limitrofe 

DURATA: o săptămână, 05 – 09  iulie 2021 

 

3. Descrierea activităţilor, programul de activitate al școlii de vară 

a) Festivitate de deschidere 

• Prezentarea generală a școlii de vară 

• Prezentarea regulamentului, a programelor și a spațiilor de desfășurare 

• Prezentarea profesorilor, a coordonatorilor și a celorlalți participanți 

b) Ateliere de dezvoltare personală – prof. Mihaela Valentina Buculei 

• Tehnici de autocunoaștere, tehnica interviului 

• Termeni cheie în mass-media (pentru a înțelege mai bine copiii ceea ce urmăresc în presă) 

• Textul jurnalistic versus textul literar 

• Discursul de eveniment.  

• Fotografia de presă versus fotografia artistică 

• Tradiție și  istorie locală în imagini   

Ateliere de dezvoltare personală/formare – prof. drd. Dorina Paicu 

• Vorbirea, act social 

• Prezentarea în public 

• Atitudine și comportament 

• Managementul timpului 

• Educația digitală - formare 

c) Săptămâna ,,Sport, natură, sănătate” - prof. Gheorghe Dumitrache 

• Competiții în aer liber, pe terenul de sport al școlii 

• Inițiere în sporturi extreme 

d)  „Via Transilvanica” - drumeție 

• Incursiune pe traseul Via Transilvanica – sat Tătaru 

• Identificarea obiectivelor marcate pe traseu 

• Stabilirea circuitului turistic și a posibilităților de a-l parcurge 

e) Ediția a III-a a proiectului ,,Povești din habitatul meu misterios” - explorare Rezervație 

„Tinovul Mare” – patrimoniu natural – înv. Ovidiu Georgescu; prof. înv. primar Olguța 

Georgescu; prof. înv. primar Violeta Georgescu; prof. înv. primar Nina Liliana Cîrdei; ed. 

Genoveva Roată 

Drumeție-cercetare univers local  
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• Identificarea amplasamentului, a unor specii de plante rare, plante medicinale, fructe de pădure 

• Identificarea unor specii de animale, descrierea turbei ca substrat a tinovului 

• Identificarea unor izvoare de apă minerală, studiul unor proprietăți ale apei minerale naturale 

• Dezbatere: identificarea posibilităților de valorificare economică a patrimoniului natural  

f) „Meșteșuguri tradiționale”- atelier de creație – patrimoniu cultural, prof. drd. Dorina Paicu, 

meșter popular Lucica Pralea Spînu 

• definirea patrimoniului cultural 

• identificarea elementelor de patrimoniu cultural din localitate 

• importanța păstrării și perpetuării valorilor comunității 

• protecția muncii, prezentarea tehnicii, necesarul  de materiale, studiul tehnicii, prepararea 

culorilor, pregătirea suprafeței  de lucru 

• realizarea de obiecte tradiționale lucrate manual, respectiv cusături și ouă încondeiate, în cele 

două tehnici specifice: oul pictat și oul în ceară, monocrom 

g) „Tradiții în gastronomie” – prof. Maria Jescu, Reveica Ivan, Todașcă Aurica  

• Turismul gastronomic în Bazinul Dornelor 

• Promovare orizont local prin descoperirea unor rețete vechi 

• Expoziție gastronomică 

• Gătit în aer liber 

h) Atelierul de pictură 

• protecția muncii, prezentarea tehnicii, necesarul  de materiale, studiul tehnicii, prepararea 

culorilor, pregătirea suprafeței  de lucru 

• imprimarea desenului 

• completarea detaliilor 

• colorarea picturii 

• finisarea lucrării 

i) Activități de exprimare artistică: interpretare vocală, instrumentală și dans – 5 elevi de 

clasele a IX-a și a X-a 

• Exprimare artistică prin interpretare vocală 

• Interpretare instrumentală 

• Dans 

• Joc de rol 

• Îmbinarea activități pentru realizarea unei scenete 

j) Festivitate de încheiere. Premierea rezultatelor (impresii, sugestii, chestionar de satisfacție) 
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k) Expoziție de fotografie și broșura taberei (lucrată de copii) 

• Prezentare la Sesiunea de comunicări cu tema ,,O educație de calitate prin valori 

multiculturale”, ediția a IV-a 

4. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului; 

➢ 50 de lucrări în expoziție, de la toate atelierele de creație 

➢ 20 de lucrări care se vor păstra de către elevi 

➢ 50 fotografii, din care 20 la expoziție 

➢ broșura taberei 

➢ un mini concert  

➢ prezentarea evenimentelor de către copii  

➢ creșterea interesului pentru activitățile nonformale 

5. Modalităţi de monitorizare; 

• fișe de prezență la activitate 

• inventarierea lucrărilor elevilor 

• chestionare 

6. Modalități de evaluare; 

❖ expoziție  

❖ minispectacol  

❖ observarea sistematică  a progresului elevilor 

❖ premierea elevilor și profesorilor participanți 

7. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare; 

o crearea unui eveniment pe rețeaua facebook 

o expunerea afișului  

o publicarea afișului pe pagina școlii 

o prezentare PPT 

o articole în presa locală și zonală 

8. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului; 

Atelierele propuse sunt un preambul al activităților extrașcolare propuse pentru anul școlar 2021-

2022, ele vor continua la Clubul de Lectură, Programul Eco-școală și Cercul ,,Micii meșteșugari” . 

9. Parteneri implicaţi în proiect, descrierea parteneriatului : 

• Palatul Copiilor Suceava – oferă consultanță și profesor pentru coordonare ateliere 

dezvoltarea personală 

• Primăria Poiana Stampei – oferă spațiu și suport financiar pentru asigurarea mesei 

participanților 
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• Casa de Cultură Poiana Stampei – oferă spațiu pentru desfășurarea unor activități 

• Asociația „Vechea Bucovină” - oferă materiale pentru atelierul de încondeiat și consultanță 

din partea unui meșter popular 

• Mănăstirea Piatra Fântânele – oferă materiale pentru atelierul de pictură și îndrumare de 

specialitate în domeniul picturii pe lemn/sticlă 

10. Resurse umane 

       Echipa de proiect  - coordonatori: prof. drd. Dorina Paicu - ateliere de creație; patrimoniu 

cultural local; prof. Mihaela Valentina Buculei - dezvoltare personală 

      Membri: profesori ai Școlii Gimnaziale Poiana Stampei 

11. Resurse materiale: 

• Materiale pentru atelierele de creație 

• Broșuri dezvoltare personală și educație emoțională 

• Cărți 

D.8. Diagramă Gantt: 
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Responsabili 

1. 

Conceperea 

proiectului, 

constituirea 

grupului 

țintă, 

identificarea 

partenerilor 

direcțim, a 

eventualilor 

sponsori, 

lansarea și 

promovarea 

proiectului 

 

Constituirea unei baze 

de date cu profesorii 

participanți la proiect 

      Paicu Dorina 

Buculei 

Mihaela 

Valentina 

Jescu Maria 

Todașcă 

Aurica 

 

Organizarea unor 

evenimente de 

diseminare în unitățile 

școlare eligibile 

   
 

   Echipa de 

proiect 

Schimb de informații cu 

reprezentanții 

Asociației ”Vechea 

Bucovină”și ai 

   
 

   Echipa de 

proiect 

Profesorii 

participanți 
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Primăriei Poiana 

Stampei 

Reprezentanți 

Asociație 

„Vechea 

Bucovină” 

2. Organizarea 

de întâlniri 

pregătitoare 

 

 

 

Stabilirea echipei de 

profesori coordonatori 

de activități 

    
 

  Coordonatori 

proiect 

Stabilirea perioadei de 

inscriere a candidaților 

    
 

  Membrii 

echipei de 

proiect    

Întocmirea 

documentelor specifice 

desfășurării școlii de 

vară 

    
 

  Parteneri 

Stabilirea 

regulamentului și a 

activităților 

     
 

  

3. Desfășurarea 

activităților 

principale 

propuse în 

proiect 

Înscrierea candidaților 

și selecția la nivelul 

unității școlare 

     
 

 Coordonatori 

proiect 

 

Profesori 

îndrumători  

Profesori 

coordonatori  

Stabilirea activităților, 

locațiilor 

     
 

 

Derularea programului       

Evaluarea activităilor  

și centralizarea  

rezultatelor finale 

     
 

 

Premierea 

participanților 

     
 

 
 

 4. Diseminarea 

rezultatelor 

proiectului 

Realizarea unor 

materiale electronice 

cu rezultatele 

proiectului și 

transmiterea acestora 

      
 

Echipa de 

proiect 

Profesori 

participanți 

Parteneri 
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către profesorii 

implicați. 

 

media 

 

Realizarea unor 

materiale în vederea 

monitorizării 

activităților proiectului. 

      
 

Echipa de 

proiect 

 

5. Evaluarea 

rezultatelor 

priectului 

Aplicarea 

chestionarelor de feed-

back (privind 

participarea la 

concurs, desfășurarea 

propriu-zisă a 

activităților propuse, 

rezultate finale) 

      
 

Echipa de 

proiect 

Coordonatorii 

 

Coordonatori: prof.drd. Dorina Paicu - director, Școala Gimnazială Poiana Stampei 

        prof. Mihaela Valentina Buculei - „Palatul Copiilor” Suceava 


