
Școala altfel, 

18-22 aprilie 2016

Tematica:

1. Mesajul meu anti-violenţǎ
(18.04.2016)

2. Pe urmele tradiţiei (19.04.2016)

3. Sport, mişcare, sǎnǎtate (20.04.2016)

4. Micul meu prieten (21.04.2016)

5. Eco-atitudine (22.04.2016)



Obiectivele activitǎţilor:

 Adoptarea unei atititudini tolerante

 Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoalǎ

 Sensibilizarea elevilor privind consecinţele actelor de
violenţǎ

 Redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale

 Adoptarea unui stil de viaţǎ bazat pe mişcare şi
alimentaţie sǎnǎtoasǎ

 Manifestarea spiritului de echipǎ şi întrecere

 Manifestarea dragostei şi respectului faţǎ de animale

 Dezvoltarea interesului pentru protejarea mediului
înconjurǎtor



Parteneri implicati:
 Asociaţia de pǎrinţi “Artur Gorovei”

 Primǎria Municipilulu Fǎlticeni

 Judecǎtoria Municipiului Fǎlticeni

 Muzeul de Artǎ “Ion Irimescu”

 Muzeul Apelor

 Școala de Subofiţeri Jandarmi, Fǎlticeni

 Grupul Local de Tineret ,,Aripi în Europa”

 Federaţia Naţionala a Crescǎtorilor de Porumbei din 
România, Filiala Fǎlticeni

 Bucovina Dance Studio, Suceava

 Ocolul Silvic Mǎlini

 Complexul Miraj

 SC “Aqua Slim”

 Fabrica de pâine “Larisa”

 Centrul de nutriţie

 Consilierul şcolar, prof. Onu Mariana

 GPP “Dumbrava Minunatǎ”

 Colegiile “Nicu Gane”, “Vasile Lovinescu” şi “Mihai Bǎcescu

 Banca Naţionala a României, sucursala Suceava



Exemple de activitǎţi:
Mesajul meu antiviolenţǎ

 Spune Nu violenţei

 Sǎ fim în siguranţǎ alǎturi de cei din jurul nostru

 Medierea conflictelor

 Copil ca tine sunt şi eu

 Suntem cu toţii prieteni

 Violenţa nu este soluţia

 Prietenul meu de la gradiniţǎ



Pe urmele tradiţiei:

 Datini şi obiceiuri pascale

 Paştele, sǎrbǎtoarea familiei

 Tradiţii culinare prepascale

 Meseria e braţarǎ de aur!

 Romanul “Baltagul”- monografie a satului românesc

 Motive tradiţionale românesti

 Tradiţii românesti din zona…



Sport, mişcare, sǎnǎtate

 Joc, joacǎ, sport

 Hai la joacǎ!

 Sportul înseamnǎ sǎnǎtate

 Stil sǎnǎtos de viaţǎ

 Cultura antreneazǎ spiritul

 Start la competiţie



Micul meu prieten

 Ȋn vizitǎ la mica fermǎ a colegului meu

 Bucuriile primǎverii

 Din lumea animalelor

 Prietenul meu necuvântǎtor

 Și porumbeii pot fi campioni

 Sǎ întelegem lumea celor care nu cuvântǎ

 Povestirea mea…despre animǎuţul meu preferat



Eco- atitudine

 Luna pǎdurii

 Curǎţenia e mama sǎnǎtǎţii

 Schimbarea o poţi face Tu!

 Ȋmpreunǎ pentru un mediu sǎnǎtos

 Ora de lecturǎ altfel …în naturǎ

 Sǎ îngrijim natura

 Pǎdurea- aurul verde al pǎmântului

 Comportamente ECO



Vizite şi excursii

 Muzeul de Artǎ “Ion Irimescu”

 Muzeul Apelor

 Muzeul “N.Labiş”, Mǎlini

 Școala de Jandarmi Subofiţeri

 Mǎnǎstirile Slatina, Hadâmbu, Sf. Trei Ierarhi, Cetǎţuia

 Palatul Ruginoasa şi Palatul Culturii, Palatul Copou şi
Roznovanu, Iaşi

 Grǎdina Botanicǎ, Iaşi

 Bojdeuca lui Creangǎ

 Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi

 Casa Dosoftei

 Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (Catedrala Sf. Cuvioase
Parascheva

 Fabrica de pâine “Larisa”, Fǎlticeni



Exemple de buna practicǎ

 Realizarea unui mesaj anti-violenţǎ urias expus pe gardul
şcolii, la care toţi elevii şi-au adus contribuţia

 Lansarea unui numǎr impresionant de porumbei ca semn al
pǎcii

 Antrenarea copiilor în activitǎţi cu caracter sportiv:
competiţii, antrenamente de înot

 Realizarea unui moment inedit, constând într-un flashmob

 Activitǎţi de cercetǎşie realizate în colaborare cu voluntarii
de la Grupul Local de Tineret “Aripi în Europa”

 Activitǎţi de ecologizare şi împǎdurire, precum şi acţiuni de
sensibilizare a cetǎţenilor prin împǎrţirea şi lansarea de
baloane verzi inscripţionate cu mesaje eco

 Desfǎşurarea de drumeţii şi excursii care au vizat
dezvoltarea la copii a unui spirit civic şi totodatǎ
descoperirea valorilor culturale tradiţionale romǎneşti.

 Lecţia de educaţie financiarǎ oferitǎ de reprezentanţii BNR

 Activitǎţi in care elevii au “exersat” diferite meserii:
judecǎtor, avocat, poliţist (prin punerea în scenǎ a unui
proces într-o salǎ de judectatǎ realǎ), asistent medical,
brutar.






















