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Proiect ini iat de ț ASOCIAŢIA  PĂRINŢILOR  
                                                                              

   „ŞCOALA GENERALĂ NR. 4 BISTRIŢA”

Proiect de promovare a valorilor democratice 
i exersareș  a proceselor democratice în 

rândul a 40 de elevi ai colii Gimnaziale Nr. 4 Ș
i ai altor coli din ora ul Bistri a.ș ș ș ț

Domeniul proiectului: educativ.

Proiectul se derulează în parteneriat cu 
Administraţia Parcului Naţional Munţii 
Rodnei – Rezervatie a Biosferei (APNMR)



Activită ile proiectuluițActivită ile proiectuluiț

Conferin a de deschidere. – sem IIț  (29 
iunie 2015)

Selec ia elevilor participan i la tabără. – ț ț
sem. III

Elaborarea i realizarea materialelor ș
promo ionale. – 2iulie, 2015, 0ra 10.00.ț

Tabăra „Aventură între izvoare” – 27-31 
iulie 2015

Expozi ie itinerantă în trei coli din Bistri a ț ș ț
– luna octombrie 2015.

Conferin ă de încheiere proiect – luna ț
noiembrie 2015 (26 noiembrie 2015).



Conferin a de deschidere – 29 țConferin a de deschidere – 29 ț
iunie 2015iunie 2015



ACTIVITATEA I: REALIZARE BENER ACTIVITATEA I: REALIZARE BENER I SIGLA ȘI SIGLA Ș
PROIECTPROIECT



ACTIVITATEAACTIVITATEA II: Tabăra II: Tabăra
 „AVENTURĂ ÎNTRE IZVOARE” „AVENTURĂ ÎNTRE IZVOARE”  – ziua I– ziua I



ACTIVITATEAACTIVITATEA II:  II: 
Tabăra „AVENTURĂ ÎNTRE IZVOARE”Tabăra „AVENTURĂ ÎNTRE IZVOARE”  – ziua II– ziua II



ACTIVITATEAACTIVITATEA II: II:
 Tabăra „AVENTURĂ ÎNTRE IZVOARE” Tabăra „AVENTURĂ ÎNTRE IZVOARE”  – ziua III– ziua III



ACTIVITATEAACTIVITATEA II:  II: 
Tabăra „AVENTURĂ ÎNTRE IZVOARE”Tabăra „AVENTURĂ ÎNTRE IZVOARE”  – ziua IV– ziua IV



ACTIVITATEAACTIVITATEA II:  II: 
Tabăra „AVENTURĂ ÎNTRE IZVOARE”Tabăra „AVENTURĂ ÎNTRE IZVOARE”  – ziua V– ziua V



ACTIVITATEAACTIVITATEA III:  III: EXPOZIEXPOZI IE ITINERANTĂȚIE ITINERANTĂȚ



Criterii de selec ie a elevilor țCriterii de selec ie a elevilor ț
participan ițparticipan iț

 vârste cuprinse între 10 – 18 ani  

nota 10/ calificativ FB la purtare

calificativ B-FB sau note între 8 i 10 la lb. ș
română, lb. engleză i educa ie fizică.ș ț



Tabăra Tabăra AVENTURA ÎNTRE IZVOARE,AVENTURA ÎNTRE IZVOARE,  
27-31 iulie 201527-31 iulie 2015

Promovare a valorilor democratice 
Exersarea proceselor democratice în 

rândul elevilor bistri eniț
Stimularea spiritului voluntariatului 
Încurajarea lucrului în echipă
Autogospodărirea
Alegerea liderilor
Formarea i stimularea spiritului ș

competitiv

  



Dintre activită ile tabereițDintre activită ile tabereiț

 activită i de socializare, jocuri, împăr irea pe echipe, ț ț
stabilirea liderilor de grup i a responsabilită ilorș ț

 traseu montan, recunoa terea florei i faunei, tehnici de ș ș
supravie uire, măsuri de siguran ă elementare i adecvarea ț ț ș
conduitei la drume ia montană ț

 club de lectură, prezentarea căr ii preferate,care este ț
rela ia între natură i carte, aspecte ale valorilor ț ș
democratice întâlnite în lecturile parcurse.

 cursuri de prim-ajutor legate de drume ia montanăț
 trasure hunt – concurs cu probe în limba engleză
 demonstra ii salvamont, reguli de supravie uire, ac iuni de ț ț ț

supravietuire  
 jocuri sportive, concursuri pe echipe i individual pe tema ș

fa-play.
 jurnalism: implicare civică, exerci ii democratice – ț

exercitarea drepturilor si libertă ilor; scrierea de reporteje, ț
articole, anchete

 Surprize...



Echipa de proiectEchipa de proiect

Petrescu Tomina Dana- prof. de Ed. fizică i ș
sport

Strungar Monica – prof. Lb. engleză
Hîru a Aurelia – prof. Lb. i lit. românăț ș
Butuza Nicoleta Paula – bibliotecar
Dr. Encean Ioana – medic specialist în 

Medicină de Familie
Ing. Jauca Doina Gabriela – director APNMR, 

coordonator activită i în perimetrul APNMRț
Ioana Bora - contabil 
2 reprezentan i Salvamontț
5 rangeri
5 reprezentan i ai Jandarmeriei Montaneț
5 părin i – activită i organizatoriceț ț



Colaboratori Colaboratori 

 coala Gimnazială Nr. 4, Bistri a – Ș ț
consultan ă, logistică i spa ii derulare ț ș ț
activită iț

Primăria Feldru – sus inere igienizare i ț ș
repara ii cabanăț

Ocolul Silvic Feldru – spa ii cazareț
Firma de transport TRANSMIX – transport 

copii în tabără 
Restaurant DON PEPE - masă
Profesor Călu eriu Iulia- grafică calendareș



ECHIPA DE PROIECT VĂ DORE TE UN ȘECHIPA DE PROIECT VĂ DORE TE UN Ș
AN 2016 PLIN DE SATISFAC II!ȚAN 2016 PLIN DE SATISFAC II!Ț


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17

