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,,Mirajul primăverii”

În anul școlar 2018-2019, la Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu”, Dorohoi

s-a desfășurat a IV-a ediție a proiectului educațional județean „Mirajul primăverii”,

proiect aprobat în CAEJ ( Nr. 13410/06.12.2018 ), poziția 48. Scopul proiectului a fost

acela de a cultiva la elevi sentimentul de dragoste faţă de natură, antrenându-i în

activităţi curriculare şi extracurriculare prin crearea unor compoziţii literare, plastice şi

practice originale.

Activitățile proiectului au urmărit toate etapele acestuia, culminând cu organizarea

expoziției de desene, pictură, felicitări, colaje, desfășurarea secțiunilor de creații literare

în limba română și în limbile engleză și franceză, evaluarea rezultatelor și diseminarea

informațiilor despre rezultatele proiectului în celelalte unități de învățământ din oraș și

județ.

Au răspuns invitației de a realiza creații originale pe această temă 160 de elevi îndrumați 

de 43 de cadre didactice din 22 de școli partenere.

S-au acordat premii la cele patru secțiuni ale proiectului, iar impactul asupra 

participanților a fost pozitiv, aceștia declarându-și entuziasmul de a retrăi, prin cuvânt și 

culoare, emoția acestui anotimp.

Echipa de proiect



,,Armonii de primăvară” Concursul județean „ARMONII DE PRIMĂVARĂ”, se află la Ediția a

IV-a și s-a desfășurat pe data de 15 martie 2019 la SALA TEATRULUI a

Municipiului Dorohoi. La acest festin al primăverii au participat elevi din

10 școli din județ.

Concursul s-a desfășurat pe trei secțiuni:

· coruri de copii

· grupuri folclorice

· soliști vocali/instrumentali:

· muzică ușoară

· muzică populară

· muzică folk

· muzică cultă

Din juriu au făcut parte:

-Domnul profesor Palade Laurențiu, Inspector de educație muzicală;

-Doamna profesor Luca Otilia, Director a Școlii Gimnaziale „Mihail 

Kogălniceanu” Dorohoi;

-Domnul profesor Ghebac Ovidiu, Consilier educativ al Șc. 

Gimnaziale „M. Kogălniceanu” Dorohoi;

-Doamna profesor de educație muzicală Gheorghina Gușulei;

-Doamna profesor de educație muzicală Gavriluță Paula.

La activități au participat 250 de elevi din 10 școli din județ. 



,,Copilărie-magie și culoare” Proiectul educativ interjudețean ,,Copilăria – magie și culoare”,

aflat la a IV-a ediție, coordonat de prof. Luca Otilia-Stela –

director, prof. Mihai Iordana – director adjunct, prof. înv. primar

Ionescu Daniela și prof. înv. primar Saucă Liliana, s-a desfăşurat

în cadrul Şcolii Gimnaziale “Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, în

parteneriat cu Asociaţia Părinţilor “M.K. – DOR - Părinţi pentru

copii”. În cadrul proiectului au fost organizate următoarele

activităţi: scrierea proiectului, diseminarea informaţiei despre

concurs şi simpozion, înscrierea participanţilor, organizarea

expoziţiei, desfăşurarea concursului “Copilăria – magie şi culoare”

şi a simpozionului “Tradiţional şi modern în actul educaţional”,

expedierea diplomelor şi adeverinţelor, evaluarea proiectului şi

diseminarea rezultatelor proiectului. Lucrările simpozionului au fost

cuprinse într-un volum electronic cu titlul ,,Competență și

profesionalism în educație”.

La activităţi au participat 227 de elevi de la şcoli din judeţul

Botoşani. Rezultatele obţinute au fost măsurate prin raportare la

obiectivele specifice şi în urma consultării unor profesori de

specialitate. S-a urmărit dezvoltarea creativităţii elevilor şi

încurajarea copiilor în ce priveşte participarea la asemenea

competiţii. S-au acordat 22 premii I, 18 premii II, 11 premii III și 8

mențiuni. Cu cele mai bune lucrări s-a organizat o expoziție la

parterul școlii.

Din punct de vedere emoţional, proiectul răspunde nevoii de

formare a elevilor şi de sensibilizare a comunităţii locale în ceea ce

priveşte concursurile organizate după principiile calităţii şi

corectitudinii actului artistic.



Apa este esenţială pentru supravieţuirea noastră!

În fiecare an, UN-WATER (United Nations Water),

identifică provocările şi stabileşte teme de larg interes,

de actualitate, pentru Ziua Mondială a Apei. În acest an

tema stabilită este “Apă pentru toţi” (Water for All –

Leaving No One Behind). Şcoala Gimnazială “Mihail

Kogălniceanu” Dorohoi marchează şi în acest an această

zi, prin intermediul concursului “Apa este totul” din

cadrul proiectului judeţean “APĂ PENTRU VIAŢĂ”,

proiect inclus în Calendarul Activităţilor Educative

Judeţene (C.A.E.J.), nr. 1214 / 13.02.2019, la poziţia 83

şi coordonat de prof. Cazacu Angelica, prof. Ghebac

Ovidiu, prof. Luca Otilia. Concursul se află la a IV-a

ediţie şi, în acest an s-a bucurat de o largă participare atât

în rândul elevilor cât şi al profesorilor – 14 şcoli

participante, 90 de elevi, 20 de profesori din tot judeţul.

Concursul a avut trei secţiuni – grafică, fotografie,

prezentări power point şi multe dintre lucrările elevilor

participanţi s-au bucurat de succes fiind premiate într-un

cadru festiv.

Materialele realizate de elevi (desene, postere,

fotografii) au fost expuse în spaţiul şcolii coordonatoare

– Şc. Gimnazială „M. Kogălniceanu” Dorohoi, dar şi în

vitrina librăriei S.C. Unirii S.R.L. Dorohoi, instituţie

parteneră în proiect.

22 Martie – Ziua Mondială a Apei – sărbătorită la 

Şcoala Gimnazială “Mihail Kogălniceanu” Dorohoi



,,Orice evocare devine o istorie șoptită a momentului în care amintirea începe să vorbească”. Sunt cuvintele cu care Octavian

Paler pare că vrea să descrie entuziasmul celor care astăzi sărbătoresc 30 de ani de la apariția la începutul lui Brumar 1989 a unei noi

instituții de învățământ în urbea dorohoiană. Și într-adevăr unele evocări ale vremilor trecute devin amintiri care vorbesc ...

Aflată la cea de-a 30-a aniversare, Şcoala Gimnazială ,,Mihail Kogălniceanu” Dorohoi îmbracă

straie de sărbătoare. Aflată la pragul dintre tinerețe și maturitate, Școala Gimnazială ,,Mihail

Kogălniceanu” (cunoscută în urbea dorohoiană mai ales sub numele de ,,Școala 8”), se caracterizează

prin forță, capacitate de adaptare, dar mai ales prin dorința de a performa.

Cei 30 de ani trecuți din momentul în care era data în folosință (la 1

noiembrie 1989) și până în momentul de față au propulsat Școala

Gimnazială ,,Mihail Kogălniceanu” în elita învățământului botoșănean

și chiar național prin rezultatele remarcabile ale învățăceilor ei,

îndrumați cu trudă și răbdare neîncetat de marea familie a dascălilor săi

din întreaga perioadă.









SCOALA ALTFEL - PROIECTE, ACTIVITĂTI ... 

În săptămâna 15 – 19 aprilie 2019, la Școala Gimnazială

„Mihail Kogălniceanu” Dorohoi s-au desfășurat activități în

cadrul Programului național ,,Școala altfel”. Echipa de

coordonare a activităților, alcătuită din: conducerea

instituției de învățământ, cadre didactice, reprezentanți ai

Consiliului Școlar al Elevilor, reprezentanți ai Comitetului

de părinți, a fost implicată în organizarea, derularea și

monitorizarea unor activități variate și interesante:

concursuri școlare, întâlniri cu diverși specialiști, excursii în

județ și în afara acestuia, spectacole, demonstrații ale

colegilor mai mari de liceu în ale roboticii, vizite tematice,

întreceri sportive, ieșiri în aer liber, activități de voluntariat,

de ecologizare a mediului.

În desfășurarea activităților am beneficiat de

colaborarea cu o serie de parteneri deosebiți: Şcoala

Gimnazială „Spiru Haret” Dorohoi, Primăria

municipiului Dorohoi, Poliția municipiului Dorohoi,

Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi, Muzeul

,,George Enescu” din Dorohoi şi Liveni, Şcoala

Gimnazială „Dimitrie Romanescu” Dorohoi -

Grădinița ,,Alba ca Zăpada” Dorohoi, Memorialul

Ipotești – Centrul Național de Studii ,,Mihai

Eminescu” Botoșani, Muzeul Județean de Istorie

Botoșani, Muzeul Științele Naturii Suceava, Muzeul de

Istorie Suceava, Biserica ,,Sf. Împărați Constantin și

Elena” Dorohoi, Teatrul pentru copii şi tineret

„Vasilache„ Botoşani.







„Era o frumuseţe! O figură clasică încadrată de nişte plete mari negre; o frunte înaltă, senină; nişte ochi mari – la aceste ferestre ale sufletului

se vedea că cineva este înăuntru; un zâmbet blând şi adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt tânăr coborât dintr-o veche icoană, un copil

predestinat durerii, pe chipul căreia se vedea scrisul unor chinuri viitoare" – scria Ion Luca Caragiale despre poetul neamului românesc.

Eminescu – un nume care rezonează în cadrul culturii românești și a celei universale, un geniu care nu a putut fi înlocuit de nimeni până

acum! Creaţia literară a lui Mihai Eminescu este una vastă, impresionantă ca întindere și complexitate, cuprinzând de la poezie la traduceri

din limbi străine, piese de teatru, încercări beletristice.

Aparţinând unui romantism literar relativ întârziat, opera sa poetică a fost influenţată şi de marile sisteme filosofice ale epocii sale, de

filosofia antică, de marile sisteme de gândire ale romantismului, dar şi de teoriile lui Arthur Schopenhauer şi Immanuel Kant.

Ca semn al recunoașterii valorii sale, în

anul 2010, Camera Deputaţilor a adoptat

un proiect de lege prin care data naşterii

poetului Mihai Eminescu - 15 ianuarie - a

devenit Ziua Culturii Naţionale.

Animați de aceleași sentimente de

prețuire a geniului poeziei românești,

elevii școlii noastre au sărbătorit prin

poezie, grafică și cântec nașterea marelui

poet.



Derulat cu prilejul sărbătoririi ,,Micii Uniri” înfăptuită la 24 ianuarie

1859, proiectul „Unire-n cuget și-n simțiri!”, derulat împreună cu

Primaria Municipiului Dorohoi, Casa Municipală de Cultură, Centrul

Național de Informare și Promovare Turistică, Complexul de

Apartamente „Casa Mea” a trezit interesul elevilor de la Școala

Gimnazială ,,Mihail Kogălniceanu” care s-au implicat activ pe tot

parcursul derulării sale.

Invitat la manifestările artistice - organizate cu acest prilej a fost

domnul primar - Dorin Alexandrescu care a dorit să reitereze importanța

actului săvârșit la 24 ianuarie 1859.

Tema simpozionului a fost dezvoltată de preotul Onofrei Marius și

profesor Ghebac Mihai Ovidiu care au evidențiat importanța istorică a

zilei de 24 ianuarie, cultivarea spiritului patriotic și necesitatea

cunoașterii și respectării trecutului istoric al poporului român.



,,DARURILE TOAMNEI - BUCURII PENTRU 

CEI DE LÂNGĂ NOI!”
Proiect de acțiune comunitară la Școala Gimnazială ,,Mihail Kogălniceanu” 

Dorohoi

,,SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR DONATE” s-a desfășurat

conform calendarului Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară.

Altruismul a fost trăsătura comună a tuturor elevilor în această perioadă. Prin

implicarea copiilor, după puterile lor, în activităţi de voluntariat, dezvoltăm în

rândul acestora calități morale, precum responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de

semenii lor, stima de sine şi devotamentul faţă de ideile civice.

S-au mobilizat în număr foarte mare, au învățat să fie sensibili, buni și darnici

cu cei din jurul lor, oferind din ceea ce au și celor cu condiție materială modestă,

celor orfani, celor aflați în dificultate.

Coordonați de cadrele didactice, sprijiniți de părinți, elevii claselor primare și

gimnaziale au reușit să adune un număr impresionant de pachete cu legume,

fructe, alimente, dulciuri și alte bunuri. Acestea au fost donate Asociației

,,Orfanilor 2013” Botoșani care ne-a fost partener în proiect și anul acesta. La

rândul lor, membrii Asociației, cunoscând situația persoanelor aflate în dificultate,

au împărțit pachetele acestora reușind să le aducă un zâmbet pe chipul lor. Printre

beneficiari s-au numărat elevii Școlii Speciale ,,Sfântul Stelian” Botoșani care au

primit 160 pachete cu legume, fructe și produse alimentare, D.G.A.S.P.C. –

Centrul de Servicii Multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate

Fălticeni -73 de astfel de pachete.



Schimbările climatice se manifestă deja cu o amploare destul de mare și se presupune că vor continua: temperaturile cresc (în Europa

întâlnindu-se cea mai mare creștere), tiparele precipitațiilor se schimbă (înmulțindu-se cele cu grindină, ori cu caracter torential), pătura de

gheață și zăpada se topesc, iar nivelul mării crește, punând în pericol zonele litorale. Fenomenele meteorologice și climatice extreme, care au

drept rezultat pericole de genul inundațiilor și secetei, vor deveni mai frecvente și mai intense în numeroase regiuni ale Terrei. Efectele asupra

ecosistemelor, a biodiversității, a diverselor sectoare economice (agricultură, silvicultură, industrie), a sănătății și stării de bine a oamenilor se

vor modifica în mod diferit pe întreg cuprinsul Pământului.

Cea de-a XXI-a ediție a Săptămânii Educației Globale,

program facilitat de Consiliul Europei, desfășurată în

perioada 18 – 24 noiembrie 2019, având ca temă

,,SCHIMBĂRILE CLIMATICE” a condus la proiectarea

și derularea unor activități variate la nivelul unității școlare

activități reunite în cadrul proiectului educațional „LUMEA

DE MÂINE SUB SEMNUL SCHIMBĂRILOR

CLIMATICE!”.





Ziua Porților Deschise – eveniment așteptat cu nerăbdare de preșcolarii grădinițelor – reprezintă un

moment hotărâtor în devenirea lor viitoare de școlari, în alegerea școlii pe care o vor urma în viitor.

La acest eveniment au participat preșcolarii Grădiniței cu program prelungit „Albă ca Zăpada” și elevii

clasei a IV-a A din cadrul Școlii Gimnaziale „Mihail Kogălniceanu” interesați de un posibil traseu

educațional în cadrul gimnaziului sus-amintit.



Ziua Porților Deschise, având drept motto „Fiecare copil merită o educație înțeleaptă pentru a-și atinge adevăratul său potențial”, a fost organizată la Colegiul

Național „Grigore Ghica” Dorohoi în data de 28 mai 2019 pentru elevii claselor a VIII-a din municipiul Dorohoi.

La acest eveniment au participat și elevii Școlii Gimnaziale „Mihail Kogălniceanu” interesați de un posibil traseu educațional în cadrul colegiului sus-amintit.

Elevii claselor a VIII-a au empatizat alături

de voluntarii colegiului prin participarea la

ateliere de lucru (chimie, teatru, engleză,

matematică, germană, dezbatere academică,

franceză, sport, jurnalism, informatică,

fotografie) și au simțit bucuria descoperirii,

revelaţia uimirii și a trăirii; bucuria că își pot

descoperi calităţile şi să le valorifice în cadrul

colectivităţii, și au văzut cu câtă pasiune,

înțelegere, dăruire și responsabilitate cultivăm

în copiii noştri orizonturi largi și îi învăţăm, pe

lângă cunoştinţe, înţelepciune.



Aceeași experiență au repetat-o elevii clasei a VIII-a și în cadrul activităților derulate la Liceul ,,Regina Maria” Dorohoi, activități

deosebit de interesante și interactive. În finalul activității atât cadrele cât și elevii le-au adresat celor prezenți rugăminte: ,,Vă așteptăm,

dragi elevi ca, pe parcursul celor patru ani de liceu, să trăiți o mare aventură, să călătoriți prin lumea ideilor și a viselor și să întâlniți un

personaj deosebit de important, aflat printre rândurile acestei povești: voi înșivă!”



Ziua Armatei Române este sărbătorită în fiecare an pe data de 25 octombrie, dată la care forțele armate române eliberau de sub ocupația hortystă Transilvania de

Nord, în urma desfășurării bătăliei de la Carei.

Dorind să prefațeze acest eveniment Centrul Militar Județean Botoșani – Biroul de Informare Recrutare, a organizat o activitate deosebită de orientare școlară

prin prezentarea ofertei educaționale și profesionale a Ministerului Apărării Naționale în rândul elevilor Școlii Gimnaziale ,,Mihail Kogălniceanu” Dorohoi. La

această activitate a participat și domnul colonel în rezervă Sergiu Neculai Balanovici care a ținut să prezinte semnificația zilei de 25 octombrie, captivând audiența

prin cuvântul domniei sale.

Drept parteneri în derularea acestei activități au fost: U.M. 01251 Botoșani, Academia Tehnică Militară ,,Ferdinand I”,

Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân”, Academia Forțelor Aeriene ,,Henri Coandă”, Academia Forțelor Terestre

,,Nicolae Bălcescu”, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene ,,Traian Vuia”, Școala Militară

de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre ,,Basarab I” și Colegiul Național Militar ,,Ștefan cel Mare”.



Școala de Vară, derulată în cadrul Școlii

Gimnaziale „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, ca

subacțiune a Proiectului „Comunitatea marginalizată

Plevna - program integrat de măsuri de intervenție

(CMP-Dh)” - în parteneriat cu Primăria Dorohoi și

D.A.S. Dorohoi (având drept reprezentanți: Radu Surdu,

Claudia Chirilă, Răzvan Tuduruță) - a însumat activități

atractive și interesante. Dintre acestea amintim doar

câteva:
Amplasarea primei Căsuțe cu povești din oraș, în foișorul parcului Cholet,

o mică bibliotecă în aer liber, cu 40 de volume, care își așteaptă nerăbdătoare

cititorii de toate vârstele. Accesul la carte este liber, iar Regulamentul de

funcționare al bibliotecii miniaturale este la vedere. Inițiativa aparține

bibliotecarului Școlii Gimnaziale „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, prof.

documentarist Sorin Luca, iar scopul propus este promovarea lecturii de carte

tipărită, în spații neconvenționale.



Întâlnirea cu agenții de circulație din cadrul Poliției

Municipiului Dorohoi, vizita la Brutăria Spicul, bătaia

cu apă, redescoperirea jocurilor în aer liber, discuții

despre alimentația sănătoasă și prepararea salatei de

fructe, toate aceste activități au fost trăite de către copii

ca o experiență unică, în care distracția s-a îmbinat cu

dezvoltarea personală.

Jocuri de cunoaștere de sine și interrelaționare – „Portret și 

autoportret”, explorarea tainelor televiziunii jucând rolul de 

reporteri sau de prezentatori TV. 



Revista școlii – OCTOGON – aprecieri ...
În ultimii ani revista școlii noastre a participat la o serie de concursuri interjudețene, regionale și naționale ale revistelor școlare reușind să

obțină importante premii și, în același timp, să se facă cunoscută și în afara comunității locale. Menționăm următoarele premii obținute de

revista OCTGON:

- Titlul de LAUREAT – în cadrul Concursului

Național al Reviste Școlare, București, 20016

- Titlul de LAUREAT – în cadrul Concursului

Național al Reviste Școlare, București, 20017

- Premiul I – în cadrul Concursului Național al

Reviste Școlare, etapa județeană, Botoșani, 2017

- Premiul I – în cadrul Concursului Național al

Reviste Școlare, etapa județeană, Botoșani, 2019

- Premiul al II-lea – în cadrul Concursului

Interjudețean de Reviste Școlare ,,Aripi”,

Breaza, jud. Prahova, 2018

- Mențiune – în cadrul Concursului Regional al

Revistelor Școlare ,,Tărâmul cuvintelor”,

Focșani, jud. Vrancea, 2018





Activități din perioada Pandemiei ...
Am realizat ,,Sporul casei”!



Activități online ...



La mulți ani Gimnaziul ,,Mihail Kogălniceanu”



,,Să-l colindăm pe Enescu !”



Am sărbătorit Ziua Națională a României!



https://padlet.com/cristinabordianu/tosygibvy3hxm98x

,,Eternitatea ninge imaculat peste luna ianuarie … Și, în fiecare

ianuarie, ni se face dor de Eminescu …” - prof. Bordianu Cristina

La fiecare 15 ianuarie, românii îl celebrează cu emoție pe acela care a

întruchipat ca nimeni altul spiritul românesc autentic, pe acela care ne

particularizează identitar în fața lumii, conectând astfel România la patrimoniul

de cunoaștere, de simțire și de frumosal umanității.

În fiecare ianuarie, iar și iar, devenim părtași la nemurirea poeziei

eminesciene, redescoperind noi și noi reverberații ale versurilor sale.

Sunt câteva idei enunțate în cadrul unui deosebit proiect educațional,

derulat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Botoșani și pe care vă invităm

să-l descoperiți accesând link-ul de ma jos:

https://padlet.com/cristinabordianu/tosygibvy3hxm98x


Vă mulțumim pentru 

atenție!


