
Fii inteligent la matematică! Comunicare şi ortografie.ro 



Joaca de-a arhitectura 



Start la mişcare! 





 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL.I.CUZA” FĂLTICENI 

Str.Nicu Gane, nr.4, telefon 0230/542828; fax 0230/540900; 

e-mail:alicuza@yahoo.com 

      

FIŞĂ DE ACTIVITATE/PROIECT/CONCURS ETC: 

 
1. Titlul activităţii/proiectului/concursului etc. : Fii inteligenT la matematică! 

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii : Coţovanu Adriana 

 
3. Data desfăşurării: 7 aprilie 2014 

 
4. Durata activităţii: 4 ore 

 
5. Grupul ţintă: clasa  a II-a C 

 
6. Parteneri implicaţi:  Asociaţia Părinţilor, ISJ Suceava, Şcoala „Ion Irimescu” Fălticeni 

 
7. Obiective (2, max. 3): 

a. Stimularea interesului elevilor pentru învăţare la matematică 
b. Dezvoltarea componentei cognitive şi pragmatice a învăţării 
c. Evaluarea competenţelor şi performanţelor generale şi specifice la nivelul disciplinei 

Matematica 
8. Resurse: 

a. umane  prof. Coţovanu Adriana, elevii clasei  a II-a C 
b. materiale culegeri, subiecte de concurs, instrumente de scris 

 
9. Descrierea activităţii/proiectului/concursului etc.  (succint): 

Concursul s-a desfăşurat în incinta şcolii gimnaziale „Ion Irimescu” Fălticeni. La etapa naţională au 
participat elevi care au achiziţionat culegerile tipărite de editura Nomina, au lucrat subiectele şi au 
promovat etapa pe localitate. Subiectele au fost alese dintre exerciţiile şi problemele tipărite în culegeri. 

 
10. Rezultate: 

a. Dezvoltarea spiritului participativ şi a abilităţilor rezolutive în situaţii diferite 
b. Însuşirea unor comportamente sociale adecvate vârstei 
c. Diplome de participare şi diplome de premii pentru elevii participanţi 
d. Adeverinţă pentru cadrul didactic 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Evaluarea lucrărilor din concurs 
b. Acordarea de diplome şi premii pentru elevii cu rezultate deosebite 
c. Popularizare în mass-media 
d. Fotografii  

 
12. Sugestii, recomandări: 

a. Dezvoltarea competenţei-cheie de a învăţa să înveţi 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
Prof. Coţovanu Adriana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alicuza@zappmobile.ro


 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL.I.CUZA” FĂLTICENI 

Str.Nicu Gane, nr.4, telefon 0230/542828; fax 0230/540900; 

e-mail:alicuza@yahoo.com 

      

FIŞĂ DE ACTIVITATE/PROIECT/CONCURS ETC: 

 
1. Titlul activităţii/proiectului/concursului etc. : Joaca de-a arhitectura! 

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii : Coţovanu Adriana 

 
3. Data desfăşurării: 8 aprilie 2014 

 
4. Durata activităţii: 4 ore 

 
5. Grupul ţintă: clasa  a II-a C 

 
6. Parteneri implicaţi:  Facultatea de Arhitectură Iaşi 

 
7. Obiective (2, max. 3): 

a. Atragerea elevilor în activităţi extraşcolare  
b. Dezvoltarea simţului de observaţie 
c. Dezvoltarea inteligenţei artistice şi tehnice 

8. Resurse: 

a. umane  prof. Coţovanu Adriana, elevii clasei  a II-a C, arhitect Corduban Alin 
b. materiale foi de hârtie, lipici, carton, foarfece, riglă, omuleţ LEGO 

 
9. Descrierea activităţii/proiectului/concursului etc.  (succint): 

Elevii clasei a II-a C au învăţat astfel primele noţiuni de construire a unei case, cu ajutorul 
arhitectului Alin Corduban, asistent universitar la Facultatea de Arhitectură din Iaşi şi voluntar în 
cadrul Asociaţiei „De-a Arhitectura”. Folosind câteva coli de hârtie şi carton, rigle, echer, foarfece şi 
lipici, copiii au construit fiecare câte o casă de vacanţă pentru un omuleţ LEGO. Arhitectul 
Corduban le-a explicat elevilor să aprecieze intuitiv dimensiunile mobilierului dintr-o cameră, cum 
să realizeze un plan al unei camere potrivite cu dimensiunea omuleţului lor, cum se dimensionează 
golurile unei faţade - ferestre, uşi - pe măsura locatarului şi cum pot să construiască o structură 
simplă de planşeu. Curiozitatea cu care au ascultat îndrumările arhitectului, concentrarea pentru a 
lucra cât mai corect şi entuziasmul cu care au pus în practică ceea ce li s-a spus au făcut ca cele 
patru ore alocate acestui proiect din cadrul „Săptămânii altfel” să treacă foarte repede. 

10. Rezultate: 
a. Finalizarea caselor pentru omuleţii LEGO 
b. Dobândirea de cunoştinţe noi într-un mod cât mai plăcut şi creativ; 
c. Însuşirea unor comportamente sociale adecvate vârstei 
d. Dezvoltarea aptitudinilor de abstractizare, de reprezentare şi de exprimare vizuală 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Analiza machetelor realizate 
b. Jurnal de impresii 
c. Popularizare în mass-media 
d. Fotografii  

 
12. Sugestii, recomandări: 

a. Realizarea altor activităţi practice asemănătoare 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
Prof. Coţovanu Adriana 

 
 
 
 

mailto:alicuza@zappmobile.ro


 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL.I.CUZA” FĂLTICENI 

Str.Nicu Gane, nr.4, telefon 0230/542828; fax 0230/540900; 

e-mail:alicuza@yahoo.com 

      

FIŞĂ DE ACTIVITATE/PROIECT/CONCURS ETC: 

 
1. Titlul activităţii/proiectului/concursului etc. : Parada talentelor - karaoke 

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii : Coţovanu Adriana 

 
3. Data desfăşurării: 11 aprilie 2014 

 
4. Durata activităţii: 4 ore 

 
5. Grupul ţintă: clasa  a II-a C 

 
6. Parteneri implicaţi:  Asociaţia Părinţilor 

 
7. Obiective (2, max. 3): 

a. Atragerea elevilor în activităţi extraşcolare cultural-muzicale 
b. Cultivarea sentimentelor exprimate prin muzică 
c. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi exprimare artistică, a gustului estetic şi 

artistic al elevilor participanţi 
8. Resurse: 

a. umane  prof. Coţovanu Adriana, elevii clasei  a II-a C 
b. materiale negative cântece, aparatură pentru Karaoke 

 
9. Descrierea activităţii/proiectului/concursului etc.  (succint): 

Activitatea a avut loc în corpul B al şcolii. La reuşita proiectului au contribuit d-na informatician şi 
cei care au avut grijă de instrumentele şi echipamentele tehnice necesare (laptop, microfoane şi 
echipamente de înregistrare, editare şi amplificare a sunetului).  
        S-a urmărit dezvoltarea competenţelor de cooperare şi lucru în echipă ale elevilor direct implicaţi 
în pregătirea cântecului, prin dezvoltarea spiritului de colaborare între membrii grupurilor vocale, 
stimularea şi dezvoltarea aptitudinilor copiilor prin activităţi muzicale, utilizarea resurselor 
aptitudinale ale copiilor pentru îmbunătăţirea imaginii şi stimei de sine, cu implicaţii în îmbunătăţirea 
performanţei şcolare, dezvoltarea capacităţii de interpretare vocală individuală. 
      Au participat elevi din toate clasele primare, iar de la clasa a II-a C: Onofrei-Grădinariu Ştefan, 
Gavrilescu Denisa şi Crăciun Andreea. Elevii câştigători au fost recompensaţi cu diplome. 

 
10. Rezultate: 

a. Cultivarea sentimentelor exprimate prin muzică 
b. Dobândirea de cunoştinţe noi într-un mod cât mai plăcut şi creativ; 
c. Însuşirea unor comportamente sociale adecvate vârstei 
d. Interpretare după proiectarea electronică a clipurilor pentru karaoke 
e. Interpretare vocală cu acompaniament 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Identificarea stărilor sufleteşti declanşate de muzică 
b. Jurnal de impresii 
c. Popularizare în mass-media 
d. Fotografii  

 
12. Sugestii, recomandări: 

a. Exersarea frecventă a pieselor înainte de interpretare. 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
Prof. Coţovanu Adriana 

mailto:alicuza@zappmobile.ro


 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL.I.CUZA” FĂLTICENI 

Str.Nicu Gane, nr.4, telefon 0230/542828; fax 0230/540900; 

e-mail:alicuza@yahoo.com 

      

FIŞĂ DE ACTIVITATE/PROIECT/CONCURS ETC: 

 
1. Titlul activităţii/proiectului/concursului etc. : Start la mişcare! 

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii : Coţovanu Adriana 

 
3. Data desfăşurării: 10 aprilie 2014 

 
4. Durata activităţii: 4 ore 

 
5. Grupul ţintă: clasa  a II-a C 

 
6. Parteneri implicaţi:  Asociaţia Părinţilor 

 
7. Obiective (2, max. 3): 

a. Atragerea elevilor în activităţi extraşcolare sportive 
b. Cultivarea interesului pentru jocuri de mişcare 
c. Dezvoltarea spiritului competiţional al elevilor participanţi la întrecerile sportive între 

colegi 
8. Resurse: 

a. umane  prof. Coţovanu Adriana, elevii clasei  a II-a C 
b. materiale role, mingi, cercuri, fluier,coardă, obstacole 

 
9. Descrierea activităţii/proiectului/concursului etc.  (succint): 

Activitatea a avut loc în sala de sport a şcolii şi pe terenul de sport. La reuşita proiectului au 
contribuit părinţii, care au avut grijă ca elevii să aibă echipamentele necesare desfăşurării activităţii: 
echipament sportiv, role, coardă, mingi, cercuri, etc 
        S-a urmărit dezvoltarea competenţelor de cooperare şi lucru în echipă ale elevilor direct implicaţi 
în întrecerile sportive, prin dezvoltarea spiritului de colaborare între membrii grupurilor, stimularea şi 
dezvoltarea aptitudinilor copiilor prin jocuri de mişcare, utilizarea resurselor aptitudinale ale copiilor 
pentru îmbunătăţirea imaginii şi stimei de sine, cu implicaţii în îmbunătăţirea performanţei şcolare. 
      S-au desfăşurat întreceri între echipe, dar şi individuale. Toţi elevii au fost recompensaţi cu diplome 
şi dulciuri. 
10. Rezultate: 

a. Dobândirea de competenţe noi într-un mod cât mai plăcut şi creativ; 
b. Însuşirea unor comportamente sociale adecvate vârstei 
c. Abordarea unei atitudini pozitive faţă de mişcare 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Analiza jocurilor desfăşurate de către elevi 
b. Jurnal de impresii 
c. Popularizare în mass-media 
d. Fotografii  

 
12. Sugestii, recomandări: 

a. Realizarea frecventă a jocurilor de mişcare 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
Prof. Coţovanu Adriana 

 
 
 
 
 

mailto:alicuza@zappmobile.ro


 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL.I.CUZA” FĂLTICENI 

Str.Nicu Gane, nr.4, telefon 0230/542828; fax 0230/540900; 

e-mail:alicuza@yahoo.com 

      

FIŞĂ DE ACTIVITATE/PROIECT/CONCURS ETC: 

 
1. Titlul activităţii/proiectului/concursului etc. : Comunicare.ortografie.ro 

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii : Coţovanu Adriana 

 
3. Data desfăşurării: 9 aprilie 2014 

 
4. Durata activităţii: 4 ore 

 
5. Grupul ţintă: clasa  a II-a C 

 
6. Parteneri implicaţi:  Asociaţia Părinţilor, ISJ Suceava, Şcoala „Ion Irimescu” Fălticeni 

 
7. Obiective (2, max. 3): 

a. Stimularea interesului elevilor pentru învăţare la limba română 
b. Dezvoltarea componentei cognitive şi pragmatice a învăţării 
c. Evaluarea competenţelor şi performanţelor generale şi specifice la nivelul disciplinei Limba 

română 
8. Resurse: 

a. umane  prof. Coţovanu Adriana, elevii clasei  a II-a C 
b. materiale culegeri, subiecte de concurs, instrumente de scris 

 
9. Descrierea activităţii/proiectului/concursului etc.  (succint): 

Concursul s-a desfăşurat în incinta şcolii gimnaziale „Ion Irimescu” Fălticeni. La etapa naţională au 
participat elevi care au achiziţionat culegerile tipărite de editura Nomina, au lucrat subiectele şi au 
promovat etapa pe localitate. Subiectele au fost alese dintre textele şi exerciţiile tipărite în culegeri. 

 
10. Rezultate: 

a. Dezvoltarea spiritului participativ şi a abilităţilor rezolutive în situaţii diferite 
b. Însuşirea unor comportamente sociale adecvate vârstei 
c. Diplome de participare şi diplome de premii pentru elevii participanţi 
d. Adeverinţă pentru cadrul didactic 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Evaluarea lucrărilor din concurs 
b. Acordarea de diplome şi premii pentru elevii cu rezultate deosebite 
c. Popularizare în mass-media 
d. Fotografii  

 
12. Sugestii, recomandări: 

a. Dezvoltarea competenţei-cheie de a învăţa să înveţi 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
Prof. Coţovanu Adriana 
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