
„Prietenie şi colegialitate”  

La teatru 



La teatru 

Ziua porţilor deschise – vizită la Şcoala 

Militară de Subofiţeri Jandarmi, Fălticeni  



Activităţi sportive 



 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 „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. : 
 

        „Învaţă să ocroteşti natura!!” - activitate de educaţie ecologică în  Parcul „Nada Florilor” 

 

2. Coordonatorul/Coordonatorii : Tofan Mioara 

 

3. Data desfăşurării: 7 aprilie  2014 

 

4. Durata activităţii:  4  ore 

 

5. Grupul ţintă: elevii clasei a III-a A 

 

6. Parteneri implicaţi: părinţi 

 

7. Obiective (2, max. 3): Elevii vor învăţa: 

a. – să respecte natura; 

b. -  să se implice cu interes în activitatea de ecologizare din parcul „Nada Florilor”. 

 

8. Resurse: 

a. umane: elevi şi părinţi 

b. materiale: saci din plastic, mănuşi 

 

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

                   Elevilor li se explică necesitatea păstrării  curăţeniei în natură, protejându-ne, astfel, 

sănătatea. Li se explică importanţa parcului „Nada Florilor” pentru toţi locuitorii oraşului Fălticeni. Se 

împart, apoi, saci de plastic şi mănuşi, după care  sunt împărţiţi pe sectoare, pentru a cuprinde o arie 

cât mai mare de ecologizare a zonei, aceasta extinzându-se şi pe străduţele de lângă stadion. Sacii cu 

gunoaie vor fi depozitaţi la buncărele aflate lângă baza sportivă. 

 

10. Rezultate: 

a. – elevii  au înţeles necesitatea păstrării curăţeniei naturii; 

b. – au colectat gunoaiele din parc şi din zona aferentă parcului „Nada Florilor”; 

c. – au participat activ la acţiune, relaţionând corect pe tot parcursul desfăşurării acesteia. 

 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. – participarea cu interes a elevilor la activitate; 

b. –conştientizarea necesităţii protejării mediului înconjurător. 

 

12. Sugestii, recomandări: 

a. - astfel de activităţi pot fi organizate, oricând, de regulă mai des, cu prilejul oricăror 

deplasări  în natură. 

 

                                                 Semnătura cadrului didactic: 

                                            Mioara Tofan 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

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: 

 

1. Titlul activităţii/proiectului/concursului:  

           „Prietenie şi colegialitate” – acţiune educativă în colaborare cu părinţii  

    şi cabinetul de consiliere psihopedagogică  

2. Coordonatorul/Coordonatorii: prof. Tofan Mioara, psiholog Onu Mariana 

3. Data desfăşurării:  8 aprilie 2014 

4. Durata activităţii: 3 ore 

5. Grupul ţintă: elevii clasei a III-a A 

6. Parteneri implicaţi: părinţi, cabinetul de consiliere psihopedagogică 

7. Obiective (2, max. 3): 

             -  stabilirea criteriilor valorice de alegere a prietenilor; 

              - dovedirea spiritului de cooperare în activitatea de grup; 

              - întărirea încrederii în posibilităţile proprii de exprimare a gândurilor,         

                   a  sentimentelor şi a emoţiilor într-o manieră activă; 

8. Resurse: 

a.  umane: elevi, părinţi; 

b. materiale:  foi colorate A4, foarfece, markere, panouri, flip-chart, fişe de lucru, etc. 

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

          Activitatea s-a desfăşurat în cadrul proiectului educativ realizat cu cabinetul de 

consiliere psihopedagogică, în colaborare cu doamna  psiholog Onu Mariana, acţiune la care 

au fost invitaţi şi părinţii elevilor. Elevii au fost împărţiţi pe  3 grupe, părinţii participând activ, 

în grupul părinţilor, formând cea de a patra grupă.  

         Lecţia a fost una interactivă, urmărind formarea în rândul elevilor a unor reprezentări şi 

noţiuni despre solidaritate şi sprijinul faţă de colegi, despre adevărata prietenie,  trezirea 

admiraţiei elevilor faţă de prietenia autentică, la şcoală sau în familie,  şi dorinţa de a realiza, 

la rândul lor, astfel de relaţii. Atât părinţii, cât şi elevii au completat chestionare ce au vizat 

rolul părinţilor în viaţa copiilor şi al copiilor în viaţa părinţilor, completarea itemilor 

cuprinzând aspecte din viaţa de familie, cu inversarea rolurilor, după caz. 

        Prin folosirea unor metode şi tehnici ale gândirii critice: spargerea gheţii, intuiţia, 

brainstorming -ciorchine, expunerea, caracterizarea, autocaracterizarea, argumentarea,turul 

galeriei, jocul de rol, etc., copii şi părinţi au interacţionat, contribuind din plin la succesul 

acţiunii şi atingerea obiectivelor propuse.         

10. Rezultate: 

- conştientizarea părinţilor cu privire la rolul pe care îl au în educarea copiilor din 

perspectiva dezvoltării spiritului de comunicare, prietenie, toleranţă, acceptare în relaţia 

cu persoanele din jurul lor; creşterea implicării acestora în acţiunile promovate de şcoală 

pentru crearea unui mediu familial şi social pozitiv, sănătos; 

- cultivarea spiritului de acceptare, cooperare, toleranţă între colegi; 

-  dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere / autoevaluare, cultivarea încrederii în sine.  

11. Modalităţi de evaluare a activităţii:  

- completarea unor chestionare, fişe de lucru,  

- expunerea lucrărilor pe panouri – turul galeriei; 

- realizarea unui joc de rol, jocuri de mişcare; 

                                                                                                  Cadru didactic, prof. Mioara Tofan 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 „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. : 

                                Dialogul artelor – teatru şcolar „Dănilă şi Sărsăilă” 

 

2. Coordonatorul/Coordonatorii : Tofan Mioara 

3. Data desfăşurării:  9  aprilie 2014 

4. Durata activităţii:  4 ore 

5. Grupul ţintă: elevii clasei a III-a A 

6. Parteneri implicaţi: Agenţia de impresariat  „Valdino” 

 

7. Obiective (2, max. 3): 

                                       Elevii vor fi  capabili:  

a. –  să audieze momente din textele îndrăgite – Dănilă Prepeleac; 

b. – să dramatizeze unele din  povestirile îndrăgite, scrise Ion Creangă; 

c. -  să  înţeleagă  rolul  teatrului  pentru dezvoltarea exprimării libere, prin jocul de 

mişcare. 

8. Resurse: 

a. umane: elevi – clasele primare; 

b. materiale:  preţul biletului (7 lei). 

 

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

                    Elevii s-au deplasat în grup spre sala de teatru, de la Clubul Mirabela, locaţie în care s-a 

jucat piesa de teatru „Dănilă şi Sărsăilă”. Conform scenariului, elevii au fost şi actori şi spectatori în 

jocurile de mişcare organizate, piesa având caracter interactiv. La final, cei mai isteţi şi mai buni copii 

au fost premiaţi, cu dulciuri şi cărţi. 

 

10. Rezultate aşteptate:  

a. –  îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv, pe baza experienţei acumulate în relaţia cu 

ceilalţi şi cu mediul educaţional; 

b. - participarea la activităţile de grup în calitate de spectator; 

c. -  dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor prin jocurile de rol, cu trimitere la personajele 

din lecturile îndrăgite. 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. – jocuri de rol, exerciţii de creaţie ; 

b. -  activitate literară- concurs. 

 

12. Sugestii, recomandări: 

a. –  

 

Semnătura cadrului didactic,  

                                         Mioara  Tofan                                                                                                  
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aMINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 „AL.I.CUZA” FĂLTICENI 
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FIŞĂ DE ACTIVITATE/PROIECT/CONCURS ETC: 

 

1. Titlul activităţii/proiectului/concursului etc. : 

           Ziua porţilor deschise – vizită la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi,  Fălticeni 

2. Coordonatorul/Coordonatorii : Tofan Mioara 

 

3. Data desfăşurării: 10 aprilie 2014 

 

4. Durata activităţii: 4 ore 

 

5. Grupul ţintă:  elevii clasei a  III-a  A 

 

6. Parteneri implicaţi: Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, părinţi 

 

7. Obiective (2, max. 3): Elevii învaţă : 

a. – să cunoască activitatea desfăşurată unitate - şcoală de subofiţeri jandarmi ; 

b. – să aprecieze valoarea muncii prestate de aceşti militari, pentru siguranţa cetăţenilor. 

 

8. Resurse: 

a. umane: elevi, reprezentantul Şcolii militare, părinţi; 

b. materiale: -  

 

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

            Se poartă o conversaţie despre profesia de subofiţer jandarm , despre activitatea desfăşurată 

într-o şcoală militară.  Se vizitează localul şcolii, muzeul, sala şi terenul de instrucţie, elevii ascultând 

explicaţiile ghidului, prof. Păduraru Ioan. Vizita se încheie cu un exerciţiu oferit de elevii soldaţi, 

desfăşurat pe terenul de instrucţie 

10. Rezultate: 

a. – elevii au înţeles importanţa profesiei de jandarm; 

b. – au conştientizat necesitatea protejării populaţiei, în situaţii- limită, de către aceştia; 

c. – au realizat că, pentru a  se proteja, a fi în siguranţă, trebuie să  apeleze cu încredere, în 

orice situaţie, la ajutorul personalului din Jandarmeria română. 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. – evaluare orală ( întrebări); 

b. – practică (prin modalităţile oferite de locaţia vizitată); 

c. – album foto. 

 

12. Sugestii, recomandări: 

a. – în  cadrul protocolului existent cu şcoala noastră,  pot fi  invitaţi pentru discuţii şi 

demonstraţii profesori şi elevi din cadrul Şcolii Militare de Jandarmi. 

 

Semnătura cadrului didactic,  

                                      Mioara  Tofan 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 
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FIŞĂ DE ACTIVITATE/PROIECT/CONCURS ETC: 

 

1. Titlul activităţii/proiectului/concursului etc. : 

 

                       Parada talentelor  -   atelier de muzică şi dans , karaoke 

 

2. Coordonatorul/Coordonatorii : Tofan Mioara 

3. Data desfăşurării:  11  aprilie 2014 

4. Durata activităţii: 2 ore 

5. Grupul ţintă: elevii clasei  a III-a  A 

6. Parteneri implicaţi: - elevii clasei a IV-a B 

 

7. Obiective (2, max. 3): 

 

a. -  înţelegerea importanţei artelor  în viaţa fiecărei persoane; 

b. – dezvoltarea simţului  estetic prin muzică şi dans ; 

c. – promovarea talentului copiilor, prin organizarea de activităţi specifice.  

8. Resurse: 

a. umane: elevi 

b. materiale:  combină muzicală, CD. 

 

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

 

                  După o discuţie, în prealabil, avută în sala de clasă despre  importanţa muzicii şi dansului în 

viaţa oamenilor,  elevii  audiază  câteva piese muzicale, pe care le vor interpreta mai apoi, după 

negativ. Apoi, se  realizează  câteva jocuri de mişcare, stiluri de dans,  pentru a transpune în practică 

cele audiate. În încheiere copiii dansează pe fondul muzical dorit, individual sau pe grupuri mici. 

 

10. Rezultate aşteptate:  

a. - participarea la activităţile de grup în calitate de interpret  şi de auditor; 

b. -  dezvoltarea interesului pentru arte, în general, dans şi karaoke, în special. 

 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. – joc de rol, exerciţii de mişcare – dans ; 

b. -  activitate tip karaoke,  audiţie, interpretare individuală sau de grup; 

 

 

12. Sugestii, recomandări: 

-  

 

Semnătura cadrului didactic,  

                                   Mioara  Tofan 
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