
 

 

Școala Gimnazială „Al. I.Cuza” Fălticeni,  jud. Suceava 

 
  

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:  Eco- Ziua curățeniei 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: prof. Ilincăi Daniela 

 
3. Data desfăşurării:  7.04.2014 

 
4. Durata activităţii:  4 ore 

 
5. Grupul ţintă:  30 elevi  ai clasei pregătitoare A  

 
6. Parteneri implicaţi:   personal de întreținere 

 
7. Obiectivele (2, max. 3): 

a. Igienizarea spațiului din jurul școlii și din sala de clasă; 

b. Implicarea individuală în acțiuni de colectare selectivă  a deșeurilor; 

c. Conștientizarea faptului că de alegerea modului de alimentație depinde sănătatea fizică a 

fiecăruia; 

d. Studierea piramidei alimentelor; 

8. Resurse: 
a. umane  30 de elevi 
b. materiale pungi și saci deplastic; șervețele umede; 

 
9. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 

 Elevii s-au implicat în igienizarea spațiului clasei prin ordonarea obiectelor personale, prin 
curățarea florilor, a dulăpioarelor și prin trierea lucrurilor necesare de cele inutile. Elevii au folosit 
materialele de curățenie aduse special pentru această acțiune. 
 

10. Rezultate: 
a. Alegerea lucrurilor necesare de cele inutile; 
b. Implicarea în crearea unui mediu și ambient curat și frumos; 
c. Cultivarea spiritului de întrajutorare; 
d. Cunoașterea elementelor principale din „piramida alimentelor”; 
e. Conștientizarea  necesității acceptării unui stil de viață sănătos; 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Ambient plăcut și curat; 
b. Stabilirea regulilor unei alimentații sănătoase; 

 
12. Sugestii, recomandări: 

a. Stabilirea unui regim de viață sănătos, prin supravegherea alimentelor folosite de copii 
drept „pachete” pentru gustările de la pauza mare; 

b. Existența unui fruct, zilnic, în meniul copilului; 
c. Responsabilizarea elevilor în implicarea unor activități zilnice, potrivite vârstei și 

potențialului lor; 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
Prof. Ilincăi Daniela 

 
 



 

    
 

   
 

 
 

 



 

 



 

 

Școala Gimnazială „Al. I.Cuza”  Fălticeni, jud. Suceava 

 
  

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:  Sănătate pentru minte, trup și suflet 

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: prof. Ilincăi Daniela, prof. Tocănel Alexandra, prof. 

Haidău Adelina 
 

3. Data desfăşurării:   8.04.2014 
 

4. Durata activităţii:  4 ore 
 

5. Grupul ţintă:   30 de elevi ai clasei pregătitoare A 
 

6. Parteneri implicaţi:  preot Brădățanu Teodor, medic Ilie Antoneta, bibliotecar Stan Doriana; 
 

7. Obiectivele (2, max. 3): 
a. Să cunoască importanța unor meserii prin familiarizarea cu impactul social al acestora; 
b. Să participe la ritualul religios cu ocazia spovedaniei și a împărtășaniei; 
c. Să se cultive sentimentul de respect pentru meseriile cu impact social, conștientizând rolul 

acestora în viața personală; 
8. Resurse: 

a. Umane: medic Ilie Antoneta, preot Brădățanu Teodor, locotenent-colonel Macovei Iulian, 
bibliotecar Stan Doriana, judecător Sămășanu Georgeta, Economist Busuioc Mihaela; 

b. Materiale:  trusa medicală, obiecte și cărți bisericești, obiectele din dotarea unui 
jandarm aflat în misiune;  
 

9. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 
  Respectarea normelor de conduită în diferite situații concrete: la cabinetul medical, unde vor 
cunoaște instrumentele unui medic și importanța acestei meserii.  La biserică vor fi spovediți și 
împărtășiți. Apoi  vor face comparații între biblioteca școlară și cea municipală; de aici vor împrumuta cărți 
pentru ai le vor citi, apoi le vor restitui.  
 

10. Rezultate: 
a. Cultivarea respectului pentru diferite meserii; 
b. Cunoașterea instrumentarului medical și al obiectelor din dotarea uniformei jandarmilor; 
c. Risipirea reticenței față de medici, și a campaniilor de vaccinare prin promovarea efectelor 

acestor medicamente la vârsta fragedă; 
d. Creșterea respectului față de meserii, dar a apropierii față de persoanele care le practică; 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Creșterea interesului față de late meserii, pe care nu le cunoșteau; 
b. Alegerea în urma votului elevilor, a „Primarului Orașului Copilăriei”; 
c. Popularizarea activității în publicații mass-media a activității; 
d. Presa on line: http://www.newsfalticeni.ro/2014/04/08/primarul-orasului-copilariei/ 
e. Presa scrisă: Monitorul de Suceava; http://www.monitorulsv.ro/Local/2014-04-

09/Falticeniul-are-un-primar-al-Orasului-copilariei 
f. Presa scrisă: Crai Nou 

12. Sugestii, recomandări: 
a. Implicarea părinților în viața școlii prin activități comune; 

 
Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
prof. Ilincăi Daniela, prof. Tocănel Alexandra, prof. Haidău Adelina 

http://www.newsfalticeni.ro/2014/04/08/primarul-orasului-copilariei/
http://www.monitorulsv.ro/Local/2014-04-09/Falticeniul-are-un-primar-al-Orasului-copilariei
http://www.monitorulsv.ro/Local/2014-04-09/Falticeniul-are-un-primar-al-Orasului-copilariei


 

 

     

     

   

 



 

 

Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Fălticeni 

 
  

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:  Dialogul  artelor – Vizionarea spectacolui „Dănilă și Sărsăilă”; 

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: prof. Ilincăi Daniela 

 
3. Data desfăşurării:  9.04.2014 

 
4. Durata activităţii:  2 ore 

 
5. Grupul ţintă:  30 de elevi ai clasei pregătitoare A 

 
6. Parteneri implicaţi: Asociația de părinți „Artur Gorovei”, Teatrul Dor- Piatra Neamț 

7. Obiectivele (2, max. 3): 
a. Să manifeste interes pentru actul artistic desfășurat pe scenă; 
b. Să constate asemănări și deosebiri dintre textul  lui Ion Creangă „Dănilă Prepeleac” și 

sceneta „Dănilă și Sărsăilă”; 
8. Resurse: 

a. umane  elevi, actori; 
b. materiale  costul biletului; 

 
9. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 

 Participarea la vizionarea unui spectacol a fost asigurată de contribuția financiară a 
părinților. Deplasarea până la sala de spectacol, s-a făcut în siguranță, prin respectarea normelor 
și regulilor de  circulație pe stradă. Pe durata spectacolului elevii au trebuit să manifeste interes 
pentru actul artistic desfășurat pe scenă.  

 
10. Rezultate: 

- Vizionarea spectacolului „Dănilă și Sărsăilă”; 

- Manifestarea interesului pentru actul artistic desfășurat pe scenă; 

- Formarea deprinderilor de a urmări un spectacol, cultivându-se stimularea interesului  pentru 

educația prin artă teatrală; 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 
a. Aprecieri asupra calității spectacolului; 

 
12. Sugestii, recomandări: 

a. Costul biletului, poate fi cauza neparticipării tuturor copiilor dintr-un colectiv de elevi;  
b.  

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
Prof. Ilincăi Daniela 

 

 

 

 

 



 

 

   

   

 

 

 

 



 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
13. Titlul activităţii:  Dialogul  artelor – Vizitarea secției de Judecătorie din Fălticeni; 

 
14. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: prof. Ilincăi Daniela 

 
15. Data desfăşurării:  9.04.2014 

 
16. Durata activităţii:  2 ore 

 
17. Grupul ţintă:  30 de elevi ai clasei pregătitoare A 

 
18. Parteneri implicaţi: Asociația de părinți „Artur Gorovei”; 

19. Obiectivele (2, max. 3): 
a. Să cunoască direct și prin intermediul explicațiilor primite, caracteristicile meseriei de 

judecător; 
b. Să intre în contact vizual cu mediul în care își desfășoară activitatea judecătorii și avocații, 

ca meserii nou întâlnite; 
c. Să se familiarizeze cu condițiile în care o persoană va avea nevoie să recurgă la serviciile 

acestei categorii profesionale; 
20. Resurse: 

a. umane  elevi, d-na judecător Sărmășanu Georgeta; 
b. materiale   

 
21. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 

Prezenţa elevilor în această instituţie este legată de activităţile proiectului educaţional Respectă 
legea – iubeşte libertatea. “Doamna judecător  a ştiut să capteze atenţia micilor vizitatori iar elevii au fost 
încantaţi să-şi satisfacă curiozitatea adresându-i multe întrebări. Elevii au fost încântaţi să facă cunoştinţă 
cu  oamenii care împart dreptatea, să afle date despre istoricul instituției, să se familiarizeze cu  rolul 
justitiei în stat. 
 

22. Rezultate: 
- Promovarea în rândul elevilor a necesității respectării regulilor și învățăturilor primate; 

- Conștientizarea faprtului că orice faptă care contravene legii, atrage după sine o consecință; 

23. Modalităţi de evaluare a activităţii: 
a. Promovarea meseriilor ce sunt specifice sistemului justiției; 

 
24. Sugestii, recomandări: 

a. Activitatea a fost posibilă datorită implicării părinților în activitățile din programul 
Săptămâna Școala altfel; 

b.  
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
Prof. Ilincăi Daniela 



 

   

   

  

 



 

 

Școala Gimnazială „Al. I.Cuza”  Fălticeni, jud. Suceava 

 
  

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:        Ziua cercetășiei 

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: prof. Ilincăi Daniela, prof. Tocănel Alexandra,  

 
3. Data desfăşurării:   10.04.2014 

 
4. Durata activităţii:  4 ore 

 
5. Grupul ţintă:   30 de elevi ai clasei pregătitoare A 

 
6. Parteneri implicaţi:  locotenent-colonel Macovei Iulian; 

 
7. Obiectivele (2, max. 3): 

a. Să cunoască importanța unor meserii prin familiarizarea cu impactul social al acestora; 
b. Să se implice activ în desfășurarea unor activități cu caracter ludic; 
c. Să se cultive sentimentul de apartenență la grup, ca membru al colectivului de elevi; 

8. Resurse: 
a. Umane:      locotenent-colonel Macovei Iulia; 
b. Materiale:  obiectele ce  se află în dotarea uniformei unui jandarm aflat în misiune;  

 
9. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 

  La unitatea de jandarmi, elevii  vor cunoaște rolul și implicarea acestora în viața orașului și a 
localităților din împrejurimi, în cazul asigurării / restabilirii ordinii și liniștei publice. Organizatorii au 
realizat în spațiul destinat vizitei o simulare a unei intervenții cu ajutorul obiectelor din dotare.  Exercițiul a 
fost spectaculos, iar elevii au reacționat pozitiv atât când au luat contactul cu armele și obiectele 
prezentate, cât și la prezentarea unei mașini de jandarmerie ce se află în misiune. Apoi elevii au desfășurat 
diferite jocuri în aer liber, într-un părculeț de joacă. 

10. Rezultate: 
a. Cultivarea respectului pentru diferite meserii; 
b. Cunoașterea obiectelor din dotarea uniformei jandarmilor; 
c. Crearea unui climat destins, care să faciliteze legarea de prietenii între colegii clasei; 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Creșterea interesului față de alte meserii, pe care nu le cunoșteau;  
b. Redarea prin desen a aspectelor ce i-au impresionat; 
c. Comunicarea cu părinții care să susțină și pe viitor implicarea în alte activități similare; 

 
12. Sugestii, recomandări: 

a. Implicarea părinților în viața școlii prin activități comune; 
b. Lipsa unui spațiu de joacă din împrejurimi; 

 
Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

prof. Ilincăi Daniela, prof. Tocănel Alexandra 
 
 



 

   
 

   
 

   

   



 

   

  

  

   

 



 

 

Școala Gimnazială „Al. I.Cuza” Fălticeni 

 
  

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:  Karaoke; Vizionarea filmului  3D „O incursiune în adâncuri” 

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: prof. Ilincăi Daniela 

 
3. Data desfăşurării:  11.04.2014 

 
4. Durata activităţii:  3 ore 

 
5. Grupul ţintă:  30 de elevi ai clasei pregătitoare A 

 
6. Parteneri implicaţi: Asociația de părinți „Artur Gorovei”- prin asigurarea costului biletului; 

7. Obiectivele (2, max. 3): 
a. Să manifeste interes pentru actul artistic desfășurat pe o scenă improvizată; 
b. Să descopere elementele portului popular românesc; 
c. Să interpreteze corect, cu negativ,  o piesă muzicală; 

8. Resurse: 
a. umane  elevi, reprezentantul Observatorului Astronomic Suceava; 
b. materiale  set Karaoke, TV legat la calculator; costul biletului; 

 
9. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 

 Elevii care au participat la activitate s-au schimbat în costume populare. Cu această ocazie 
am prezentat elementele acestuia, pentru costumul fetei și al băiatului. Interpretarea s-a făcut 
având ca suport negativul melodiei, folosindu-se sistemul Karaoke. Recompensele premianților au 
fost asigurate de  Magazinul Carrefour Suceava. 

 
10. Rezultate: 

- Vizionarea  filmului 3D în incinta școlii; 

- Manifestarea interesului pentru actul artistic desfășurat de colegii de clasă, sau de școală ; 

- Empatizarea cu elevii ce au concurat la activitate; 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 
a. Aprecieri asupra calității spectacolului; 
b. Recompense asigurate de Carrefour Suceava; 

 
12. Sugestii, recomandări: 

a. Costul biletului, poate fi cauza neparticipării tuturor copiilor dintr-un colectiv de elevi;  
b. Activitatea s-a resfășurat având ca suport sistemul de Karaoke, a cărui achiziție a fost 

asigurată de Asociația de părinți „Artur Gorovei”; 
c.  

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
Prof. Ilincăi Daniela 

 

 

 

 



 

   

   

   

   



 

  


