
 

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

 
Anexă- Model Fişă de activitate  

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 

1. Titlul activităţii: Copilul de astăzi , adolescentul responsabil de mâine 
 

2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii:  prof. Ilincăi Daniela 
 

3. Data desfăşurării: 6.04.2015 
 

4. Durata activităţii:  4 h 
 

5. Grupul ţintă:  elevii clasei I A 
 

6. Parteneri implicaţi:   

- Şcoala de Subofiţeri Jandarmi “Petru Rareş” – Fălticeni; 
- Poliţia Municipiului Fălticeni; 

7. Obiectivele (2, max. 3): 
a. Să cunoască importanţa celor două instituţii în viaţa socială, prin implicarea în păstrarea 

ordinii publice; 
b. Să se familiarizeze cu prezenţa reprezentanţilor celor două instituţii la nivelul localităţii şi 

a cazurilor care reclamă intervenţia lor în restabilirea liniştii şi ordinii publice; 
c. Să se cultive respectul pentru meseriile de jandarm şi poliţist; 

8. Resurse: 
a. umane   elevii, reprezentanţii Poliţiei şi ai Şcolii de Jandarmi Fălticeni; 
b. materiale   elemente din dotarea fiecărei instituţii; 

 
9. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 

 Elevii clasei I A au vizitat două instituţii importante de la nivelul municipalităţii, care au ca obiectiv 
asigurarea ordinii şi liniştii publice. Astfel, au putut fi familiarizaţi cu specificul fiecărei meserii în parte. Au 
urmărit prezentari PPT cu aspecte din misiunile şi intervenţiile lor, au luat contact cu armele din dotare. 
Reprezentanţii acestor instituţii au răspuns întrebărilor adresate de elevi. 
 

10. Rezultate: 
a. Relaţionarea directă cu alţi adulţi; 
b. Creşterea gradului de responsabilitate în manifestările din public, ale elevilor; 
c. Responsabilizarea micilor şcolari privind o atitudine civică activă, prin solicitarea ajurorului 

în caz de urgenţă, prin apelarea judicioasă a numărului de urgenţă 112;  
d. Cunoaşterea actelor ce au statut de acte antisociale ce reclamă intervenţia celor două 

instituţii, şi sancţiunile aplicate minorilor; 
e. Formarea unei atitudini civice-cetăţeneşti corecte şi echilibrate; 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Realizarea de desene; 
b.  

 
12. Sugestii, recomandări: 

a. Realizarea de parteneriate cu instituţiile amintite; 
Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

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

 
Anexă- Model Fişă de activitate  

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 

1. Titlul activităţii:  Cultură fără frontiere- 
a. Vizionarea filmului „Veronica” 

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: prof. Ilincăi Daniela 

 
3. Data desfăşurării: 7.04.2015 

 
4. Durata activităţii:  2 h 

 
5. Grupul ţintă:  32 de elevi ai clasei I A 

 
6. Parteneri implicaţi:  - 

 
7. Obiectivele (2, max. 3): 

a. Să se cultive răbdarea de a viziona un film cu durata de 110 minute;  
b. Să desprindă mesajul filmului, pentru a putea purta o discutie pe baza materialului 

vizionat; 
c. Să redea grafic personajele îndrăgite; 

8. Resurse: 
a. umane  elevii clasei; 
b. materiale televizor, laptop; 

 
9. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 

 Prin propunerea avut în vizionării unui film s-a avut în vedere cultivarea rabdării de a 
urmări până  la sfârşit un act artistic, care s-a întins pe durata a cca 2 h. Pe parcursul filmului am 
intervenit cu explicaţii ce au avut rolul de a facilita înţelegerea mesajului filmului. Am implicat 
elevii într-o discuţie ce a scos în evidenţă elemente ale realităţii cunoscute de ei, versus imaginar. 
Lumea filmului a creionat într-o manieră artistică consecinţele unui comportament mândru, al 
nescultării copiilor, în general. 

 
10. Rezultate: 

a. Cultivarea unui comportament adecvat vizionării unui film; 
b. Înţelegerea mesajului transmis prin imagini şi actul artistic; 
c. Acceptarea că un comportament civilizat, prietenos este de preferat la vârsta copilăriei; 
d. Conştintizarea faptului că ascultarea de sfaturile celor din jur, aduce mai multe benefiicii 

şi îi ajută să evite situaţii limită; 
 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 
a. Repezentarea grafică; 
b. Analiza critică a comportamentului Veronicăi, ce a avut ca şi consecinţă pierderea 

trăistuţei fermecate; 
c. Găsirea de argumente în favoarea / acuzarea comportamentelor personajelor din film; 

 
12. Sugestii, recomandări: 

a. Necesitatea la nivelul claselor a videoproiectorului; 
Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

Prof. Daniela Ilincăi 



 

    
 

 

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

 
Anexă- Model Fişă de activitate  

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 

1. Titlul activităţii:  Cultură fără frontiere 

 România- ţară europeană;  

 Confecţionarea de steguleţe ale ţărilor UE; 
1. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii prof. Ilincăi Daniela 

 
2. Data desfăşurării: 7.04.2015 

 
3. Durata activităţii: 2 h 

 
4. Grupul ţintă: 32 de elevi ai clasei I A 

 
5. Parteneri implicaţi: prof. Ciornei Alina 

 
6. Obiectivele (2, max. 3): 

a. Să se familiarizeze cu noţiunea de Uniunea Europeană, ca grup de întrajutorare la nivelul 
continentului european; 

b. Să descopere ţările ce au aderat la această formaţiune de interrelaţionare şi a simbolurilor 
UE (imn, steag, monedă unice); 

c. Să intre în contact cu informaţii despre ţările ce fac parte din UE: capitala, număr de 
locuitori, steag, monedă proprie; 

7. Resurse: 
a. umane  32 de elevi 
b. materiale televizor, laptop, coli A3,  fişe cu flori ce vor trebui să fie colorate în 

culorile ţărilor UE, descoperite în prezentarea PPT; 
 

8. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 
În deschiderea activităţii elevii au fost familiarizaţi cu un scurt istoric a ceea ce reprezintă UE şi a 
necesităţii aderării României în 2007. S-au prezentat experienţe personale ale copiilor care au vizitat alte 
ţări europene, în timpul concediilor petrecute cu părinţii. Am arătat că fie ei, fie rude ale lor sunt plecaţi în 
diferite ţări din Europa în căutarea unui loc de muncă, la studii sau ocazional. 
 

9. Rezultate: 
a. Familiarizarea cu ideea că România este o ţară europenă; 
b. Realizarea conexiunilor între moneda unică Euro şi locul în care are valoare; 
c. Realizarea propriilor steguleţe, pe echipe, formând fiecare  o mică Europă; 

 
10. Modalităţi de evaluare a activităţii: 
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a. Expoziţie cu lucrările practice; 
 

11. Sugestii, recomandări: 
a. _______________________________________ 

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

Prof. Alina Ciornei 

   
 

 

 

 



 

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

 
Anexă- Model Fişă de activitate  

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

1. Titlul activităţii:  Joc, joacă, sport… 

a. Jocuri collective – întreceri; 

b. “De-a magazinul cu jucării” – dramatizare; 

c. Jucăria preferată- desen; 
 

2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: prof. Daniela Ilincăi  
 

3. Data desfăşurării:  8.04.2015 
 

4. Durata activităţii: 4 h 
 

5. Grupul ţintă: 32 de elevi ai clasei IA 
 

6. Parteneri implicaţi:  voluntari- reprezentanţi ai ONG-ului „Aripi în Europa” 
 

7. Obiectivele (2, max. 3): 
a. Să participe cu interes la activităţile ludice în care sunt implicaţi; 
b. Să respecte regulile jocurilor şi partenerii din diferitele echipe din care face parte; 
c. Să asculte de coonducătorii de joc, coechipierii şi adversarii jocurilor propuse; 

8. Resurse: 
a. umane   elevi, reprezentanţi ai ONG-ului „Aripi în Europa”; 
b. materiale  jucării, diverse materiale, mingi, corzi etc; 

 
9. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 

Ziua a fost dedicată jocurilor, activităţile fiind propuse de elevii ce sunt  voluntari ai unui ONG de la nivelul 
oraşului. Aceştia au grupat elevii pe categorii de vârstă, asigurându-le materialele necesare fiecăruie joc în 
parte. Elevii au avut de respectat regulile, de a accepta rezultatul unui joc, fie că este în postura de 
victorios sau de perdant. 
 

10. Rezultate: 
a. Cultivarea spiritului de coechipier; 
b. Respectarea regulilor, a finalului unui joc, chiar dacă nu coincide cu aşteptîrile personale; 
c. Să savureze victoria personală şi să o aprecieze pe cea a adversarilor; 
d. Cultivarea spiritului de fair-play; 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Creşterea toleranţei faţă de ceilalţi coechipieri; 
b. Aprecieri; 
c. Diplome; 

 
12. Sugestii, recomandări: 

a. Încurajarea participării la activităţile acestui ONG, prin participarea la activităţi directe cu 
alţi copii, în defavoarea activităţilor ce iau forma rutinei, 

 
Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

Prof. Daniela Ilincăi 

Prof. Alexandra Tocănel  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 
Anexă- Model Fişă de activitate  

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 

1. Titlul activităţii: Eco-atitudine 

- Îngrijesc spaţiul în care învăţ; 

- Activitate de colectare selective a deşeurilor; 

- Vizitarea Judecătoriei Municipiului Fălticeni; 

  
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: prof. Ilincăi Daniela 

 
3. Data desfăşurării: 9.04.2015 

 
4. Durata activităţii:  4 h 

 
5. Grupul ţintă: 32 de elevi ai clasei I A 

 
6. Parteneri implicaţi:  Asociaţia de părinţi „Artur Gorovei” 

 
7. Obiectivele (2, max. 3): 

a. Să participe activ la crearea unui mediu curat, prin igienizarea spaţiului în care îşi petrec o 
parte din zi; 

b. Colectarea selectivă a deşeurilor şi trierea acestuia respectând cele 3 categorii: hârtie, 
plactic şi aluminiu-doze; 

c. Să îngrijească florile din clasă; 
8. Resurse: 

a. umane   32 de elevi 
b. materiale  materiale necesare curăţeniei: spray de geam, soluţii pentru mobilă, 

lavete, pământ de flori, ghivece; 
 

9. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 
Deoarece sala de clasă este locul în care un elev îşi petrece o mare parte a timpului, trebuie să înveţe să-şi 
aducă propria contribuţie. Igienizarea spaţiului personal (banca) şi a celui colectiv (sala de clasă) trebuie să 
devină o obişnuinţă. Contribuţia fiecărui elev a fost importantă, deoarece au învăţat să folosească corect 
soluţiile şi substanţele  oferite de părinţi, respectându-se condiţiile de folosinţă. 
 

10. Rezultate: 
a. Implicarea la igienizarea clasei; 
b. Activitatea de colectare selectivă să devină o obişnuinţă, nu o obligaţie; 
c. Cultivarea respectului faţă de muncă, prin participare activă; 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Aprecieri; încurajări; 
b. Creşterea unui climat igienic al clasei; 
c. Dobândirea unui comportament civic în ce priveşte colectarea selectivă; 

 
12. Sugestii, recomandări: 

a. Participarea săptămânală la igienizarea spaţiului personal; 
b. Colectarea selectivă să fie o deprindere constantă în familiile elevilor; 

 
Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

Prof. Daniela Ilincăi 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Anexă- Model Fişă de activitate  

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 

1. Titlul activităţii: Sărbătoarea Paştelui 

o Icoane pe sticlă-pictură; 

o Coşuleţul surpriză; 

o Curăţenia sufletului- participare la ritualul religios din Vinerea Mare  

2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: prof. Ilincăi Daniela, prof. Haidău Adelina 
 

3. Data desfăşurării: 10.04.2015 
 

4. Durata activităţii: 4 h 
 

5. Grupul ţintă: 32 de elevi ai clasei I A 
 

6. Parteneri implicaţi:  
 

7. Obiectivele (2, max. 3): 
a. Să se familiarizeze cu însemnătatea religiosă a zilelor din Săptămâna Mare; 
b. Să distingă rigorile semnificaţiei spirituale de cele comerciale;  
c. Să cunoască diferite practici ale popoarelor din ziua de Paşte; 

8. Resurse: 
a. umane   32 de elevi; 
b. materiale  sticlă; acuarele; fişe de lucru; 

 
9. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 

Fiind în Vinerea Mare, elevii au fost familiarizaţi cu practicile specifice acestei zile. Au fost îndrumaţi să 
rememoreze actele din zilele premergătoare Sfintei Învieri, cu semnificaţia fiecăreia. Apoi, au realizat cu 
ajutorul desenelor imprimate pe hârtie, icoane pe bucăţi de sticlă, sugerând diferite secvenţe biblice, cu 
Învierea Domnului. 
 

10. Rezultate: 
a. Icoane pe sticlă; 
b. Colaje cu ouă decorate; 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Expoziţie cu lucrările elevilor; 
 

12. Sugestii, recomandări: 
a.  

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



 

  


