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FIŞĂ DE ACTIVITATE/PROIECT/CONCURS ETC: 

 
1. Titlul activităţii:           SIMULARE ÎN CAZ DE CUTREMUR 
 
2. Coordonatorul/Coordonatorii : prof. ILINCĂI DANIELA 
 
3. Data desfăşurării:   28 Noiembrie 2014 
 
4. Durata activităţii:                         1 oră 
 
5. Grupul ţintă                        elevii clasei I A 
 
6. Parteneri implicaţi:   

În conformitate cu  adresa Nr. 9846 din 17 octombrie 2013, a Inspectoratului Școlar al județului Suceava, 
având în vedere solicitarea Ministerului Educației Naționale privind punerea în aplicare a Planului de 
Organizare și desfășurare propus pentru Situații de Urgență referitor la pregătirea elevilor în caz de 
seism și realizarea exercițiilor de simulare 

7 Resurse: 
a. umane  elevi, profesori 
b. materiale reglementări legislative 

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

 Pentru etapa de pregătire teoretică, a fost întocmit un material  prin sintetizarea resurselor 
informaționale transmise în adresa mai sus amintită. 

 Acest material a fost distribuit tuturor cadrelor didactice, care au realizat ora de  instruire la clase, luni, 
21 octombrie în timpul celei de a treia oră, de la 10 la 10.50, conform orarului școlii. Instruirea a fost 
efectuată de profesorii care aveau ore la clasă în acel interval orar, fără a perturba procesul de 
învățământ 

 Au fost întocmite tabele, prin care elevii, pe bază de semnătură, consemnau că au participat la instruire.  
9. Rezultate: 

 La acțiune a participat și un reprezentant al presei, care a urmărit reacția copiilor în timpul derulării 
acestei acțiuni de simulare. La sfârșitul acțiunii s-au purtat discuții cu elevii implicați, ce au evidențiat 
rolul acestui exercițiu practic. 

 Timpul în care,  elevii care învăță la corpul A, au ajuns  pe teren, a fost de 3,5 minute. 
10. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

 Miercuri, 23 octombrie 2013 s-a desfășurat cel de-al doilea exercițiu de simulare, la ora 9,45,  pentru a 
consolida informațiile primite de elevi și pentru a îmbunătăți timpul   de părăsire a clădirii. De data 
aceasta, evacuarea și întâlnirea pe terenul de sport, a fost de 3 minute. 
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