
 

 

 

 

 
 

 

Cum s-a desfăşurat 

proiectul? 

Clasa a II-a A, cu un efectiv de 32 de elevi, 

prof. ILINCĂI DANIELA 

Pentru a se familiariza cu noțiunile abstracte ca urban, urbanizare, urbanism elevii au 

parcurs o incursiune imaginară în orașul în care locuiesc. 

Astfel au participat la realizarea unei scheme ce conține clădirile, instituțiile, lăcașurile 

de cult, locurile de muncă ale părinților, completându-se unii pe alții. 

Provenind din zone și cartiere diferite ale municipiului, au realizat o schemă amplă, cu 

obiectivele cunoscute de ei, iar cele ce nu fac parte din orizontul lor familiar, au fost doar 

amintite. 

 

Cum s-au distrat copiii? 

Materialele puse la dispoziția 

elevilor, au avut ca rol stârnirea 

curiozității, de a identifica în imaginile 

puse la dispoziție, prin grija serviciului 

Urbanism din cadrul Primăriei 

Municipiului Fălticeni. Astfel, au înțeles 

că asemeni vecinilor de la bloc/casă, localitățile din imediata vecinătate a localității au 

același statut, și că unii dintre elevi care locuiesc în acestea, au putut să prezinte căile de 

transport dintre aceste localități limitrofe. 

Surprinși au fost de capacitatea de a recunoaște dintre toate clădirile din imaginile 

prezentate, propriile locuințe. Astfel și-au împărtățit bucuria cu ceilalți, reușind să localizeze 

străzi, magazine, școala și alte instituții din localitate. 

 



Care sunt 

rezultatele?   

Dacă la început hărțile 

prezentate  au fost abstracte, 

parcă lipsite de interes, pe 

parcurs, când au înțeles că 

printre imagnile realizate în 

timpul survolării deasupra 

localității, interesul a 

crescut, făcându-i ca și în 

pauze să descopere noi și noi 

obiective. 

Deși se află la vârsta la 

care nu se orientează cu ajutorul punctelor cardinale, au reușit să identifice ca repere râul 

Șomuzul Mare, și să observe cât de mare este raportat la localitatea noastră. Străzile 

principale, care permit circulația prin rețeaua de străduțe adiacente, ce fac legătura între 

centrul civic și așezările de la periferia orașului.  

Au înțeles că oarșul pe care îl străbat 

zilnic, și care în realitate este mare, cu cât 

se deplasează în spațiu, imaginile devin 

tot mai mici și mai neclare. 

Astfel au putut înțelege că municipiul 

Fălticeni este mai mic raportat la alte 

orașe prin care au trecut: Suceava, Iași, 

Cluj, Constanța, București.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


