
 

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

1. Titlul activităţii: LETS DO IT! 

a. Activitate de ecologizare a Parcului de Aventură „Nada Florilor” Fălticeni 

2. Data:    18. 09.2022 

3. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: Ilincăi Daniela 

4. Durata activităţii: 2 ore 

5. Grupul ţintă: 100 dintre elevii școlii 

6. Parteneri implicaţi: - 

7. Obiectivele: 

a. Să se implice în acțiuni de educare a tinerilor, reamenajării de spații destinate diverselor categorii 

sociale și alte proiecte create pentru a proteja mediul și a contribui la rezolvarea problemei 

deșeurilor; 

b. Să valkorifice proiectele create cu scopul de a contribui la o țara în care oamenii se implică și 

sunt parte din schimbarea pe care și-o doresc, devenind la rândul lor inspirație pentru ceilalți; 

8. Resursele: 

a. Umane 150  de elevi și 30 de cadre didactice 

b. Materiale saci de 

plastic, mănuși; 

9. Descrierea activităţii:  

a. Discuții preliminarii 

înțelegerii scopului 

activității; 

b. Activitatea de 

ecologizare a spațiului 

pe care ei îl 

frecventează cu 

regularitate, atunci 

când participă la 

lecțiile de înot; 

c. Colectarea și 

depozitarrea sacilor cu 

deșeuri în spațiile de 

preluare de către 

reprezentanții SA 

GOSCOM Fălticeni; 

 

 

 

10. Rezultate aşteptate: 

 A. schimbarea atitudinii copiilor față de acțiunile iresponsabile, în ce privește gestionarea incorectă 

a deșeurilor; 

 B. conștientizarea rolului lor în crearea unnui mediu curat și optim unei vieți cu o calitate a mediului, 

foarte bună; 

 C. dezvoltarea spiiritului voluntariatului de la cele mai fragede vârste; 

 



11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

- Colectarea a minim 20 de saci cu deșeuri  din spațuil verde al parcului; 

 



12. Rezultate înregistrate:  

A.Copiii au apreciat cât de 

important este rolul lor la 

nivelul comunității; 

B. Elevii au înțeles că 

implicarea fiecăruia poate 

însemna mult și că preevenția 

este mai ușoară decât 

activitatea de ecologizare, în sine; 

C. Copiii și-au dezvoltat spiritul 

activ-participativ și au evidențiat 

caracterul voluntar al actiivității; 

 

13. Sugestii, recomandări: 

ecologizarea spațiului repartizat 

 

 

 

 

Cadrul didactic coordonator 

Prof. Daniela Ilincăi 

          

 

    

 

 



FIŞĂ DE ACTIVITATE 

1. Titlul activităţii: CODE WEEK  EU 2022 

a. De-codarea imaginilor  

2. Data:     11.10.2022 

3. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: Ilincăi Daniela 

4. Durata activităţii: 1 oră 

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

6. Parteneri implicaţi: - 

7. Obiectivele (2, max. 3): 

a. Să se dezvolte competențe de a realiza produse grafice respectând codurile și proiectarea 

imaginii noi în funcție de orientarea spațială; 

b. Să aprecieze produsele obținute, evidențiind împletirea dintre valoarea creativă și cea 

artistică; 

8. Resursele: 

a. Umane 31  de elevi 

b. Materiale foi cu șabloane, foi cu coduri, culori, carioci; 

9. Descrierea activităţii: 

a. Discuții preliminarii înțelegerii scopului activității; 

b. Exemplificarea  efectuării planșelor respectând atât codurile ce impun orientarea spațială, 

cât și cea a pixelilor colorați; 

c. Redactarea lucrărilor, obținerea afișelor proprii; 

10. Rezultate aşteptate: 

 A. schimbarea atitudinii copiilor față de actul artistic, 

ce conține migală și atenție;  

 B. conștientizarea rolului educației în evoluția lor 

viitoare;  

 C. creșterea încrederii în instituția școlară și a 

valorilor dobândite pe parcursul acțivității extrașcolare;  

11. Modalităţi de evaluare a activităţii:  
- Expoziție/ turul galeriei; 

 

12. Rezultate înregistrate: 

A.Copiii au apreciat lucrările colegilor, din 

perspectiva mesajului transmis, în concordanță cu 

tema data; 

B. Elevii au înțeles că decodarea u nui conținut poate 

da naștere la produse deosebite; 

C.Copiii si-au  dezvoltat  gustul pentru frumos; 

 

13. Sugestii, recomandări: obținerea diplomei 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞĂ DE ACTIVITATE 

1. Titlul activităţii: ZIUA STĂRII DE BINE 

2. Data:     14.10.2022 

3. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: Ilincăi Daniela 

4. Durata activităţii: 1 oră 

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

6. Parteneri implicaţi: - 

7. Obiectivele (2, max. 3): 

a. Să se formeze deprinderea de a exprima propriile trăiri ca rezultat al evenimentelor din 

experiența lor de viață; 

b. Să se implice în realizarea unui produs creativ care să le inducă tuturor participanților o stare de 

bine,  creată și trăită de ei înșiși; 

8. Resursele: 

a. Umane 31  de elevi 

b. Materiale tablete, videproiector; 

9. Descrierea activităţii:  

a. Discuții preliminarii înțelegerii scopului activității; 

b. Exemplificarea  efectuării planșelor respectând atât codurile ce impun orientarea spațială, cât și 

cea a pixelilor colorați; 

c. Redactarea lucrărilor, obținerea afișelor proprii; 

10. Rezultate aşteptate:  
 A. schimbarea 

atitudinii copiilor față 

acțiunile care produc o 

stare de bine; 

 B. conștientizarea 

rolului lor în crearea 

acestei stări pozitive; 

 C. creșterea încrederii 

în instituția școlară și a 

valorilor dobândite pe 

parcursul acțivității 

extrașcolare; 



11. Modalităţi de evaluare a 

activităţii: 

- Expoziție cu propriile produse 

intelectuale; 

12. Rezultate înregistrate: 

A. Copiii au valorificat cunoștințele 

de utilizare a tabletei și au folosit 

linkul ce le-a permis accesarea 

platformei 

https://codeweek.eu/add?skip=1 ; 

B. Elevii au aplicat blocurile care 

permiteau crearea unor comenzi, în 

obținerea unor secvențe video 

dansante; 

C. Copiii si-au  dezvoltat  gustul 

pentru frumos, rezultat din 

îmbinarea cunoștințelor de IT, a 

folosirii tehnologiei și a artei 

vizuale; 

 

13. Sugestii, recomandări: creațiile 

obținute au permis creșterea 

încrederii în forțele proprii, în a 

face alegeri personale și îmbinarea 

tuturor elementelor într-un video 

ce aduce multă satisfacție; 

 

 

 

          

    

Cadrul didactic coordonator 

Prof. Daniela Ilincăi 

https://codeweek.eu/add?skip=1

