
 

DOSARUL ACTIVITĂŢII 
 
 

 
A. FIŞA ACTIVITĂŢII 

Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante: 

Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”,Fălticeni,  

str. Ana Ipătescu, f.n. 

Nivelul de învăţământ: gimnazial 

Numărul elevilor din şcoală: 598 

Numărul cadrelor didactice din şcoală: 39 

Coordonatorul activităţii: 

   Mihăilă Doina – profesor   

tel. 0740150004,          email: mihailadoina@yahoo.com 

   Olaru Cornelia – profesor 

tel. 0740091284,          email: olaru_cornelia2000@yahoo.com 

 
1. Titlul activităţii: 
„Călător prin România” 
 
2. Domeniul unde se încadrează: cultural (excursie şcolară) 
 
3. Scopul activităţii: stimularea interesului elevilor  pentru cunoaşterea naturii, 

geografiei, istoriei naţionale şi a valorilor culturale româneşti  
 

4. Obiectivele educaţionale ale activităţii: 
- dezvoltarea la elevi a dorinţei de cunoaştere; 

- cunoaşterea  valorilor spirituale specifice ale locuriloe vizitate;  

- îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe din domeniul geografiei, istoriei, biologiei,    

ecologiei, religiei,culturii şi artei; 

- înţelegerea necesităţii conservării patrimoniului  

cultural românesc; 

- cultivarea sentimentului de mândrie patriotică; 

- formarea deprinderii de a observa aspecte pozitive şi negative în domeniul   

conservării mediului şi de a lua atitudine contra poluării ; 



- însuşirea unor reguli de comportament responsabil şi civilizat; 

                - dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare între  elevii şcolii.  
       

5. Elevi participanţi:  
       -24 elevi  participanţi la excursie din grupul ţintă de 216 elevi :  procentul de 
participare la excursie: 11,12% 
       -142 participanţi la activităţile de pregătire a excursiei şi la activităţile de diseminare 
a proiectului din grupul ţintă de 216 elevi: procent de participare: 65,74% 
 
6.  Durata şi locul desfăşurării activităţii: 
       Proiectul se desfăşoară în perioada 15 februarie 2014- 28 mai 2014 şi cuprinde 
mai multe activităţi: 
- de pregătire a excursiei ( februarie-martie 2014) în şcoală; 
- excursia propriu-zisă (săptămâna 7-11 aprilie 2014) pe traseul propus; 
- de realizare a produsului final şi diseminare(aprilie-mai 2014) în şcoală. 
 

7. Descrierea activităţii: 
     Proiectul are ca activitate principală o excursie şcolară pe traseul Fălticeni - Vatra   
     Dornei – Colibiţa - Bistriţa-Năsăud – Rodna – Bîrsana - Sighetul Marmaţiei – Cluj-   
     Napoca – Beliş – Albac - Roşia Montană – Abrud - Alba Iulia – Păltiniş – Sibiu –  
    Sighişoara - Lacul Roşu - Fălticeni. 
    Elevii sunt împărţiţi, după înclinaţiile pe care le au, dar şi după preferinţele lor, în  
    cinci grupe, fiecăreia dintre echipe repartizându-i-se să observe, să noteze şi să  
    fotografieze diferite aspecte referitoare la:  frumuseţile naturii, geografie şi istorie, pozitiv   
    şi negativ din punct de vedere al protejării mediului, obiceiuri şi tradiţii româneşti din  
    locurile vizitate, valori, comportamente, atitudini. 
           Fiecare grupă a fost instruită de către profesorii de specialitate asupra obiectivelor         
   specifice şi va prezenta observaţiile notate pe parcursul excursiei, în cadrul activităţii   
    „Concluzii”. 
 

8. Rezultate obţinute în urma desfăşurării activităţii: 
- o mai bună cunoaştere a istoriei şi geografiei României; 

      - creşterea motivaţiei învăţării; 
      - creşterea numărului de elevi dornici de a cunoaşte frumuseţile patriei; 
      - sporirea numărului de elevi cu atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător; 
      - creşterea numărului de elevi care se comportă civilizat atât în şcoală cât şi în afara ei; 
      - creşterea gradului de satisfacţie a familiilor elevilor în raport cu activitatea educativă   
       din şcoală. 

 
9.   

Echipa de proiect a întocmit portofoliul proiectului ce va fi prezentat părinţilor în 
cadrul lectoratelor cu părinţii, cadrelor didactice în cadrul Consiliului profesoral, iar  
Comisia metodică a profesorilor diriginţi va organiza o dezbatere cu tema „Valenţe 
instructive şi educative ale excursiei şcolare” folosind ca punct de pornire materialele 
din portofoliu.  



Activitatea a stârnit interes în rândul elevilor şcolii şi a familiilor acestora, care şi-au 
manifestat dorinţa de a participa pe viitor la activităţi asemănătoare  

Cadrele didactice ale şcolii au apreciat modalitatea de desfăşurare a activităţii şi  
caracterul ei interdisciplinar, propunându-şi să organizeze, la rândul lor, asemenea 
activităţi.  

             
10.  Motivaţia propunerii activităţii: 
 

         Motivul pentru care propun această activitate este complexitatea ei. Nu este doar o 
simplă excursie, este un proiect bine gândit şi structurat pe etape complexe, care au 
presupus implicarea concretă a elevilor, profesorilor şi părinţilor, precum  şi o abordare 
interdisciplinară şi chiar transdisciplinară.  
         Proiectul nu s-a desfăşurat doar pe parcursul săptămânii „Şcoala altfel: să ştii mai 
multe, să fii mai bun”. Elevii au fost implicaţi direct în alegerea traseului, în documentarea 
conform grupelor de lucru. Profesorii de diferite discipline au ajutat elevii cu informaţii şi 
sugestii, cu material ştiinţific. Părinţii au fost conştientizaţi în legătură cu răspunderea pe 
care o au în pregătirea excursiei privind conduita propriilor copii,  unii dinte ei au însoţit 
elevii şi cadrele didactice organizatoare, asigurându-se o directă legătură şcoală-familie. 
Una dintre mame, în calitate de cadru medical, a avut ca sarcină instruirea participanţilor şi 
din acest punct de vedere. Elevii membri ai „ Clubului călătorilor” vor prezenta, fiecare la 
clasele lor, în cadrul activităţilor extraşcolare din luna mai, materialele adunate cu ocazia 
acestei excursii, realizând o diseminare reală a proiectului. În spaţiul expoziţional al şcolii 
va fi organizată şi o expoziţie de fotografii. 
         Consider că acest proiect este un adevărat exemplu de cum se pot îmbina teoria cu 
practica, utilul cu plăcutul şi distracţia cu acumularea de noi cunoştinţe. 
 

 
B. Cele mai relevante mărturii elevi, profesori, părinţi 
  
   În urma analizării chestionarelor completate de către elevii participanţi la activităţile 
proiectului şi din discuţiile purtate cu părinţii acestor elevi  am constatat un grad mare 
de satisfacţie atât în ceea ce priveşte organizarea, locurile vizitate, cunoştinţele 
dobândite, dar şi în privinţa atmosferei relaxante, de bună dispoziţie din timpul 
excursiei. Părinţii au adus mulţumiri şcolii pentru organizarea activităţii şi şi-au 
manifestat dorinţa de a continua proiectul în vacanţa mare şi în anii şcolari următori. 
 Dintre părerile elevilor consider relevante două: 
„ A fost foarte frumos în excursie că parcă eram o familie mare şi veselă plecată să 
exploreze locuri necunoscute” 
„ În excursie am învăţat mai multe despre ţara noastră decât din toate filmele pe care 
le-am văzut”. 
     Părerile părinţilor au evidenţiat entuziasmul cu care povesteau copiii, la întoarcerea 
din excursie, despre locurile vizitate, despre prieteniile care s-au legat, despre modul în 
care şi-au cunoscut colegii şi profesorii altfel decât în sala de clasă.   
      
        

 
 



C. Dovezi 
 
    DVD-ul proiectului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director,                                                                                Consilier educativ, 
prof. Liviu Deleanu                                                            prof. Cristina Stoleriu 
 


