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O activitate de succes în săptămâna
„ŞCOALA ALTFEL:
SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”
15 – 19 mai 2017

A. FIŞA ACTIVITĂŢII
Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante:
Şcoala Gimnazială „Jancsó Benedek”
Ghelinţa, str. Principală nr. 739
Nivelul de învăţământ: gimnazial
Numărul elevilor din şcoală: 634 (178 – preşcolari, 258 – elevi în ciclul primar, 198– în ciclul gimnazial)
Numărul cadrelor didactice din şcoală: 43
Coordonatorii activităţii:
• Dir. Kovács Zsuzsánna – Profesor de biologie
• Dir. adj. Dragomér Katalin – Profesor pentru învăţământul primar
• Vas Iosif – profesor de limba maghiară
• Tóth Attila – profesor de matematică
• Jakab Jolán – profesor de istorie
• Surdu Alexandru – profesor de limba română
• Szekrény Melinda – profesor de limba engleză
1. Titlul activităţii: Profesia mea, pasiunea mea
2. Domeniul în care se încadrează: Consiliere şi orientare
3. Scopul activităţii: sprijinirea elevilor din ciclul gimnazial în procesul alegerii justificate a
unui loc de muncă în consens cu preferinţele şi aspiraţiile sale;
4. Obiectivele activităţii:
• cunoaşterea şi autocunoaşterea personalităţii elevilor, în vederea corelaţiei cât mai
eficiente între posibilităţi-aspiraţii şi cerinţe socioprofesionale;
• stimularea elevilor capabili de performanţe superioare să opteze pentru domenii
profesionale în concordanţă cu aptitudinile speciale de care dispun etc.;
• educarea elevilor în vederea unor opţiuni şcolare şi profesionale corecte şi realiste;
facilitarea perceperii categoriilor socioprofesionale şi de apreciere a situaţiilor reale
de muncă, de respect pentru fiecare domeniu de activitate;
• îndrumarea şi consilierea elevilor în scopul planificării propriilor studii în raport de
viitoarele proiecte profesionale şi de carieră;
• informarea şcolară şi profesională, ce vizează cunoaşterea unor informaţii corecte
şi suficiente despre profesie şi domenii profesionale;
5. Elevi participanţi: Din numărul total de 198 de elevi din ciclul gimnazial, la activitatea
intitulată Profesia mea, pasiunea mea au participat 137 de elevi.
6. Durata şi locul desfăşurării activităţii
Activitatea s-a derulat pe parcursul a 2 zile (15-16 mai 2017) în următoarele localităţi:

•
•
•

Târgu Secuiesc – Sediul poliţiei din Târgu Secuiesc
Ghelinţa – atelierul meșterului cioplitor Both László şi atelierul mecanicului auto
Daczó Róbert
Ghelinţa – Şcoala Gimnazială „Jancsó Benedek”, Ghelinţa

7. Descrierea activităţii:
În prima zi a săptămânii Şcoala altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun!, 92 de elevi s-au
deplasat în două grupe la sediul poliţiei din Târgu Secuiesc unde au participat la o activitate
interactivă organizată de poliţia Târgu Secuiesc în parteneriat cu Serviciul de Intervenţii
Speciale din Sfântu Gheorghe.
În a doua parte a activității 45 de elevi din ciclul gimnazial au învățat de la meșterul
cioplitor Both László să cioplească din lemn diferite obiecte artizanale.
La finalul activității elevii au vizitat atelierul mecanicului auto Daczó Róbert.
8. Rezultate obținute:
Pe parcursul activității intitulate Profesia mea, pasiunea mea elevii au avut posibilitatea
să cunoască activităţile de zi cu zi ale poliţiştilor şi ale jandarmilor. Au fost prezentate teme
legate de prevenirea delincvenţei juvenile, recomandări de prevenire a criminalităţii, precum
şi o demonstraţie cu câini poliţişti. La finalul activităţii elevii au probat echipamentele
speciale ale jandarmilor şi au observat armamentul din dotare al jandarmilor şi al poliţiştilor.
Poliţiştii şi jandarmii au povestit despre avantajele şi dezavantajele carierei lor şi au răspuns
la întrebările elevilor.
Meșterul cioplitor le-a arătat elevilor cum se cioplește poarta secuiască, le-a povestit
despre simbolurile tradiționale locale și le-a prezentat uneltele specifice folosite de meșteri
cioplitori pe parcursul prelucrării lemnului. Meșterul a subliniat importanța păstrării
tradițiilor, obiceiurilor și ocupațiilor populare locale.
Pe parcursul vizitei la atelierul auto elevii au avut ocazia să demonteze un motor sub
îndrumarea mecanicului și să schimbe roata de rezervă la mai multe tipuri de mașini.
Mecanicul le-a povestit elevilor despre avantajele și dezavantajele carierei de mecanic auto.
9. Pe baza chestionarelor feedback cu referire la organizarea activității Profesia mea,
pasiunea mea, s-a constatat că atât elevii cât și părinții au fost mulțumiți într-un procent de
95,50%. Totodată sus menționații și-au manifestat dorința de a continua acest tip de
activitate și în anul școlar următor.
10. B „Mărturiile” elevilor

C Fotografii

Ghelința, la
14 iunie 2017

Întocmit de
Cons. educativ
Dragomér Katalin

