
O ACTIVITATE DE SUCCES ÎN „ŞCOALA ALTFEL!” 

 

A. Fișa de activitate 

• Numele și adresa unităţii de învăţământ aplicante: 

Şcoala Gimnazială Bem József, Lemnia 

Şcoala Primară Nr.2, Lemnia 

• Nivelul/nivelurile de învățământ: 

Primar / Gimnazial 

• Numărul elevilor din școală: 

130 

• Numărul cadrelor didactice din școală: 

16 

• Coordonatorul activităţii (nume și prenume, funcție, date de contact): 

Gál Zsuzsanna - Director şcoală   

                                     - Nr.telefon: 0737-032316 

                                                         

                                     -Adresă email: bem_suli@yahoo.com 

• Titlul activităţii: 

FERESTRE DESCHISE SPRE LUME 

• Domeniul în care se încadrează: 

cultural 

• Scopul activităţii:  

            Organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de elevi de a călători şi de a petrece                          

împreună timpul liber, desfăsurând activităţi recreative şi instructive;vizitarea mai multor 

obiective religioase, istorice şi culturale.  

• Obiectivele educaționale ale activităţii: 

- Promovarea ideii de comunitate activă, prin valorificarea patrimoniului cultural, istoric, 

pentru crearea sentimentelor de mândrie naţională şi responsabilitate faţă de prezentul şi 

viitorul creat de noi înşine;  

- Sporirea motivaţiei de invăţare a elevilor prin activităţi de cercetare şi prin conturarea unui 

profil moral bazat pe respectul moştenirii istorice  

- Completarea instruirii elevilor prin diverse activităţi atractive, realizate prin îmbinarea 

armonioasă dintre activităţile şcolare şi cele extracurriculare, de educaţie nonformală.  

- Educarea în spiritul protejării mediului înconjurător, dezvoltarea interesului pentru 

descoperirea de lucruri noi prin excursii tematice şi promovarea unei atitudini de respect faţă 

de natură; 

- Îmbogăţirea vocabularului pe baza experienţei personale acumulate în relaţie cu ceilalţi ; 

- Conștientizarea importanței cunoașterii manierelor de comportare civilizatǎ;  

- Dezvoltarea spiritului de echipǎ și a atitudinii de fair-play în activitățile ludice, recreative 

- Cunoaşterea semnificaţiei noţiunilor: moral şi estetic și descoperirea frumosului  

- Încurajarea practicării exercitiilor fizice în natură  



- Stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea de locuri noi şi pentru studiul naturii; 

- Creşterea coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea spiritului de echipă, a relaţiilor de 

prietenie, stabilirea unui climat de încredere, favorabil comunicării; 

- Crearea unor reguli de comportament responsabil şi împărţirea echitabilă a sarcinilor între 

membrii grupului  

- Iniţierea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter recreativ, relaxant.  

 

• Elevii participanţi:  

- număr total de participanți: 98 

- procent de participanți din numărul total de elevi din grupul țintă: 75,38% 

• Durata şi locul desfăşurării activităţii: 

  Proiectul se desfăşoară în perioada 05 mai 2017-05iunie 2017 şi cuprinde mai multe 

activităţi: 

 - de pregătire a excursiei ( mai 2017)în şcoală; 

 - excursia propriu-zisă ( 17 mai 2017)pe traseul propus; -Lemnia –Tg-Secuiesc-Miercurea 

Ciuc-Ghimes Faget 

 - diseminare în şcoală 

• Descrierea activităţii. 

- Conţinut: Vizită educaţională de învăţare activă, pregătită minuţios, în sala de clasă, pe 

durata mai multor săptămâni  

-Metode de învăţare activă: învăţare prin descoperire, învăţare prin joc, joc de rol, pentru a 

stârni interesul, pentru a stimula imaginaţia, pentru a dezvolta spiritual de observaţie al 

elevilor.  

-Sarcini de lucru care s-au bucurat de succes:  

  Notaţi cuvinte sau desenaţi ce auziţi, simţiţi, vedeţi când priviţi ... 

  ( Eu aud... Eu simt... Eu văd...)  

  Creaţi propria poveste despre “Cetatea Rákóczi  ”;  

  Construiţi planul Cetăţii Rákóczi din 4 foi de hârtie;  

  Priviţi până vedeţi! Pictati! 

Caracter interdisciplinar: În timpul activităţii, copiii au călătorit în timp şi au încercat să 

exprime în cuvinte, linii şi culori tot ce şi-au imaginat, au auzit, au simţit şi au văzut privind 

meleagurile, folosind cunoştinţele însuşite la toate obiectele de studiu dar în special la istorie, 

religie, geografie, limba maghiara şi desen.  

 

• Descrieţi rezultatele obţinute în urma activității. 

     -o mai bună cunoaştere a istoriei; 

     - 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. 

• Precizaţi dacă elevii/profesorii/părinții şi-au manifestat dorinţa de continuare a 

acestei activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru. 

 

      Da, elevii și-au manifestat dorința de a relua acest gen de activitate și cu alte ocazii, acest  

lucru fiind posibil în cadrul orelor de consiliere și orientare, precum și prin organizarea de 

vizite sau de excursii tematice în diverse instituții.  

    Din feedback-ul obținut de la elevi, psihologul şcolar şi profesori, a rezultat necesitatea 

acestei activităţi, precum şi dorinţa de a fi continuată, aşa cum a fost proiectată în 

documentele strategice ale şcolii pe termen mediu de dezvoltare. 

 Elementul de noutate constă în extinderea grupului ţintă (prescolari, elevi mici, părinţi, 

membrii ai comunităţii locale), pe principiul promovării imaginii şcolii în comunitatea 

educativă şi formarea competenţelor de cetăţenie democratică şi responsabilitate socială. 

Activitatea va fi dezvoltată într-un viitor proiect, pentru că aici au rămas multe idei și resurse 

care așteaptă să fie valorificate. Pentru toți a fost o experiență deosebită și incitantă.  

 

• Motivaţia propunerii activității ca fiind cea mai bună (maximum ½ pagini):  

 Excursiile tematice organizate au multiple valenţe de informare şi educare a copiilor. 

Excursiile devin atractive la orice vârstă pentru că se desfăşoară într-un cadru nou, stârnesc 

interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă reclamă efort 

suplimentar. Mediul de acţiune este diferit, iar tehnicile de instruire sunt altele, ca urmare 

contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, îmbunătăţirea memoriei vizuale şi 

auditive,formează gândirea operatorie a copilului, cu calităţile ei de echilibrare, organizare şi 

obiectivare. 

- Excursia are valenţe de informare şi educare a copiilor, contribuie la completarea procesului 

de învăţământ prin ancorarea la mediul natural şi social explorat direct. 

- Are un conţinut mai variat şi mai complex decît activitatile organizate în clasă,mai atractiv, 

o atmosferă de voioşie şi veselie plină de optimism. 

- Devin capabili să rezolve probleme ce apar la un moment dat. 

- Valorificând cunoştinţele dobândite în excursii copiii vin cu note originale prin care-şi 

exprimă impresii şi sentimente proprii faţă de cele văzute. 

 -Excursia presupune contacte între oameni, atitudini, comportamente şi trăiri specifice. 

- Contribuie la îmbogăţirea experienţei umane. 

- Este un fenomen contemporan care răspunde la nevoia de evadare din mediul citadin şi 

reface legătura omului cu natura. 

-Acţionând individual sau în cadrul grupului, copiilor li se dezvoltă spiritul 

practic,operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme după posibilităţile sale. 

-Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât copiii timizi, îi temperează pe cei 

impulsivi, stimulează curenţii de influienţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, 

contribuie la formarea colectivului de copii. 



-Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie unor reguli, asumându-şi 

responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are prin acest tip de activitate 

posibilităţi deosebite să-şi cunoască prescolarii, să-i dirijeze, să le influenteze dezvoltarea, să 

realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al învăţământului – pregătirea copilului 

pentru viaţă. 

     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 dintre 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 iunie, 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. Ataşaţi cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților 

referitoare la activitatea propusă. 

      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 istoria 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. Atașați „dovezi” ale activității (fotografii, filme, documente etc.) 

fotografii 

 


