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A. Fișa Activității 
 

Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava 

Nivelul de învățământ: gimnazial 

Numărul elevilor din școală: 1235 

Numărul cadrelor didactice din școală: 68 

Coordonatorul activității: 

 Bedrulea Gabriela 

 Ilisei Gabriela 
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1. Tema: Excursie (tabără) tematică 

 

2. Scopul activității 
 

Scopul proiectului „Ne jucăm și învățăm” vizează îmbunătăţirea competenţelor 

sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul 

creativităţii prin: 

 

o Procesul de învăţare prin joc; 

o Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor; 

o Organizarea adecvată a ambientului educativ; 

o Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare; 

o Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a 

relaţionării. 

 

3. Obiectivele educaționale urmărite 
 

 Dezvoltarea la elevi a dorinţei de cunoaştere a culturii şi civilizaţiei Germaniei și 

Angliei; 

 Abilitatea de a comunica mai ușor în limba română, limba germană, limba 

engleză; 

 Cultivarea dorinţei de a lucra în grup; 

 Dezvoltarea simţului artistic şi a gustului pentru frumos; 

 Formarea abilităților de a îmbina cât mai armonios culorile; 

 Recunoașterea talentului marilor pictori români; 

 Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii; 

 Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă, de odihnă şi recreere precum 

și normele de prim ajutor în caz de accidente; 

 Dezvoltarea armonioasă a copilului; 

 Să manifeste spiritul de echipă și de întrecere în funcție de un sistem de reguli; 

 

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor au urmărit: 

 

o Limbajul, vorbirea (pronunţia şi tipul de comunicare verbală); 

o Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, 

cooperare, entuziasm); 

o Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, 

detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală, etc.); 

o Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie; 

o Acţiuni şi mişcări necontrolate (agitaţie, ticuri, mişcări ale ochilor, gurii, 

mâinilor, picioarelor, corpului); 

o Nivelul de anxietate, reacţia în faţa dificultăţilor sau eşecului. 
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4. Numărul elevilor participanți: 93 elevi, dintr-un număr total de 

1235 de elevi, ceea ce reprezintă 7,53% din numărul total de elevi 

și 39,57% din numărul elevilor de gimnaziu. 
 

5. Durata și locul desfășurării 
 

Activitatea s-a desfășurat în perioda 2-5 aprilie 2012, în localitatea Sucevița, 

cazarea, masa și locurile de desfășurare ale activităților, având loc la Complexul 

Turistic Dagida și în împrejurimi. 

 

 

Descrierea Activității 

 

Activitățile propuse în program au fost: 

 

o O minte sănătoasă într-un corp sănătos; 

o Pe urmele lui NICOLAE GRIGORESCU; 

o Să învățăm limba germană prin jocuri și dans; 

o Să învățăm limba engleză prin jocuri; 

o Să citim și să interpretăm poezii; 

o Sport și sănătate; 

o Activitățile permanente pe care le-au mai avut copiii în acestă tabără au fost: 

realizarea unei fișe personalizate cu activitățile la care au participat (şi care 

reprezintă fişă de autoevaluare), iar a doua activitate a vizat întocmirea unui 

POSTER, care să reprezinte „ȘCOALA ALTFEL”. 

 

Ficare activitate s-a finalizat cu o FIŞĂ DE EVALUARE, completată de 

profesorul coordonator, iar fiecare elev a fost monitorizat întocmindu-i-se, de către 

profesorii organizatori cât şi cei coordonatori de activităţi câte o fişă personală 

(atşate la C). 
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I. Activitatea „O Minte Sănătoasă într-un Corp Sănătos” desfășurată pe două ateliere, 

marți 3 aprilie 2012, în perioada orară 9:00-11:00, respectiv 11:00-13:00, a fost 

coordonată de doamna profesoară Morar Ramona, profesor de biologie la Colegiul 

Național Petru Rareș Suceava și sprijinită de echipajul de voluntari de la Crucea 

Roșie, participant la faza națională a concursului de specialitate. 

S-au prezentat principiile de bază în acordarea primului ajutor precum și 

modul de a acționa, prezentându-se toți pașii și toate manevrele ce se impun în 

diverse situații. S-a finalizat activitatea cu un test care se află în fișele personalizate 

ale fiecărui elev. 
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II. „Pe urmele lui NICOLAE GRIGORESCU”, activitate îndrumată de unul dintre cei 

mai mari pictori ai orașului Suceava, domnul George Ostafi, părinte al elevului Ostafi 

Leonard din clasa a 8-a B, i-a plimbat pe elevi, cu pensonul și cu mintea prin tainele 

picturii clasice cât și a celei abstracte. Domnul Ostafi și-a susținut teoria cu valoroase 

reproduceri ale marilor lucrări de pictură, din albume de artă. 
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III. „Să învățăm limba germană prin jocuri și dans” – această activitate a fost coordonată 

de prof. Greciuc Ramona. În cadrul acestei activități, desfășurată în trei etape, doamna 

profesoară i-a învățat pe elevi dansuri specifice poporului german, a organizat jocuri 

în care s-au pus accent pe abilitățile de comunicare, pe vocabular și pe dicție și a 

coordonat grupul de elevi care a interpretat cântece în limba germană în serile 

distractive la karaoke și la focul de tabară. 
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IV. „Să învățăm limba engleză prin jocuri”- activitate coordonată de prof. Stroe Crina, 

care prin jocurile desfășurate cu elevii, prin felicitările realizate și prin îndrumarea 

grupului de elevi la karaoke și la focul de tabără (să cânte în limba engleză), a reușit 

să dezvolte abilități de comunicare, de dezvoltare a vocabularului și a dicției. 
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V. „Să citim și să interpretăm poezii”- Încurcături de limbă, activitate coordonată de 

prof. Gabriela Ilisei a urmărit dezvoltarea abilităților de comunicare în limba maternă, 

jocurile de cuvinte sporindu-le elevilor coerența și fluiditatea discursului. 

Încurcăturile de limbă (numite şi îmbârligături de limbă sau sclinteli de limbă) sunt 

cuvinte sau propoziţii a căror citire, înţelegere sau exprimare orală se realizează cu 

destul de multă dificultate. 

 

Se mai numesc: 

o Tongue-twisters - în engleză 

o Virelangues - în franceză 

o Sciolilingua - în italiană 

o Zungenbrecher - în germană 

 

Exemple din folclorul francez: 

o Poisson sans boisson est poison („Peştele fără băutură e otravă”) 

o Didon dîna, dit-on, du dos d'un dodu dindon („Se spune că Didon se ospăta 

din târtiţa unui curcan gras”) 

 

La începutul sec. 19, se spune că pandurii lui Tudor Vladimirescu pentru a-i 

descoperii pe spionii turci sau greci care nu ştiau bine româneşte îi puneau să pronunţe 

formula: 

„Ciritei de tei pe mirişte de mei sau retevei de tei pe mirişte de mei.” 

 

Unele dintre cele mai cunoscute încurcături de limbă sunt: 

o Piatra crapă capul caprei în patru. 

 

Alte exemple de încurcături de limbă româneşti: 

o Şase saşi în şase saci. 

o Stanca stă-n castan ca Stan. 

o Cerce cei ce cer cercei. 

o Eu pup poala popii, popa pupă poala mea. 

o Pe cap un capac, pe capac un ac. 

o Dă-mi un pic de pic să pic pe picătura de pe plic. 

o Un vultur stă pe pisc cu-n pix în plisc. 

o E pestriţă prepeliţa pestriţă, dar mai pestriţi sunt puii prepeliţei pestriţe. 

o Babă bălană mănâncă o banană babană. 

o Oaia aia e a ei, eu i-o iau. (O frază formată numai din vocale!) 

o Barză brează face zarvă pe-o varză. 

o Întâmplare întâmplătoare s-a-ntâmplat din întâmplare 

o Când mă gândesc că te gândeşti la mine, gândeşte-te că mă gândesc că te 

gândeşti la mine. 

o S-a'ntâmplat o'ntâmplare pe strada'ntâmplării: 

Tâmplarul s-a lovit cu tâmpla de tâmpla tâmplăresii! 

o N-am venit că am venit, am venit că n-am venit. 

o Ştiu că ştii că ştiuca-i peşte, dar mai ştiu că ştiuca-i ştiucă. 
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o Domnule Dudescu, daţi-mi două dude din dudul dumneavoastră de dincolo de 

drumul dinspre Dudeşti.(O propoziţie în care toate cuvintele încep cu litera 

"d") 

o Florica, fata fierarului Fănică, fierbe fasole fără foc, fiindcă focul face fum. 

(O propoziţie în care toate cuvintele încep cu litera "f") 

 

Altă variantă: 

o Fata fostului funcţionar francez fierbe fasolea fără foc fiindcă focul face fum. 

o Vara, vineri-de-vineri, venerabilul veteran vrâncean, Vartolomeu Velisarie-

Vulturescu vinde vanitos, vechi vindiacuri vătuite, veroşilor vânători 

vasluieni, vociferând vehement validitatea vânării vulpilor vârstnice (O 

propoziţie în care toate cuvintele încep cu litera „v”). 

 

Încurcături de limbă din literatură: 

 

Iată un fragment din comedia "Englezeşte fără profesor" a lui Eugen Ionescu, 

un maestru al jocurilor de cuvinte şi al încurcăturilor de limbă: 

„D-na Smith: Nu muşca de undeva ! 

Dl. Martin: Nu mişca de undeva ! 

Dl. Smith: Nu muşca de unde mişti, nu mişca de unde muşti ! 

D-na Martin: Musca mişcă ! 

D-na Smith: Mişcă musca ! 

Dl. Martin: Muşti mişcaţi ! 

Dl. Smith: Muştele muşcă muşcata ! 

D-na Martin: Musca muşcă muşcata ta ! 

D-na Smith: Muşca-ţi-ar musca muşchiul ! 

Dl. Martin: Domnule Smith, eşti muşchiul muşcat ! 

Dl. Smith: Domnule Martin, mustul musteşte ! 

D-na Martin: Doamnă Smith, muştele mustesc în muşchiul muşcat. 

D-na Smith: Doamnă Martin, muşcă musca muşcată, muşchiul musteşte.” 

 

Iată şi un exemplu extras din comedia "Cuiul lui Pepelea" de Victor Ion Popa: 

„E bun ! Bine că m-ai liniştit... Păi, eu aşa chibzuiesc. Dacă s-o întâmpla să 

se întâmple întâmplător vreo întâmplare şi ne-am întâmpla de faţă la întâmplarea 

care s-o întâmpla să se întâmple, o să zicem că s-a întâmplat o întâmplare 

întâmplătoare şi din întâmplare nu s-a întâmplat să oprim ce era să se întâmple...” 

 

O încurcătură de limbă din romanul "Setea" de Titus Popovici: 

„Mama-i vie şi-i în vie, vie cine-o fi să vie.” 

 

În romanul "Doamna de Monsoreau", Al. Dumas foloseşte următoarea 

încurcătură de limbă: 

„Cum s-a întâmplat că regelui îi fu frică de a-i fi frică şi cum s-a întâmplat că 

lui Chicot îi fu frică de a nu-i fi fost frică.” 
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VI. „Sport și sănătate” –activitate care s-a desfășurat pe mai multe ateliere, pe parcursul 

celor patru zile. S-a desfășurat un campionat de fotbal, unul de tenis de masă, iar cei 

care doreau să se refacă după o mișcare, alergau la bazinul de înot, unde sub 

supravegherea doamnei prof. Ilisei organizau dans și concursuri de înot. 

Doamna profesoară Ilisei a organizat și o drumeție la mănăstirea Sucevița 

unde copiii au pătruns în atmosfera tainică a sărbătorilor pascale. 
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VII. Activitățile permanente pe care le-au mai avut copiii în acesta tabără au fost: 

realizarea unei fișe personalizate cu activitățile la care au participat, iar a doua 

activitate a vizat întocmirea unui POSTER, care să reprezinte „ȘCOALA ALTFEL”. 
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6. Descrierea rezultatelor obținute în urma activității 
 

 Valoarea adaugată obţinută de pe urma implementării acestui proiect; 

 Educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de 

adaptare şcolară; 

 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extrașcolară; 

 Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar; 

 Implicarea familiei în activitățile extrașcolare; 

 Facilitarea integrării şcolii în comunitate; 

 Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel 

motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare; 

 Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie 

personală. 

 

7. Precizați dacă elevii/profesorii/părinții și-au manifestat dorința de 

continuare a acestei activități și modalitatea în care puteți asigura 

acest lucru. 
 

Este normal să ne dorim, cu toții, continuarea acestei activități. Fiecare elev 

s-a automonitorizat, el a fost monitorizat permanent și de cei care au desfășurat 

activitățile în strânsă legătură cu organizatorii, şi toate activitățile au fost 

evaluate de coordonatorii lor (modelele sunt prezentate la C). Dirigintele, 

părintele și ceilalți profesori au acces la o informare completă a 

comportamentului copilului, din mai multe perspective. Aceste activități trebuie 

puse mai des în practică. Copiii au un alt comportament și participă activ la toate 

activitățile de învățre dacă ele sunt organizate așa cum au fost descrise mai sus. 

Elevii și părinții și-au exprimat și ei dorința de a continua această activitate și în 

anii care urmează. Aceste lucruri sunt evidențiate prin materialele atașate mai 

jos. 
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8. Este normal că este cea mai tare activitate desfășurată în perioada 

„Școala altfel” deoarece a avut o paletă foarte largă de activități, 

activități pe care elevii le-au propus în strânsă colaborare cu 

părinții, activități la care elevii au participat cu mult drag și s-au 

implicat foarte mult. 

 
Nu în ultimul rând, elevii au acumulat foarte multe cunoștințe, în foarte multe 

domenii valorificând atât elementele de teorie cât și abilitățile practice. Sub 

formă de jocuri, atractive pentru copii, se pot desfășura multe activități didactice. 

În plus, monitorizarea și automonitorizarea permanentă permit stabilirea multor 

coordonate - utile dirigintelui, părintelui, profesorului,… și nu numai. 
 

Veniți cu noi la SUCEVIȚA dacă vreți să vă jucați, să învățați și să simțiți 

atmosfera creativă și de grup!!! 
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B. Mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților referitoare la activitatea 

desfășurată în tabără. 
 

Cele mai clare mărturii ale elevilor au rămas în fișele personalizate și în posterele pe 

care le-au realizat. Atașăm câteva fișe ale unor elevi participanți urmate de câteva postere. 

Exemplu de fișă (MAPĂ) personalizată: 
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Din lipsă de spațiu voi atașa doar fișele personalizate, fără fișele de lucru.  

 

 

 

 



 

 

 
 

21 
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23 

 



 

 

 
 

24 

Elevii din clasa a 8-a B: 

 

Teona: „La sfârșit de clasa a 8-a, cu ocazia acestei tabere am avut oportunitatea de a mă 

apropia mai mult de colegii mei de care mă voi despărți în curând. Atelierele la care am 

participat cu toții entuziasmați m-au ajutat să mai scap de stresul provocat de venirea 

examenelor. A fost o ultimă excursie cu colegii din gimnaziu pe care nu îi voi uita niciodată.” 

 

Cristina: „Această tabară mi-a oferit șansa să privesc înapoi spre anii de gimnaziu care au 

trecut ca vântul. Sunt extrem de fericită ca am avut ocazia sa particip la ,,Școala ALTFEL" 

care mi-a deschis noi orizonturi cu privire la obiectele studiate. Am învățat să prețuiesc 

fiecare clipă alături de colegii mei care în curând vor merge fiecare pe drumul său. Am 

devenit un nucleu bine structurat și închegat. Mulțumesc ,,Școala ALTFEL"!” 

 

Ostafi Adrian Leonard: „Şcoala altfel a fost o experienţă interesantă pentru mine. Faptul că 

grupul de copii era compus din mai multe clase mi-a oferit şansa de a cunoaşte diferiţi elevi 

de treabă. De asemenea, această excursie a făcut ca relaţia dintre mine şi profesori să fie 

mai strânsă. În această tabără m-am şi distrat împreună cu colegii, dar am şi învaţat câte 

ceva alături de profesori.  

Activitatea mea preferată a fost cea iniţiată de doamna profesoară Gabriela Ilisei, 

doamna care-mi este şi dirigintă. Activitatea a fost intitulată "Încurcături de limbă". Încă din 

vremea fragedei pruncii am fost pasionat de astfel de lucruri. Nu pot să spun că celelalte 

activităţi nu m-au încântat. Serile de karaoke, lecţiile de dans ale domnişoarei Ramona 

Greciuc, şi chiar cursurile de pictură ale tatălui meu, George Ostafi, mi-au plăcut foarte 

tare. 

În concluzie, "Şcoala Altfel" mi-a arătat că există şi altfel de şcoală...Fără caiete, 

fără ieşit la tablă şi fără note în catalog. Consider că nu sunt singurul care crede asta. Aş 

vrea să mai repet experienţa o dată şi de asemenea aş vrea ca de-a lungul unui an să se 

organizeze mai multe săptămâni de şcoală altfel.” 
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Vocea Părinților: 
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Postere Realizate De Elevi: 
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C. Alte dovezi 

Articole publicate: 

a) "Școala altfel", în tabara la Sucevița (articol apărut în ziarul online News 

Bucovina) 

O sută de elevi de gimnaziu de la 

Colegiul Național „Petru Rareș” au 

făcut ”Şcoală altfel” într-o tabără la 

Sucevița. Sub îndrumarea profesorilor 

Gabriela Bedrulea, Gabriela Ilisei, 

Crina Stroe, Ramona Greciuc, elevii 

au desfășurat activităţi inedite, pe 

parcursul acestei săptămăni. 

Competițiile sportive, jocurile distractive în limba germană și engleză, cursurile de 

pictură desfășurate sub îndrumarea pictorului George Ostafi, cursurile de prim ajutor 

susținute de voluntarii de la Crucea Roșie îndrumați de prof. Ramona Morar sau 

drumețiile prin imprejurimi au demonstrat că elevii pot învăța și altfel. 

Cântecele din jurul focului de tabără, premierea posterelor tematice lucrate cu multă 

dăruire, serile cu dans sau karaoke au demonstrat că „școala altfel” înseamnă că 

educația poate fi dobândită prin spirit de echipă, voluntariat și prietenie. 
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b) Vom prezenta în continuare câteva modele de fișe întocmite pentru fiecare elev, 

dar și pentru fiecăre activitate desfășurată. 
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Fișe de evaluare: 
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c) Implicarea părinților în activitățile propuse 

 

Activitățile s-au desfășurat cu larga participare a părinților, care au pus suflet pentru 

reușita activităților din tabără. 
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d) Expoziție realizată cu posterele și dosarele fișelor personalizate ale elevilor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

39 

e) Programul „ȘCOALA ALTFEL”, anul școlar 2011-2012, proiectul „NE JUCĂM 

ȘI ÎNVĂȚĂM” 

 

Scopul proiectului „Ne jucăm și învățăm” vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, 

nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin: 

 

o Procesul de învăţare prin joc; 

o Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor; 

o Organizarea adecvată a ambientului educativ; 

o Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare; 

o Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a 

relaţionării. 

 

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări: 

 

o Limbajul, vorbirea (pronunţia şi tipul de comunicare verbală); 

o Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, 

entuziasm); 

o Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, 

iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală ,etc.); 

o Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie; 

o Acţiuni şi mişcări necontrolate (agitaţie, ticuri, mişcări ale ochilor, gurii, mâinilor, 

picioarelor, corpului); 

o Nivelul de anxietate, reacţia în faţa dificultăţilor sau eşecului; 

o Valoarea adaugată obţinută de pe urma implementării acestui proiect. 

 

Proiectul nostru îşi propune: 

 

 Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de 

adaptare şcolară; 

 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extrașcolară; 

 Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar; 

 Implicarea familiei în activitățile extrașcolare; 

 Facilitarea integrării şcolii în comunitate; 

 Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel 

motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare; 

 Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală. 
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Grupul țintă: 

Elevii de la Colegiul.Național “Petru Rareș”, clasele: 5B, 6A, 6B, 7B, 8B. 

 

Persoane implicate în proiect: 

Profesori, părinți și alte persoane din comunitatea locală. 

 

Data 
Denumirea 

activității 
Obiective urmărite 

Tipul 

activității 

Responsabili/

Participanți/ 

Invitați 

Evaluare 

activitate 

Luni 

2 aprilie 

2012 

România 

Turistică 

 să dobândească cunoştinţe 

noi; 

 să acumuleze abilităţi de 

orientare pe hartă; 

 să-şi formeze deprinderi de 

a căuta informaţiile de care 

au nevoie atât în cărţi, cât şi 

pe internet; 

 să-şi exerseze deprinderile şi 

abilităţile de lucru cu 

calculatorul. 

activitate 

pedagogică în 

colaborare 

Ilisei G. 

Bedrulea G. 

Greciuc R. 

Stroe C. 

Dosar 

tematic 

CD 

Fotografii 

din timpul 

activității 

Luni 

2 aprilie 

2012. 

Sport. 

Sănătate 

 dezvoltarea armonioasă a 

copilului prin activități 

sportive 

activități 

sportive: 

fotbal, săritura 

în saci, tras de 

funie, dansuri 

Bedrulea G. 

fotografii,

album 

foto 

Marți 

3 aprilie 

2012 

O minte 

sănătoasă 

într-un corp 

sănătos 

 formarea şi cultivarea 

interesului pentru 

problematica sănătăţii; 

 formarea şi consolidarea 

deprinderilor de igienă, de 

odihnă şi recreere; 

 dezvoltarea armonioasă a 

copilului; 

 să manifeste spiritul de 

echipă și de întrecere în 

funcție de un sistem de 

reguli. 

activitate de 

educatie 

pentru 

sănătate și stil 

de viață 

sănătos (igiena 

personală, a 

vaselor și 

ustensilelor 

din bucătării, a 

alimentelor, 

preparare de 

salate, ornări 

ale platourilor 

cu diferite 

alimente) 

Morar R. 

fotografii,

album 

foto 

Marți 

3 aprilie 

2012 

Să învățăm 

limba 

engleză 

prin jocuri 

 elevii vor învăța noțiuni noi 

prin intermediul jocurilor; 

 dezvoltarea abilităților de 

comunicare. 

atelier de șah, 

tenis de masă, 

fotbal, 

activitate 

practică. 

Stroe Crina 

fotografii,

album 

foto 

Marți 

3 aprilie 

2012 

Ștafeta și 

jocuri 

sportive 

 dezvoltarea armonioasă a 

copilului. 

atelier de șah, 

tenis de masă, 

fotbal, 

activități 

sportive 

Bedrulea G. 

fotografii,

album 

foto 
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Miercuri 

4 aprilie 

2012 

Să învățăm 

germană 

prin jocuri 

și dans 

 dezvoltarea dorinţei de 

cunoaştere a culturii şi 

civilizaţiei germaniei; 

 abilitatea de a comunica mai 

ușor; 

 cultivarea dorinţei de a lucra 

în grup; 

 dezvoltarea simţului artistic 

şi a gustului pentru frumos. 

activitate 

practică; 

dansuri, 

concursuri 

Greciuc R. 

fotografii,

album 

foto 

Miercuri 

4 aprilie 

2012 

Pe urmele 

lui Nicolae 

Grigorescu 

 formarea abilităților de a 

îmbina cât mai armonios 

culorile; 

 recunoasterea talentului 

marelui pictor. 

activitate 

practică. 
Ostafi G. 

fotografii,

album 

foto 

Miercuri 

4 aprilie 

2012 

Sport. 

Sanatate 

 dezvoltarea armonioasă a 

copilului prin activități 

sportive. 

activități 

sportive: 

fotbal, tenis, 

dansuri 

Bedrulea G. 

fotografii,

album 

foto 

Miercuri 

4 aprilie 

2012 

Să citim și 

să 

interpretăm 

poezii 

 dezvoltarea abilității de a citi 

și a vorbi în limba engleză și 

în limba română. 

activitate 

practică 
Ilisei G. 

fotografii,

album 

foto 

Joi 

5 aprilie 

2012 

Excursie/ 

Film 

 cultivarea sentimentului de 

mândrie patriotică prin 

declanșarea de emoții, 

aprecieri asupra frumuseților 

fizice, economice, religioase 

ale teritoriului patriei și 

împletirea cu elemente de 

istorie ale trecutului și 

prezentului poporului 

român; 

 formarea deprinderilor de 

observare, de sesizare a 

aspectelor ecologice, de 

poluare a mediului și 

cultivare a unei educații 

ecologice. 

activitate 

practică 

Vrânceanu 

Ilisei G. 

Bedrulea G. 

Stroe Crina 

Greciuc R. 

fotografii,

album 

foto 
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Portofoliu realizat de către profesorii: G. Bedrulea, G. Ilisei, R. Greciuc, C. Stroe şi 

transmis, către ISJ SUCEAVA în vederea paricipării la concursul „O activitate de succes în 

Școala altfel”. 


