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FISA ACTIVITATE

 SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU ODOBESCU”, URZICENI, IALOMITA

 Nivelurile de invatamant: primar si gimnazial

 Nr. elevi din scoala: 185

 Nr. cadre didactice: 11

Prof. inv. primar Cristea Georgiana-Diana–initiator si coordonator  proiect, Diriginte cls.
pregatitoare Step by Step
Prof. inv. primar Baibata Mariana - Diriginte cls. pregatitoare step by step
prof. inv. primar Zafiu Mirela - diriginte cls. a III-a step
prof. inv. primar Ghiteanu Mihaela – diriginte cls. a II-a A
prof. inv. primar Popescu Mirela – diriginte cls. I A
prof. Stupcanu Valeria – Diriginte cls. a V-a A
prof. Comanici Crina – diriginte cls. a VI-a A
Prof. Ercuta Adrian – diriginte cls VII-a A
Prof. Ivan Carmen – Diriginte cls. a VIII-a  B
Prof. Malus Marisa – diriginte cls. a VIII-a D
Prof. Stefan Adrian – profesor consilier scolar, Scoala Gimnaziala „Al. Odobescu”, Urziceni

 Coordonator: prof. inv. primar CRISTEA N. GEORGIANA-DIANA ,
cristeageorgianadiana@yahoo.com, tel. 0764798599

 Titlul activitatii: Cariera militara, o posibila optiune pentru viitorul meu
 Domeniul: consiliere si orientare



 Scopul: de a le oferi elevilor din unitatea noastră şcolară o alternativă în alegerea unei
cariere, de a le oferi posibilitatea să-şi descopere aptitudini, înclinaţii către acest
domeniu. În aceeaşi măsură, prin activitatea propusa în acest proiect, elevii vor afla care
sunt avanajele, dar şi riscurile sau dezavantajele îmbratisarii carierei militare. Ei vor afla
de la cadrele militare implicate în proiect care sunt condiţiile pentru a putea urma o astfel
de carieră, care este natura principalelor activităţi desfăşurate de catre cadrele militare, in
general, si ale U.M. 01961 Otopeni si ale U.M. 01836 Otopeni, in special.

 Obiectivele activitatii:
1. să ofere elevilor o alternativă în alegerea unui domeniu profesional;
2. să ofere elevilor informaţii precise despre posibilitatea îmbrăţişării unei cariere

militare;
3. să faciliteze comunicarea directa între elevi şi cadrele militare in vederea aflarii unor

raspunsuri la intrebarile elevilor cu privire la aceasta meserie;
4. elevii să viziteze o unitate militară şi să cunoască îndeaproape tehnică militară,

activităţi specifice desfăşurate de catre cadrele militare;
5. realizarea unor materiale (creatii literare, fotografii, inregistrari video) ca suport

pentru orele de dirigentie;
6. elevii să participle la activităţi şcolare şi extraşcolare în vederea petrecerii timpului

într-un mod plăcut şi util;

 Elevi participanti: elevii claselor: pregatitoare step, I A, II A, III step, V A, VI A, VII-a
A, VIII B, VIII D

 Durata si locul desfasurarii: In data de 21 Apr. 2016, elevii insotiti de cadrele didactice
si reprezentanti ai celorlalti parteneri, au efectuat o vizita la U.M. 01961 Otopeni si
U.M.01836 Otopeni.

 Descrierea activitatii:

,,- Ce frumosi sunt in uniformele lor, doamna invatatoare!”
,,- Doamna invatatoare, e greu sa fii militar? Cum poti sa ajungi ca ei?”
Sunt doar cateva dintre intrebarile pe care mi le-au adresat elevii mei de-a lungul anilor si

care m-au determinat sa pregatesc acest proiect educational.
Ne sunt dragi, ii admiram cand trec pe langa noi pe strada, le privim cu emotie paradele

prezentate cu prilejul unor evenimente si, cei mai multi dintre noi, am vrea sa fim macar o zi
langa ei, la locul de munca, sa vedem: ,,Ce inseamna sa fii militar? Cum este sa fii militar? Ce
trebuie sa faca un cadru militar? Cum a ajuns acolo? Ce avantaje si ce dezavantaje are aceasta
meserie?”



Prezentul proiect, prin activitatea desfasurata in data de 21.04.2016, oferă o alternativă
elevilor aflaţi în faţa unui moment important în viaţa lor: alegerea unei căi de urmat în
dezvoltarea lor socio-profesională.

De asemenea, prezentul proiect, vine în sprijinul altor programe şi proiecte desfăşurate în
unitatea de învăţământ, de genul celor de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar,
prin promovarea unui comportament bazat pe ordine şi disciplină, comportament paşnic de
prevenire şi combatere a fenomenelor de natură conflictuală.

In data de 21. Apr. 2016, elevii insotiti de cadrele didactice si reprezentanti ai celorlalti
parteneri au efectuat o vizita la U.M. 01961 Otopeni si U.M.01836 Otopeni.

Elevii au avut prilejul să cunoască îndeaproape mediul socio-cultural militar, au purtat
discuţii libere cu personal militar în funcţie de interesele lor, au cunoscut (în limitele impuse)
tehnica militară.
Pentru promovarea activitatii desfasurate in cadrul prezentului proiect educational, vizitatorii

au fotografiat, au filmat si au realizat texte tip articol de presa in care au prezentat scurte impresii
despre vizita, despre discutiile purtate cu cadrele militare si au promovat prin fotografii pe site-
uri de socializare.

 Rezultate aşteptate:
- unii dintre elevi si-au manifestat dorinta de a urma scoli de specialitate in domeniul

military, iar cei care vor descoperi că au aptitudini, ca isi pot dobandi competentele
necesare şi care îndeplinesc condiţiile obligatorii impuse de alegerea unei asemenea
cariere, si –au exprimat dorinta de a se înscrie la şcoli militare.

- Elevii care doresc să urmeze o şcoală de profil să se pregătească conform cerinţelor
depistate în cadrul activităţilor desfăşurate în proiect.

- Cultivarea, educarea şi identificarea, în comportamentul copiilor, unor sentimente de
stimă şi respect, de admiraţie şi recunoştinţă faţă de cadrele militare, faţă de ceea ce
înseamnă armata română pentru fiecare dintre cetăţenii statului român.

- Folosirea materialelor realizate ca suport didactic pentru ore de dirigentie sau pentru
alte activitati pe teme specific

 Motivatia de a fi cea mai buna activitate din saptamana ,,Sa stii mai multe, sa fii mai
bun”

Activitatea este considerata un mare succes atat de catre elevi, cat si de catre parintii
acestora, de catre cadrele didactice implicate si de catre reprezenantii unitatilor militare
partenere.

Comandatii unitatilor militare partenere ( G-ral de flotilla aeriana Dr. Viorel Pana –
Comandant U.M. 01961 Otopeni si C-dor ing. Constantin Dobrin Simota – Comandant U.M.
01861 Otopeni) s-au aratat impresionati de organizarea prezentaei acivitati, atat in anul 2015, cat
si anul acesta, motiv pentru care au continuat sa ne fie parteneri in cadrul proiectului cu titlul :
Cariera militara – o posibila optiune pentru viitorul meu (proiect de orientare scolara si
profesionala). Ne-au propus colaborari ulterioare pe care ne-am aratat onorati sa le organizam si
sa le desfasuram impreuna si anul viitor.



Activitatea este considerata un succes prin numărul elevilor participanti, dar si prin numarul
elevilor si cadrelor didactice care si-au manifestat dorinta de a participa la alte activitati de acest
tip care vor fi desfasurate in cadrul unor proiecte ulterioare care vor fi realizate cu unitatile
militare partenere.

Succesul activitatii reiese si din care se arăta interesaţi de îmbrăţişarea unei cariere militare,
prin participarea activă a elevilor la acţiunile propuse în proiect, prin identificarea în
comportamentul copiilor a unor sentimente de stimă şi respect, de admiraţie şi recunoştinţă faţă
de cadrele militare, faţă de ceea ce înseamnă armata română pentru fiecare dintre cetăţenii
statului român.


