
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SF.ANDREI’’
SLOBOZIA

Fişa activităţii

Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante:  Şcoala Gimnazială
,,Sf.Andrei’’ , B-dul Matei Basarab, Nr.35, Slobozia,

Nivelul/nivelurile de învăţământ: primar/gimnazial

Numărul elevilor din şcoală: 1026

Numărul cadrelor didactice din şcoală: 60

Coordonatorii activităţii:
- Prof. Turcu Ionelia

Tel: 0724781690
e.mail: ionelia.turcu@gmail.com

- director adj. Popescu Maria
Tel: 0727302825
e.mail: popescu.adela60@yahoo.com

- prof. Ardeleanu Adriana
Tel : 0743193083
e.mail:ardeleanu_adriana56@yahoo.com

1. Titlul activităţii: Frumuseţile patriei!

2. Domeniul în care se încadrează: cultural (  excursie tematică)- activitate
instructiv-educativă

3. Scopul activităţii: stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea naturii,
geografiei, istoriei  naţionale şi a valorilor culturale româneşti.

4. Obiectivele educaţionale ale activităţii:

- Dezvoltarea dorinţei de cunoaştere a elevilor;
- Cunoaşterea valorilor spirituale specifice locurilor vizitate;
- Îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe din diferite domenii precum: geografie,

istorie, civică, biologie, religie, cultură şi artă;
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- Înţelegerea  necesităţii conservării patrimoniului cultural românesc;
- Cultivarea sentimentului de mândrie patriotică;
- Formarea deprinderii de a observa aspecte pozitive şi negative, din domeniul

conservării mediului şi de a lua atitudine contra poluării;
- Descoperirea importanţei obiectivelor turistice vizitate;
- Însuşirea unor reguli de comportament responsabil şi civilizat;
- Dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare între elevii şcolii;

5. Elevi participanţi:

Clasa a V-a B- 28 de elevi, dirig. Turcu Ionelia, clasa a V-a D – 26 dirig.
Crunţeanu Nicuţa, clasa a VI-a C- 28 de elevi, dirig. Ardeleanu Adriana, cls.a VI-a
A- 27,dirig. Stoica Georgia, cls. a VII-a B - 28, dirig. Popescu Maria, cls.a VIII-a
D- 18 elevi, dirig. Ganea Mariana, cls.a III-a B- 28, prof. Filipoiu Evelina, cls.a III-
a D-30 de elevi, prof. Cheoseaua Mihaela, cls.a III-a C, prof. Vasile Corina- 29 de
elevi, CPD, prof. Mali Liliana- 28 de elevi, cls.a III-a A-28 de elevi, prof.
Galbenuş  Viviana-Aprilia

Total elevi participanţi- 298……………………. 29,04 %

6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 3 zile, Bucureşti, Tulcea, Predeal-
Sinaia

7. Descrierea activităţii:

Excursia tematică a reprezentat centrul de greutate al săptămânii ,,Să ştii
mai multe, să fii mai bun!’’. Elevii de la ciclul primar şi gimnazial, împreună cu
diriginţii, profesori însoţitori şi părinţi, au purces pentru a explora frumuseţile
nemaivăzute ale ţării noastre. Ajunşi la Bucureşti, aceştia şi-au încântat privirile
vizitând Muzeul Militar, Muzeul Satului, Muzeul Antipa,  Muzeul Cotroceni,
Grădina Botanică , Palatul Parlamentului, Circul Globus. Aceştia au vizitat cu
mare interes toate încăperile obiectivelor denumite, încântându-i în mod deosebit,
încăperile fastuoase, obiectele de mobilier, covoarele, candelabrele etc. La Tulcea,
copiii au vizitat Centru Muzeal Eco-turistic, admirând dioramele cu floră şi faună
din Deltă, bazinele cu multe specii de peşti din Dunăre. La Muzeul de Etnografie şi
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Artă Populară,elevii, dar şi adulţii au fost impresionaţi de diversitatea pieselor ce
prezintă foarte sugestiv viaţa, activitatea, obiceiurile şi tradiţiile etniilor care
convieţuiesc alături de românii dobrogeni de secole. Impactul suprem a fost
plimbarea cu vaporaşul pe Dunăre, timp de 3 ore. La Predeal-Sinaia, copiii s-au
bucurat de frumuseţile patriei timp de două zile. Aceştia au avut ocazia să viziteze
Castelul Cantacuzino şi multe ale obiective, unde au pătruns în filele istoriei,
retrăind clipe din trecut şi bucurându-şi privirile cu imagini din vremurile
domnitorilor. În drum spre casă au avut ocazia să se bucure de prezenţa spirituală a
Juliei Haşdeu, vizitând la Câmpina Castelul Julia Haşdeu şi grădina zoologică de
la Bucov.

8. Rezultatele obţinute în urma  activităţii:

Relevante sunt impresiile elevilor, ale părinţilor, dar şi ale cadrelor
didactice. Elevii şi-au îmbogăţit cunoştinţele de la clasă, şi le-au fixat, aprofundat,
vizitând obiectivele turistice propuse. Aceştia au făcut fotografii, s-au minunat de
frumuseţile ţării pe care nu le-au atins niciodată cu privirea până atunci. Copiii
şi-au achiziţionat suveniruri de la fiecare obiectiv turistic vizitat, cu gândul că vor
retrăi aceste clipe inedite în fiecare moment al privirii acestora.

Pe de altă parte, consider că se poate constata o mai bună cunoaştere a
istoriei şi a geografiei României, creşterea numărului de elevi care se comportă
civilizat atât în şcoală, cât şi afara ei, dar nu în ultimul rând creşterea gradului  de
satisfacţie a familiilor elevilor în raport cu activitatea educativă din şcoală.

9. Atât elevii, cât şi părinţii şi-au exprimat dorinţa de a se organiza excursii
tematice în Săptămâna altfel. Activitatea a stârnit interes în rândul elevilor şcolii
şi al familiilor acestora, care şi-au manifestat dorinţa de a participa pe viitor şi la
alte 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.
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10. Motivaţia propunerii activităţii:

Motivul pentru care propun această activitate este complexitatea şi
necesitatea ei în viaţa de elev, dezvoltând pe lângă domeniul cultural şi abilităţile
de viaţă ale elevilor.. Nu este doar o simplă excursie tematică, este o activitate bine
gândită şi structurată pe etape complexe, care au presupus implicarea concretă a
elevilor, profesorilor şi părinţilor, precum şi o abordare interdisciplinară şi chiar
transdisciplinară.

Aceasta s-a desfăşurat doar pe parcursul săptămânii „Şcoala altfel: Să ştii
mai multe, să fii mai bun”, dar o să se continue la vară , prin organizarea unei
tabere la Straja- Aventura, unde déjà avem pregătit lotul elevilor. Pe parcursul
excursiei, profesorii de diferite discipline au oferit elevilor informaţii ştiinţifice,
ajutându-i să înţeleagă mai bine ceea ce ghidul le prezenta. 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 astfel 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. În spaţiul expoziţional al şcolii va fi organizată şi o
expoziţie de fotografii.

Consider că această activitate 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
această activitate  şi din discuţiile purtate cu părinţii acestora,  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 activitatea şi în vacanţa mare şi în anii
şcolari următori.

Dintre părerile elevilor consider relevante următoarele: „ A fost foarte
frumos în excursie, parcă eram o familie mare şi veselă plecată să exploreze locuri
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necunoscute”, ,,A fost splendid, am vizitat locuri care ne-au încântat privirile”.,,
Ziua de marţi a fost minunată şi-o experienţă unică.’’ . 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 ale activităţii:
Vizitarea  Muzeului Cotroceni

Muzeul Naţional Militar
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Centrul  Ecoturistic- Delta  Dunării
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Castelul Julia Haşdeu

Director, Coord.Proiecte şi programe,
Prof.Agapie Liliana                                                        prof.Turcu Ionelia
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