ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE TUTOVEANU”, BÂRLAD, JUDEȚUL VASLUI
SĂ NE CUNOAȘTEM ȚARA!
-Domeniul Științific__________________________________________________________________________
ANEXA 1.
COMPONENȚA DOSARULUI ACTIVITĂŢII
A. FIȘA ACTIVITĂȚII
 Numele și adresa unităţii de învăţământ aplicante: Școala Gimnazială ”George Tutoveanu”,
Bârlad
 Nivelul/nivelurile de învățământ : învățământ gimnazial
 Numărul elevilor din școală: 990 de elevi
 Numărul cadrelor didactice din școală: 57 de cadre didactice
 Coordonatorul activităţii (nume și prenume, funcție, date de contact):
-Prof. Munteanu Oana Roxana, profesor Chimie, adresa mail
munteanuoanaroxana1981@yahoo.com, tel 0746172600
- Prof. Mocanu Adriana, profesor Ed. Plastică, adresă mail mocanuadrianaart@yahoo.com, tel.
0769518487
1. Titlul activităţii: ”Să ne cunoaștem țara!”- excursie în munții Bucegi;
2. Domeniul în care se încadrează: științific
3. Scopul activităţii:
Dezvoltarea orizontului de cunoaștere prin îmbinarea noțiunilor de geografie, biologie, istorie,
literatură, religie, muzică, sculptură cu specificul cadrului natural și cu regiunile străbătute
4. Obiectivele educaționale ale activităţii
-Dezvoltarea spiritului de lucru în echipă,
- Îmbunătațirea relațiilor de grup,
- Asumarea de responsabilități,
- Identificarea principalelor elemente fizico- geografice și cultural artistice ale zonei (munții
Bucegi).
5. Elevii participanţi: număr total de participanți, procent de participanți din numărul total de
elevi din grupul țintă;
50 de elevi participanti; 11,82% ( din totalul de 423 elevi din învățământul gimnazial)
6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 3 zile (14-16.04.2018), munții Bucegi, dar și
împrejurimi (Sinaia, Brașov).
7. Descrierea activităţii. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri, menţionând
elementele de succes ale acesteia (conţinut, metode, sarcini de lucru, caracter interdisciplinar,
parteneriate etc.).
Elevii și-au manifestat interesul în activităţile de ocrotire a mediului precum şi promovarea
regulilor de protejare şi respectare a naturii

Înainte de a pleca în excursie elevii s-au documentat și au descoperit câteva curiozități despre
pădurile și locurile din munții Bucegi, deoarece au vizitat obiective importante (Sfinxul, Crucea de pe
Caraiman, Castelul Peleș, Castelul Constantin Cantacuzino, Peștera Ialomiței etc.).
Ajunși la destinație elevii au făcut observaţii legate de acest ecosistem complex.
Pentru stimularea activităţii în grup elevii au participat la jocul didactic intitulat”Micii detectivi
ai naturii”. (Vezi mai jos)
Dezvoltarea simțului estetic a fost pus în evidență prin promovarea capacităţilor creatoare ale
copiilor, prin organizarea de expoziţii în care să evidenţieze importanţa pădurii şi a unui mediu curat.
Micii detectivi ai naturii
Tipul jocului: joc de dezvoltare a spiritului de comunitate, joc de cunoaştere a mediului bazat pe
simţuri, joc de orientare în spaţiu, joc de îmbogăţire a cunoştinţelor
Scopul: descoperirea naturii, dezvoltarea spiritului de observaţie, de cooperare, a spiritului de echipă
Vârstă recomandată: orice vârstă
Durata jocului: 30-120 minute
Număr participanţi: nelimitat
Materiale necesare: cutie de colectare, eventual 1 aparat foto/echipă
Locul recomandat: în natură
Vă propunem acest joc cu ocazia unei ieşiri în natură, a unei excursii. Se împarte grupul, clasa în 3-4
echipe, în funcţie de numărul copiilor. Fiecare echipă primeşte o listă de sarcini, pe care trebuie să o
îndeplinească. Lista poate conţine următoarele instrucţiuni:
- Adună 2 fructe!
- Fotografiază 5 specii de plante, DAR NU LE RUPE!!!
- Fotografiază 10 obiecte care nu au ce căuta în pădure!
- Fotografiază urme lăsate de animale (amprente, lăsături, fecale, scorburi, etc.)!
- Adună lucruri naturale din care vei crea împreună cu colegii simbolul, emblema clasei tale!
Ca variant puteți marca cu o cariocă în palma unui copil din echipă 2-3 linii interconectate şi modelul
astfel desenat trebuie să fie identificat în natură de către participanți (ex. Ramificaţiile unei tulpini,
nervurile unei frunze, etc.).
Se punctează fiecare temă bine efectuată.
8.Descrieţi rezultatele obţinute în urma activității.
a. Fotografiile realizate
b. Prezentare PowerPoint cu obiectivele vizitate si cu materialele prezentate de elevi
c. Implicarea a 50 de elevi și a părinților lor în realizarea activității
9. Precizaţi dacă elevii/profesorii/părinții şi-au manifestat dorinţa de continuare a acestei
activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru.
Da, atât elevii cât și părinții acestora și-au manifestat dorința de continuare a acestei activități cu
vizitarea altor obiective importante din țara noastră în anul școlar urmator.

10. Motivaţia propunerii activității ca fiind cea mai bună (maximum ½ pagini): argumente ale
cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinților.
Elevii, părinții și profesorii au salutat această activitate pentru originalitatea și contribuția atât la
instruirea copiilor, cât mai ales la cel de educare pentru viitorul cetăţean al României.
Elevii participanți la excursie au fost relaxați, deschiși și au putut să adreseze întrebări cu o mai mare
ușurință în ceea ce privește obiectivele vizitate. Părinții au apreciat pozitiv această acțiune,
considerând-o utilă în formarea unei culturi generale pentru viitorul copiilor.
Părinții s-au arătat destul de receptivi și au acceptat propunerile făcute de profesorii diriginți.
Prin chestionarea părinților, după realizarea excursiei a relevat dorința elevilor de a participa în
continuare la astfel de excursii unde relaxarea, buna dispoziție, îmbogățirea cunoștințelor, socializarea,
se îmbină într-un mod plăcut cu aventura, responsabilitatea față de mediul înconjurător, respectarea
unor reguli.
B. Ataşaţi cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților referitoare la activitatea
propusă.
Elevii au fost plăcut impresionați de numărul mare de activități realizateși de modurile diferite
de realizare.
Părinții au fost mulțumiți de traseul ales de către cadrele didactice, deoarece elevii și-au însușit
multe cunoștințe prin vizitarea locurilor frumoase din munții Bucegi.
C. Atașați „dovezi” ale activității (fotografii, filme, documente etc.)

