
Fișa de activitate 

Numele și adresa unității de învățământ aplicante: Școala Gimnazială ,,I. G. Sbiera”, 

Horodnic de Jos, Str. Principală, Nr. 113 , Tel. 0230415002 

Nivelul/nivelurile de învățământ: Gimnazial 

Numărul elevilor din școală: 214 

Numărul cadrelor didactice din școală: 18 

Coordonatorul activității (nume și prenume, funcție, date de contact): Onică Constantin 

Cătălin, profesor, catalin.onica@yahoo.com  

1. Titlul activității: ,,Hoinari pe meleagurile patriei” 

2. Domeniul în care se încadrează: cultural 

3. Scopul activității: Cunoaşterea, înţelegerea şi aprecierea valorilor culturale, istorice şi 

naturale ale patriei 

4. Obiectivele educaționale  

- - să identifice principalele elemente fizico-geografice ale zonei; 

- să observe principalele obiective istorice, economice, culturale ale zonei;  

- să valorifice intra şi interdiciplinar conţinutul informaţional dobândit. 

- să manifeste interes pentru cunoaşterea frumuseţilor ţării noastre; 

- să-şi reactualizeze lecturi geografice, istorice şi literare despre elementele observate şi 

identificate; 

- să contribuie la dezvoltarea simţului de orientare geografică; 

- să-şi dezvolte capacitatea de educaţie ecologică. 

5. Elevi participanți: număr total de participanți, procent de participanți din numărul total 

de elevi din grupul țintă: 47 de elevi din clase gimnaziale 

6. Durata și locul desfășurării activității: 2 zile, pe itinerarul Horodnic de Jos-Bistrita-

Dej-Cluj-Turda-Targu-Mures-Praid-Piatra Neamt-Targu Neamt-Falticeni-Suceava-

Radauti-Horodnic de Jos 

7. Descrierea activității. Descrieți pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri, 

menționând elementele de succes ale acesteia (conținut, metodele, sarcini de lucru, 

caracter interdisciplinar, parteneriate etc.) 

Excursia a fost anunțată din timp. Pregătirea elevilor s-a făcut într-o ședință specială 

de instructaj. S-a prezentat scopul excursiei și traseul cu punctele cele mai importante, 

precizându-se materialele necesare pentru desfășurarea activității. Cadrele didactice și 

elevii au realizat o descriere generală a zonei și s-a amintit că informațiile dobândite în 

timpul excursiei vor fi valorificate în cadrul unei lecții de evaluare-recapitulare.  
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Elevii au luat notițe, și-au amintit informațiile dobândite, impresiile făcute, 

învățămintele desprinse și au alcătuit un album cu imaginile care i-au impresionat ce 

acest traseu. S-a urmărit formarea la elevi a unor capacități cognitive interdisciplinare 

prin îmbinarea noțiunilor de istorie, literatură, religie, geografie, biologie, muzică, 

sculptură cu specificul natural și cu regiunile străbătute.  

8. Descrieți rezultatele obținute în urma activității 

În urma activității desfășurate au rezultat următoarele: elevii au dobândit noi 

cunoștințe prin perceperea directă a obiectivelor și fenomenelor, realizând calea 

dialectică a cunoașterii, au conștientizat valoarea inestimabilă a frumuseților și 

bogățiilor naturale și culturale ale zonei, au realizat colecții, portofolii, albume, jurnale 

și prețuiesc și mai mult natura.  

9. Precizați dacă elevul/profesorul/părinții și-au manifestat dorința de continuare a 

acestei activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru 

Având în vedere că au avut parte de o experiență frumoasă, elevii, dar și părinții și 

profesorii și-au exprimat dorința de a desfășura această activitate și cu alte ocazii.  

10. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai... (maximum ½ pagină): argumente ale 

cadrelor didactice, elevilor, părinților. 

Această activitate a avut un impact deosebit în rândul elevilor, dat fiind faptul că elevii au 

fost impresionați de frumusețea obiectivelor turistice vizitate și de atmosfera prietenoasă 

din colectivul de copii. Cadrele didactice au avut ocazia să interacționeze cu elevii și în 

afara cadrului formal mai riguros al școlii.  

B. Atașați cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților referitoare la 

activitatea propusă. 

Dintre mărturiile elevilor referitoare la această activitate, amintim: 

-,,mie mi-a plăcut la Salina Turda pentru că ne-am distrat pe carusel și la roata panoramica. A 

fost frumos și când am cântat în autocar” 

-,,mie mi-a plăcut la mănăstirile pe care le-am vizitat pentru că sunt locuri la care mă depărtez 

de societate și mă simt alături de Dumnezeu. M-am simțit bine la pensiune pentru că am fost 

alături de prietenii mei” 

-,,la mănăstire am avut ocazia să vedem toate acele icoane frumoase” 

-,,mi-au plăcut foarte mult peisajele pe care le-am văzut de la Sucevița, Palma, din zona 

Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița, Cluj. Gazdele de la pensiune au fost 

primitoare și condițiile excelente. Avem o țară extrem de frumoasă și vreau să o vizitez în 

continuare” 

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

Se regăsesc fotografii în atașament. 


