ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,FERDINAND I” MOVILA

SĂPTĂMÂNA ,,ŞCOALA ALTFEL”

ACTIVITATEA ,,NATURA, PRIETENA MEA”
CLASELE a II-a şi a VI-a
Excursie tematică la Muzeul Ecoturistic Tulcea

A. FIŞA ACTIVITĂŢII



Numele şi adresa unitaţii de învăţământ aplicante: ŞCOALA GIMNAZIALĂ
,,FERDINAND I” MOVILA



Nivelul/niveluri de învăţământ: PRE/PRI/GIM



Nr. elevilor din şcoală: 180



Numărul cadrelor didactice din şcoală: 17



Coordonatorul activităţii : Prof. Oancea Constantin; Tel. 0761628996
Secretar/ Bibliotecar Zamfir Minodora; Tel. 0765651193
1. Titlul activităţii: ,,RESURSE PENTRU VIITOR”
2. Domeniul în care se încadrează: TEHNIC
3. Scopul activităţii: valorificarea patrimoniului muzeal prin utilizarea colecţiilor muzeale ca
resurse pentru educaţia formală, nor formală şi informală.
4. Obiectivele educaţionale ale activităţii:
a. Influienţa omului asupra mediului, relaţie om-natură;
b. Înţelegerea modului de funcţionare a sistemelor naturale;
c. Să faciliteze adaptarea comportamentului elevului la realitatea înconjurătoare;
d. Conştientizarea de către elevi a importanţei studierii exponatelor fără a le deteriora
atingându-le;
e. Însuşirea cunoştinţelor referitoare la modul de obţinere a exponatelor;
5. Elevii participanţi din grupul ţintă- 29 elevi (clasele a II-a şi a VI-a); 100% .
6. Durata şi locul desfăşurării activităţii:
Activitatea s-a desfăşurat pe durata unei zile în oraşul Tulcea ( Muzeul ECOTURISTICDELTA DUNĂRII, Muzeulde Artă Populară, plimbare pe fluviul Dunărea).

7. Descrierea activităţii:
,,Dacă îmi spui o să uit, dacă îmi arăţi o să ţin minte, dacă mă implici o să înţeleg” ( Antonie de Saint
Exupery).

,,Şcoala Altfel” vine în sprijinul intereselor şi preocupărilor diverse ale elevilor, dându-le ocazia
să observe, să-şi explice noţiunile de ştiinţe naturale, geografie-istorie, cultură-artă şi în alt context
decât cel curricular. Parteneriatul Educaţional încheiat cu Centrul Muzeal Ecoturistic ,,Delta Dunării” a
pus bazele sistematizării acestor noţiuni prin desfăşurarea următoarelor activităţi:
- Vizitarea Centrului Muzeal Ecoturistic ,,Delta Dunării”
- Vizitarea Muzeului Etnografie şi Artă Populară
- Plimbarea pe fluviul Dunărea pentru studierea naturii.
Prin conversaţie euristică: Ce aţi aflat?/ Ce vi se pare interesant?/ Câţi dintre voi aţi alege
profesia de muzeolog? / Motivaţi, de ce? elevii au conştientizat că şcoala poate fi şi ,,altfel” prin
implicarea lor în atmosfera unui acvariu, muzeu sau expediţii scurte.

8. Descrierea rezultatelor obţinute în urma activităţii:
- Au urmărit cu atenţie explicaţiile şi-au lămurit unele noţiuni cu ajutorul
întrebărilor lărgindu-şi orizontul de cunoaştere;
- Vor duce mai departe tradiţiile şi obiceiurile, vor respecta trecutul neamului
românesc.
- Continuarea colaborării Parteneriatului Educaţional cu I.M.C.E. Tulcea- prin
expunerea unor lucrări, compuneri.
9. Precizaţi dacă elevii /profesorii/părinţii şi-au manifestat dorinţa de continuare a
acestei activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru
Elevii au fost impresonaţi de toate noţiunile/ obiecteleaflate în muzee şi au putut
compara viaţa oamenilor din trecut cu cea de astăzi. Mărturiile copiilor , cadrelor didactice
au demonstrat interesul şi atenţia copiilor prezenţi în această excursie. În jurnalele personale
ale elevilor au fost consemnate toate acţiunile desfăşurate, ele fiind însoţite şi de un album
foto. În vacanţa de vară elevii, părinţii, cadrele didactice implicate şi muzeografii vor face o
excursie de studiu în Delta Dunării.
10. Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai bună
Educaţia timpurie este baza educaţiei şi auteducaţiei continue aviitorului cetăţean, căruia
ne pregătim să-i asigurăm compatibilitatea cu valorile europene.
În cadrul săptămânii ,,Şcoala Altfel” au desfăşurat un parteneriat educaţional cu I.C.E.M.
,,Delta Dunării” cu tema: ,,Natura, prietena mea”
Implicarea părinţilor, elevilor, comunităţii locale, a fost o mare provocare din care toţi au
învăţat o mulţime de lucruri:
- La nivelul elevilor- doresc să devină prietenii muzeului ,,Delta Dunării”
- La nivelul cadrelor didactice- se aşteaptă o deschidere a acestora spre astfel de
activităţi specifice;
- La nivelul părinţilor/ comunităţii locale- se aşteaptă participarea financiară
pentru susţinerea activităţilor, dar şi o mare participare fizică, prin însoţirea
grupului de elevi în asemenea activităţi.

B.

Mărturii relevante ale elevilor referitoare la activitatea propusă

C.

Dovezi ale activităţii:

Lucrări participante la Conursul pe tema ,,Reptile din Dobrogea” expuse la Muzeul Ecoturistic Tulcea

Fotografii

