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COLEGIUL DE ARTĂ „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA 
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Nr. 1763 din 29.04.2014 

FIŞĂ DE ACTIVITATE  

 

1. Titlul activităţii : „Frumusețe și valoare bucovineană” 

2. Tipul activităţii:excursie tematica 

3. Coordonatori: Tanasă Maria- Cristina, Sarman Gabriela 

4. Parteneri implicaţi: Școala Gimnaziala Ciprian Porumbescu 

 

5. Data desfăşurării: 10 aprilie 2014 

 

6. Durata activităţii: 1zi ( 8 ore)  

 

7. Grupul ţintă: elevii claselor a II-a B şi a IV-a B; 

 

      8.   Obiective : 

 - să identifice principalele elemente fizico-geografice ale zonei; 

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

-să valorifice intra şi interdisciplinare conţinutul informaţional dobândit. 

-să manifeste interes pentru cunoaşterea frumuseţilor județului Suceava; 

-să contribuie la dezvoltarea simţului de orientare geografică; 

-să-şi dezvolte capacitatea de educaţie ecologică. 

 

     9. Resurse: 

                  a. umane: 37 elevi , 6 părinți și două cadre didactice; 

                  b. materiale: pliante cu informații  despre obiectivele turistice 

vizitate; 

  

    10. Descrierea activităţii 

Primul popas a fost la Ilisesti, la Coltul zoologic amenajat de domnul 

Soimaru. Copiii au fost incantati  ca au văzut numeroase specii de animale, 
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păsări sau reptile.  

  Urmatorul popas a fost la Stupca lui Ciprian Porumbescu. La Școala 

Gimnazială Ciprian Porumbescu din localitate ne-au intampinat elevii din clasa 

a IV-a A, a III-a B, elevi din ciclul gimnazial impreuna cu doamnele profesoare 

Paicu Lenuta, Petroaie Doina,  Lavric Mioara,  Tanasa Ana-Maria, Iftode 

Mihaela si doamna director Varzari Mihaela. Elevii de le cele doua scoli 

partenere au prezentat un program artistic format din cantecele, recitari, scenete. 

Vizita la Stupca s-a incheiat cu vizitarea muzeului si a Casei Memoriale 

 

 
  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alături de directoarea Școlii 

Gimnaziale Ciprian 

Porumbescu, 

prof. Varzari Loredana 

Interior din Muzeul 

Ciprian Porumbescu 

Statuia lui Ciprian Porumbescu 

 



Cu dorința de a vedea locuri noi, ne-am oprit la Cacica, la Biserica Catolică și la 

Salină, apoi la Mănăstirea Voroneț. 

 

 Salina Cacica 

SPRE SALINA CACICA 



 

 

 

 

BISERICA CATOLICA DIN CACICA 

LA VORONET 



 

 

 

    11. Rezultate: 

       - consolidarea cunoștințelor cu privire la obiectivele turistice din județul 

nostru, la frumusețea arhitectonică, cunoaşterea  altor localităţi şi familiarizarea 

copiilor cu frumuseţile zonei prin care trec; 

       - formarea deprinderii de comportare civilizată, corectă, de integrare în 

structura unui grup turistic, de cooperare şi respect. 

  12. Modalităţi de evaluare a activităţii: compuneri realizate ulterior, eseuri, 

panouri nu imagini din excursie, jurnale de calatorie.  

 

 

                                                               Cadrele didactice coordonatoare, 

                                                                Tanasă Maria-Cristina 

                                                                 Sarman Gabriela 

 


