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Nr. 1764 din 29.04.2014 

FIȘĂ DE ACTIVITATE 

 

 Data: 9 aprilie 2014 

 Titlul activităţii: „Să nu ne jucam cu focul”  

 Tipul activității: vizită la ISU Bucovina, Suceava 

 Coordonatori: Prof. Sarman Gabriela 

                           Prof.Tanasă Maria-Cristina 

                           Prof. Gagiu Ciprian 

                           Prof. Mihai Alin 

                           Prof.Gagiu Ovidiu 

 Locul de desfasurare: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 

Bucovina, Suceava 

 Durata activităţii: 2 ore 

 Grupul ţintă: elevii clasei a IV-a B și a II-a B 

 Parteneri implicati: Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu”, Scoala 

Gimnaziala Mitocu Dragomirnei, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 

Bucovina, Suceava 

 Obiective : formarea si dezvoltarea abilitatilor privind modul de 

comportare in cazul producerii unor situatii de urgenta, in special la 

cutremure si incendii. 

 Resurse: 

 Umane: cadre didactice, elevi, pompieri, asistentă medicală 

 Materiale: aparat foto, fişe ,planşe,coli, carioci,mape, pliante 

 

 DESCRIEREA ACTIVITATII: 

  Elevii claselor a II-a B si a IV-a B, coordonati de doamnele invatatoare 

Sarman Gabriela si Tanasa Maria-Cristina, insotiti de domnii profesori Mihai 

Alin si Gagiu Ciprian, au participat miercuri, 9 aprilie 2014, la Ziua Portilor 

deschise de la  Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucovina, Suceava, unde 

au asistat la activitatile de informare preventiva despre situatiile de urgenta. 

 Aici copiii au aflat despre activitatea de zi cu zi a pompierilor militari. 

Acestia le-au prezentat tehnica de interventie si echipamentele din dotare, i-au 

invatat cum sa se comporte in diferite situatii de urgenta precum incendiile, 

inundatiile, cutremurele, dar si in cazul in care ar descoperi elemente de munitie 

ramase neexplodate.  

Copiii au urmarit cu interes  exercitiile  demonstrative de stingere a unor 

incendii, procedeele de acordare a primului ajutor si tehnicile de descarcerare. 
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Au profitat de rabdarea si ingaduinta pompierilor si au  luat pe rand masinile de 

pompieri, s-au urcat in ele pentru a vedea aparatura si pentru a proba 

echipamentul de protectie, la final imortalizand momentul.  

Una dintre cele mai mari atractii a fost Oly - cainele salvator antrenat 

pentru cautarea si salvarea oamenilor de sub daramaturi si din incendii.Oly s-a 

bucurat de indelungi aplauze din partea tuturor.  
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 Rezultate :cunoasterea  masurilor de protectie in cazul producerii unor 

situatii de urgenta, in special  cutremure si incendii, acordarea primului 

ajutor; 

 

 Modalităţi de evaluare a activităţii: foto, parteneriat, album foto, 

inregistrare video: 

http://www.youtube.com/watch?v=KPR4BkNfHXo&feature=share 

 

Cadrele didactice coordonatoare, 

 

                               Sarman Gabriela 

                            Tanasă Maria-Cristina 

                              Gagiu Ciprian 

                             Mihai Alin 
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