
	
FIȘA	ACTIVITĂȚII	

	
Numele	și	adresa	unităţii	de	învăţământ	aplicante		
ȘCOALA	GIMNAZIALĂ	”PROFESOR	ION	VIȘOIU”	
Str	Banatului	,	nr	75,	Chitila,	jud	Ilfov	
Nivelul/nivelurile	de	învățământ	
Preșcolar	
Primar	
Gimnazial		
Numărul	elevilor	din	școală	
1389	elevi	dintre	care	492	elevi	la	nivelul	gimnazial	
Numărul	cadrelor	didactice	din	școală	
64	cadre	didactice	
Coordonatorul	activităţii	(nume	și	prenume,	funcție,	date	de	contact)	
LEAFĂ	MARIANA																																																		DINU	DUMITRA	
Profesor	fizică,	gradul	didactic	I														Profesor	fizică,	gradul	didactic	II	
0723384385																																														0726094415	
marianaleafa@yahoo.com																							d.dinu_2009@yahoo.com		
	
1.	Titlul	activităţii:	INVENTICA	
2.	Domeniul	în	care	se	încadrează:	ȘTIINȚIFIC	
3.	Scopul	activităţii:		
Plecând de la întrebarea ” Cum și de unde am putea obține energia electrică?” 

proiectul își propune să educe elevii în spiritul  economisirii energiei electrice, a 
descoperirii diferitelor modalități de realizare a acestui lucru începând cu locurile în 
care trăiesc - casa, școala, localitatea, extinzând apoi la  nivelul țării, și chiar al planetei. 
De asemenea, se urmărește dezvoltarea creativității și personalității elevului, pregătirea 
sa pentru a face față unor sarcini actuale și de perspectivă ale societății, contribuția la 
dezvoltarea unor competențe intelectuale și abilități tehnice, la formarea unor valori 
morale, precum și la educarea simțului estetic al elevului. 

 
4.	Obiectivele	educaționale	ale	activităţii	

a. Încurajarea creativității specifice vârstei elevilor de gimnaziu; 
b. Precizarea domeniului de aplicabilitate a proiectului propus, motivând 

alegerea făcută pe baza unei nevoi identificate; 
c. Dezvoltarea capacității de planificare a unor activități; 
d. Însușirea unor comportamente sociale adecvate prin responsabilizarea 

membrilor grupului; 
e. Stimularea colaborării și cooperării la nivelul grupului de lucru; 
f. Dezvoltarea abilităților tehnice prin realizarea propriu zisă a machetelor; 
g. Prezentarea în cadru festiv a produselor activității printr-un discurs 

argumentativ, cu menționarea dificultăților menționate. 

5.	 Elevi	 participanţi:	 număr	 total	 de	 participanți,	 procent	 de	 participanți	 din	
numărul	total	de	elevi	din	grupul	țintă;		

Grupul	țintă:	356	elevi	,	332	elevi	participanți,	93,25%	
6.	Durata		şi	locul	desfăşurării	activităţii	



5	ore	prezentarea	machetelor,	6	aprilie	2015,	laboratorul	de	fizică	
7.	 Descrierea	 activităţii.	 Descrieţi	 pe	 scurt	 activitatea,	 în	 cel	mult	 5‐10	 rânduri,	

menţionând	 elementele	 de	 succes	 ale	 acesteia	 (conţinut,	 metodele,	 sarcini	 de	 lucru,	
caracter	interdisciplinar,	parteneriate	etc.).		

Activitatea	 cunoscută	 în	 școala	 noastră	 sub	 numele	 de	 ”INVENTICA”	 a	
debutat	încă	din	anul	2011	printr‐un	simplu	concurs	de	machete	care	se	realizau	
direct	în	școală	cu	ocazia	festivităților	anuale	de	ziua	școlii.	Cu	timpul	a	devenit	o	
tradiție,	 iar	pentru	prezentarea	machetelor,	acum,	 	 se	 stabilește	o	zi	 la	nivel	de	
școală	în	cadrul	Săptămânii	Școala	Altfel:	Să	știi	mai	multe,	să	fii	mai	bun!.	În	luna	
ianuarie	 a	 fiecărui	 an	 se	 realizează	 și	 se	 prezintă	 calendarul	 activităților	 care	
cuprinde	 temele	 activității,	 mijloacele	 de	 realizare,	 sarcinile	 de	 lucru	 și	
responsabilitățile	fiecăruia.	

În	urma	preselecțiilor	au	fost	alese	pentru	prezentare	în	jur	de	 	6	proiecte	
pe	nivel	de	clasă,	pe	baza	criteriilor	de	notare	din	fișa	de	evaluare.	
Fiecare echipă a prezentat  un pliant sau un fluturaș, o fișă de activitate  justificând  
alegerea făcută,  menționând rolul pe care l-a avut fiecare elev în echipa din care a făcut 
parte. Elevii prezintă proiectul din punct de vedere tehnic și științific, menționând 
utilizările în viața de zi cu zi  sau aplicabilitatea ideilor prezentate în proiectul ales. 
Părinții copiilor participanți au avut posibilitatea de a interveni în realizarea machetelor 
doar în situațiile speciale, de risc (unelte pentru lipit, găurit, șlefuit , etc.) 

	
8.	Descrieţi	rezultatele	obţinute	în	urma	activității.		
Produsele	elevilor	se	păstrează	și	se	 folosesc	ca	material	didactic	 în	orele	

de	 fizică.	 Dintre	 machetele	 prezentate	 sunt	 selectate	 cele	 mai	 bune	 conform	
clasamentului	stabilit.		

În	acest	an	școlar,	au	fost	realizate,	la	nivelul	școlii,		86	de	machete		din	care	
au	fost	selectate	19	proiecte	pentru	prezentarea	finală	din	Școala	Altfel,	după	cum	
urmează:	

7	proiecte	la	clasa	a	VI‐a	
5	proiecte	la	clasa	a	VII‐a	
7	proiecte	la	clasa	a	VIII‐a	
9.	Precizaţi	dacă	elevii/profesorii/părinții	şi‐au	manifestat	dorinţa	de	continuare	

a	acestei	activităţi	şi	modalitatea	în	care	puteţi	asigura	acest	lucru.	
În	 urma	 aplicării	 chestionarului	 de	 feedback,	 un	 procent	 de	 76%	 dintre	

elevii	 participanți	 și‐au	 exprimat	 dorința	 de	 a	 mai	 concura	 la	 concursul	 de	
machete.	Părinții	elevilor	participanți	 susțin	 și	apreciază	 concursul	de	machete,	
menționând	 	 faptul	 că	 le	 stimulează	 creativitatea,	 le	dezvoltă	abilitățile	 tehnice,	
spiritul	de	echipă,	de	cooperare.	

10.	 Motivaţia	 propunerii	 activității	 ca	 fiind	 cea	 mai…(maximum	 ½	 pagini):	
argumente	ale	cadrelor	didactice,	ale	elevilor,	ale	părinților.	

Activitatea	 prin	 care	 elevii	 construiesc	 o	 machetă	 este	 instructivă,	
educativă,	le	formează	elevilor	spiritul	de	echipă,	îi	face	să	interacționeze	în	afara	
orelor	 de	 curs,	 le	 motivează	 studiul	 învățării,	 îi	 ajută	 să‐și	 consolideze	
cunoștințele	învățate	în	orele	de	fizică.		

Deoarece	accesul	 la	 tehnologie	 este	mult	mai	 rapid,	 elevii	au	ajuns	 să	 fie	
interesați	 mai	 mult	 de	 activitățile	 practice.	 Satisfacția	 de	 a	 obține	 un	 produs	
funcțional	 	 îi	 motivează	 și	 îi	 face	 să	 lucreze	 cu	 plăcere,	 ambiționându‐i	 să‐și	
perfecționeze	continuu	tehnicile	și	metodele	de	realizare	ale	machetelor.	



Părinții	elevilor	 sunt	bucuroși	pentru	 că	o	asemenea	activitate	 îi	ajută	 să	
cunoască	 și	 să	mânuiască	diferite	unelte	 care	pentru	ei,	 în	general,	nu	prezintă	
interes	și	pe	care	nu	știu	să	le	folosească.	

Deși	 este	 al	 patrulea	 an	 în	 care	 elevii	 școlii	 participă	 la	 concursul	 de	
machete,	interesul	pentru	această	activitate	a	crescut	în	fiecare	an	atât	în	rândul	
elevilor	 care	au	dorit	 să	 realizeze	proiecte	 și	machete,	 cât	 și	al	elevilor	 care	au	
asistat	la	prezentarea	lor.	

Din	 chestionarele	 aplicate	 reiese	dorința	 elevilor	de	 continuare	 a	 acestui	
proiect.	

	
	B.	 Ataşaţi	 cele	 mai	 relevante	 mărturii	 ale	 elevilor/profesorilor/părinților	

referitoare	la	activitatea	propusă.	
	
C.		Atașați	„dovezi”	ale	activității	(fotografii,	filme,	documente	etc.)	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


