COLEGIUL TEHNIC „AL. PAPIU ILARIAN”
450090 Zalău, jud. Sălaj, B-dul Mihai Viteazul nr.59
Tel/Fax 0260/616001 e-mail: ct_apizal@yahoo.com

FIŞĂ DE ACTIVITATE
1. Titlul activităţii: Vizita de cunoaștere la „Unitatea Militară” Zalău
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: prof. Hossu Cristina
3. Data desfăşurării: 9 aprilie 2014
4. Durata activităţii: 11 – 14 ( 3h)
5. Grupul ţintă: 29 de elevi din clasa a IX- a D
6. Parteneri implicaţi: „Unitatea Militară” Zalău
7. Obiectivele :
a. Dezvoltarea orizontului de cunoaștere prin observarea modului de organizare și
desfășurare a activităților intr-o unitate militara;
b. Informarea elevilor cu privire la programul de instruire militara prin asistarea la prelegeri
si prezentari;
c. Familiarizarea cu activitatile realizate in unitate prin participarea la activitati in atelierul de
lucru al unitatii;
8. Resursele:
a. umane
b. materiale

30 persoane ( 29 elevi, 1 profesor)
aparat foto

9. Descrierea activităţii (max. 5 fraze):
Activitatea incepe la ora 11 prin instruirea elevilor de catre doamna diriginta cu privire la activitatea care
urmeaza sa se deruleze. D-na diriginta informeaza elevii despre regulile si restrictiile din cadrul unitatii
militare dar face referiri si la comportamentul elevilor pe drum pana la destinatie. Plecarea are loc la ora
11.30 din scoala iar intrarea la unitate are loc la ora 12. Activitatile cuprinse intre orele 12-14 vor avea loc
conform programului organizat de catre personalul responsabil din Unitate. Activitatea se incheie la ora
14 cand elevii sunt liberi sa mearga acasa.
10. Rezultate aşteptate:
a. Dezvoltarea orizontului de cunoastere prin observare si chestionare;
b. Dobandirea de cunostinte despre sistemul military si modalitatea de accedere la acesta
precum si rolul si importanta acestei institutii in societate;
c. Aprecierea diversitatii si a importantei obiectivelor vizitate;
11. Modalităţi de evaluare a activităţii:
a. Discutarea celor observate de catre elevi, analizarea descoperirilor si tragerea unor
concluzii pertinente cu privire la rolul acestei institutii in societate.
12. Rezultate înregistrate:
a. Formarea unei pareri despre Institutia militara.

Semnătura cadrului didactic coordonator
_________________________________

Tabel Nominal cu Elevii Clasei a IX – a D care au luat la cunostinta regulamentul de organizare si
desfasurare a vizitei realizate la Unitatea Militara Zalau in data de 9 aprilie 2014
Nr.
crt.
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29.

Nume şi prenume elev

Diriginte,

CNP elev

Semnatura elev

Avizat Director

