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SĂPTĂMÂNA EDUCATIVĂ 

„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 

A. FIŞA ACTIVITĂŢII 

Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante: LICEUL TEORETIC „ION 

HELIADE RĂDULESCU” – TÂRGOVIŞTE / BULEVARDUL UNIRII NR. 28 

Nivelul/nivelurile de învăţământ:  ELEVI DIN CLASELE IX – XII 

Numărul elevilor din şcoală: 725  

Numărul cadrelor didactice din şcoală: 45 

Coordonatorul activităţii (nume şi prenume, funcţie, date de contact) 

NICOLAE MIHAELA – PROFESOR DE GEOGRAFIE – 0740316169 

PETRE ROXANA – PROFESOR DE ISTORIE – 0729806707 

BURHALA ALINA – PROFESOR DE LIMBA ROMANA - 0723358098 

DOLOMEŢ COSMIN – PROFESOR SOCIO-UMANE – 0763634449 

DOLOMEȚ LILIANA – PSIHOLOG ȘCOLAR - 0736416519 

1. Titlul activităţii: „UNITATE ÎN DIVERSITATE” 

2. Domeniul în care se încadrează: CONCURS INTERDISCIPLINAR 

3. Scopul activităţii: cunoaşterea de către toţi participanţii a elementelor 

referitoare la culturile, tradiţiile şi limbile atât de diferite ale continentului 

european; prezentarea caracteristicilor geografice, economice, istorice, 

cultural-ştiinţifice şi sociale ale ţărilor membre ale Uniunii Europene 

4. Obiectivele educaţionale ale activităţii: 

 Prezentarea în scris şi oral a aspectelor definitorii referitoare la elementele 

geografice, economice, istorice, cultural-ştiinţifice şi sociale ale ţărilor U.E. 

utilizând corect şi coerent terminologia specifică domeniilor 

 Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale mediului 

geografic al ţărilor U.E., utilizând date statistice, modele grafice şi reprezentări 

cartografice adecvate 

 Prezentarea informaţiei geografice, economice, istorice, cultural-ştiinţifice şi 

sociale  structurate, pe baza activităţii de documentare independentă 

 Valorificarea elementelor specifice ale cadrului geografic, economic, istoric, 

cultural-ştiinţific şi social al României prin excursia de documentare care a 
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precedat activitatea concurs, desfăşurată în zilele de 18-20 aprilie 2016 şi care şi-a 

propus: 

 Vizitarea unor edificii cultural-religioase (Mănăstirea Cozia, 

Sibiu – Centrul Istoric, Biserica Neagră – Brașov); 

 Identificarea elementelor referitoare la relieful, hidrografia, 

clima, vegtaţia şi fauna regiunior geografice străbătute (Carpații 

Meridionali – Defileul Oltului, Depresiunea Colinară a 

Transilvaniei, etc); 

 Vizitarea unor vestigii arheologice şi istorice (Cetatea de la Alba 

Iulia, Cetatea Sighisoara, Cluj Napoca); 

 Vizitarea Salinei Turda 

5. Elevii participanţi: număr total de participanţi din numărul total de elevi din 

grupul ţintă: 150 ELEVI PARTICIPANŢI / 25% (7 echipaje a câte 5 

concurenţi) 

6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 3 ORE (intervalul orar 11 – 14) / 

CABINETUL DE GEOGRAFIE 

7.  Descrierea activităţii. Cele șapte echipaje au primit ca sarcini de lucru, în 

cadrul activităţilor organizatorice: realizarea steagurilor ţărilor participante la 

concurs, a pliantelor, planşelor, a unor mâncăruri/băuturi tradiţionale. În a 

doua parte a activităţii elevii au prezentat statul ales din punct de vedere 

geografic, economic, istoric, cultural-ştiinţific şi social. Metodele folosite au 

fost variate: dezbaterea, dialogul, explicaţia, prezentări PowerPoint. În a treia 

parte a concursului, în vederea realizării unui feed-back al activităţii, 

participanţii neimplicaţi în prezentare au fost solicitaţi în formularea 

întrebărilor unui chestionar adresat elevilor din grupele de lucru. 

Parteneri în desfăşurarea acestor activităţi au fost: firma de transport 

„FloriTrans S.R.L., Asociaţia de părinţi a liceului „I.H.Rădulescu” – 

Târgovişte, Comitetele de părinţi ale claselor implicate în activităţi. 

La sfârşitul activităţii a avut loc premierea echipajelor astfel: 

- LOCUL I – BULGARIA (echipajul clasei a IX-a A); 

- LOCUL II – ITALIA, ROMÂNIA (echipajele claselor a IX-a C și a XII- a C); 

- LOCUL III – FRANŢA (echipajul clasei a X-a A). 

8. Descrieţi rezultatele obţinute în urma activităţii.  
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     Elevii au realizat şi pregătit materiale didactice necesare activităţii: 

steaguri, mâncăruri tradiţionale (care au fost degustate în final de toţi 

participanţii la activitate: pizza, ciocolată belgiană, diverse sortimente de 

brânză şi biscuiţi, lasagna, salate, băuturi tradiţionale), mape de lucru cu 

materiale informative referitoare la ţările respective, chestionare, planşe, 

prezentări P.P., albumul de fotografii. 

     Sub aspect educaţional, elevii şi-au îmbogăţit nivelul cultural general prin 

vizitarea obiectivelor stabilite şi înţelegerea semnificaţiei şi importanţei 

acestora atât pentru patrimoniul naţional, cât şi pentru integrarea şi 

clasificarea lor la nivel european/mondial. 

     Din punct de vedere social, se remarcă îmbunătăţirea abilităţilor de 

comunicare şi socializare între elevi, dar şi a relaţiei profesor-elev, atât în 

cadrul deplasării tematice, cât şi în cadrul activităţii concurs.  

9. Elevii susţinuţi de familiile lor, cât şi profesorii implicaţi, dar şi alte cadre 

didactice din şcoală şi-au manifestat dorinţa de a realiza şi alte activităţi 

similare în cadrul săptămânii educative „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. 

Astfel, în cadrul activităţilor dedicate „Zilei Europei”, din data de 9 mai 

2016, un grup de elevi reprezentanţi ai echipajelor câştigătoare urmează să 

reprezinte liceul la nivel judeţean.  

10. Motivele care au fundamentat desfăşurarea acestor ample activităţi au fost de 

ordin educaţional: dobândirea unor abilităţi de socializare-comunicare şi 

interes faţă de cunoaştere şi integrare în sistemul propriu de valori a 

frumuseţilor patriei noastre. Aspectul inovator a fost reprezentat de legarea 

activităţilor din zilele de 18-20 aprilie 2016 – Excursia  de documentare cu 

activitatea concurs – „Unitate în diversitate”, desfăşurată în ziua de 20 aprilie 

2016. Excursia de documentare şi-a propus valorificarea resurselor 

patrimoniului naţional din punct de vedere geografic, economic, istoric, 

cultural-ştiinţific şi social. Competenţele dobândite în urma excursiei de 

documentare au fost valorificate şi integrate activităţii concurs. 

 

B. ATAŞAŢI CELE MAI RELEVANTE MĂRTURII ALE 

ELEVILOR/PROFESORILOR/PĂRINŢILOR REFERITOARE LA 

ACTIVITATEA PROPUSĂ 
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C. ATŞAŢI „DOVEZI” ALE ACTIVITĂŢII (FOTOGRAFII, FILME, 

DOCUMENTARE, ETC) 

 

SĂPTĂMÂNA EDUCATIVĂ 

„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 

CONCURSUL „UNITATE ÎN DIVERSITATE” 

Chestionar adresat de către elevii  neimplicaţi în prezentare, elevilor din grupele 

de lucru. 

 

1. Caracterizaţi printr-un cuvânt ţara pe care a-ţi ales-o. 

2. Qiuz 

a. Numiţi capitala statului ales. 

b. Identificaţi un obiectiv turistic din ţara respectivă. 

c. Precizaţi numele unei artere hidrografice importante din statul prezentat. 

d. Menţionaţi forma de guvernământ a statulti respectiv. 

e. Prezentaţi un moment important din istoria statului ales. 

f. Alegeţi o mâncare/băutură tradiţională a statului prezentat. 

g. Numiţi apartenenţa religioasă majoritară a populaţiei din statul respectiv. 

h. Numiţi o personalitate din cultura/istoria/ştiinţa ţării alese.  

3. Argumentaţi că ţara pe care a-ţi prezentat-o trebuie să figureze pe harta unui 

circuit turistic! 
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ALBUM      DE       FOTOGRAFII  - EXCURSIA DE DOCUMENTARE : 

TĂRGOVIŞTE – CLUJ NAPOCA şi retur 

 

Oltul la Cozia 

 

Mănăstirea Cozia 
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Salina Turda 
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Cetatea Alba Iulia 

 

 

Cluj Napoca  
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ALBUM      DE       FOTOGRAFII  -  ACTIVITATE CONCURS: ”UNITATE ÎN 

DIVERSITATE” 

 

Deschiderea activităţii de către profesorii coordonatori 

 

Împreună cu reprezentantul I.S.J. Dâmboviţa  şi directorul liceului  la activitatea concurs 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

LICEUL TEORETIC„ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIŞTE 

Bulevardul Unirii, nr. 28, cod poştal 130082, Dâmboviţa 

Telefon: 0372.716.595 

Fax: 0245.213.941 

e-mail: liceu_ihr@yahoo.com 

site web: http://ihr.valahia.ro 

 

 

 

 

Echipajul câștigător – BULGARIA (Clasa a IX-a A) 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

LICEUL TEORETIC„ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIŞTE 

Bulevardul Unirii, nr. 28, cod poştal 130082, Dâmboviţa 

Telefon: 0372.716.595 

Fax: 0245.213.941 

e-mail: liceu_ihr@yahoo.com 

site web: http://ihr.valahia.ro 

 

 

 

 

 

Echipaj – ROMÂNIA (clasa a XII-a C) 
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Echipaj – ITALIA (clasa a IX-a C) 
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Echipaj – FRANȚA (clasa a X-a A) 

 

Echipaj – BELGIA (clasa a XI-a E) 
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Echipaj – GERMANIA (clasa a X-a D) 

 

Poster – SPANIA (clasa a IX- a F) 


