
 

 

Nr. 200 din 28.03.2018                                                                                    Aviz director, 

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE ”Școala Altfel” 

 

Palatul Copiilor Suceava 

Suceava, Str. Dragoş Vodă, nr. 13, cod 720184 
Nr. de telefon/fax: 0230522984    /   0230522984 

Site şi adresă poştă electronică: www.pacosv.ro,  pcsuceava@gmail.com  

Număr cadre didactice: 24 

Număr elevi: 2270 
 

 
1. Coordonatorii activităţii: 

 Șoiman Ștefania – profesor informatică Palatul Copiilor Suceava – 

stefania.soiman@yahoo.com 

 Mihaela Buculei – profesor coordonator a cercului Redacție presă/RadioTV a Palatului 

Copiilor Suceava - mihaelabuculei@yahoo.com  

 Șandru Alina – profesor coordonator a Cercului Cenaclu literar a Palatului Copiilor 

Suceava - alina7835@yahoo.com  
 

2. Titlul activităţii:  ”Suntem mici, dar ne pasă!” 
 

3. Domeniul: Abilități de viață 
 

4. Scopul: creșterea nivelului de informare și conștientizare a elevilor cu privire la 
drepturile, dar și obligațiile de cetățeni ai Sucevei. 

 
5. Obiectivele educaționale ale activității: 

 Realizarea conexiunii dintre Suceava – Cetatea Moldovei aflată la conducerea 

domnitorului Ștefan cel Mare acum 550 ani, și Suceava de astăzi, la conducerea căreia se 

află Cosiliul Județean și Palatul de Justiție menite să promoveze statul de drept și 

democrația în societate; 

 Prezentarea unui cadru recreativ, stimulativ și interactiv de învățare; 

 Stimularea interesului pentru participarea la viata socială si pentru exersarea calității de 

cetățean; 

 Conștientizarea și responsabilizarea elevilor față de protecția și siguranța cetățenilor; 

 Dezvoltarea unei culturi democratice prin participarea elevilor la luarea deciziilor, prin 

informare și responsabilizare; 

 Promovarea în rândul elevilor a valorilor culturale românești. 

 
6. Elevi participanți: 

 35 de elevi de la cercurile: Cenaclu literar, Redacție presă / Radio TV, Tapiserie, 

Meteorologie - Ecoturism, Informatică, Pictură și Navomodele 

 
7. Durata și locul desfășurării 

27 martie 2018, orele 1400-1500, Palatul de Justiție Suceava – coordonator prof. Șoiman 
Ștefania 
28 martie 2018, orele 1500-1600, Consiliul Județean Suceava – coordonator prof. 
Buculei Mihaela 
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27 martie 2018, orele 1600-1700, Muzeul de Istorie Suceava – coordonator prof. Șandru 
Alina 
 

8. Descrierea activităţii : 
 Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevii ce frecventează cercurile 
palatului copiilor, participanți la dezbaterea aspectelor legate de sistemul judiciar din 
România și desfășurarea procedurii de judecată precum și a aspectelor legate de ordinea la 
curtea lui Ștefan cel Mare. Anunțarea vizitei la instituțiile publice s-a făcut cu o săptămână 
înainte de efectuarea ei, elevii au fost pregătiți pentru activitățile propuse înainte de 
efectuarea vizitelor printr-un instructaj, în care li-i s-au comunicat scopul vizitei și obiectivele 
ce vor fi urmărite. 
  La vizita Palatului de Justiție, elevii au participat la prezentarea unei săli de judecată, 
realizată de consilier pentru informaţii publice, dna Mihaela Ungureanu.  Astfel, elevii și-au 
imaginat un complet de judecată format din judecători, grefier, procuror și avocați. Copiii au 
fost antrenați să pună întrebări privind modul cum ar gestiona un proces și cum se poate 
instaura pacea și dreptatea.  

Copiii au vizitat sediul Consiliului Judeţean, unde au ocupat pentru câteva momente 
locurile consilierilor județeni, din Sala Bucovina și Sala Ștefan cel Mare. Elevii s-au arătat 
interesaţi de  activitatea celor din Consiliu, adresând gazdelor numeroase întrebări. Totodată 
au constatat cu surprindere, varietatea și multitudinea evenimenelor  culturale, artistice, 
folclorice, care se organizează de către Consiliul Judeţean, reflectate într-o manieră impecabilă 
prin diferite materiale de promovare: cataloage, broșuri, pliante, obiecte personalizate. 
Mulţumind gazdelor pentru vizită, elevii au promis că vor mai efectua astfel de vizite şi se vor 
implica activ în proiectele inițiate de această instituție. 

Vizita la Muzeul de istorie Suceava a însemnat nu  numai simplul contact direct cu 
mărturia istorică, dar şi trezirea sentimentului de respect şi admiraţie faţă de adevărul istoric. 
În aceeași măsură, vizita a avut drept scop formarea  deprinderilor de  educaţie patriotică şi 
cetatăţenească a elevilor, relevându-se trecutul ţării, personalitatea şi faptele vitejești ale 
înaintașilor.  
 

9. Rezultate așteptate: 
a. 35 elevi, părinți, 7 cadre didactice cu competențe în domeniul abilităților sociale. 
b. interes crescut al elevilor pentru drepturile, libertățile și responsabilitățile lor. 
c. 35 elevi, părinți, 7 cadre didactice cu competențe referitoare la raporturile dintre 

cetățeni și autorități. 
d. Fotografii din timpul activității 
e. Site-ul palatului copiilor și blog-urile educative ale cercurilor participante la vizită 

completate cu produsele realizate în cadrul programului ”Sșcoala Altfel” 2018. 

 
10. Continuitatea ativității / proiectului: 
La finalul acestei activități elevii au învățat lucruri noi privind drepturile cetățenilor, 
autoritatea și respectul față de ceea ce au realizat înaintașii noștri. Elevii și părinții și-au 
manifestat dorința de a participa la acest tip de activități, extinse la nivel național sau 
internațional. 

 
11. Motivația propunerii proiectului: 

 
Proiectul și-a propus extinderea activității profesorilor de la palatul copiilor de la cea 
didactică la cea de facilitare a relației cu comunitatea locală. Prin vizitele desfășurate 
copiii și-au însușit concepte cheie – libertate, justiție, egalitate, solidaritate. Astfel elevii 
au avut ocazia de a cunoaște modul de funcționare a instituțiilor democratice prin 



 

 

vizita la Palatul de Justiție și Consiliul Județean. Vizita la Muzeul de Istorie Suceava a 
trezit sentimentul de respect și admirație față de adevărul istoric al românilor. 

 

Semnătura cadrelor didactice coordonatoare: 

Prof. Șoiman Ștefania______________________________________________________ 

Prof. Mihaela Buculei______________________________________________________ 

Prof. Șandru Alina _________________________________________________________ 

 

 

B. DOVEZI ALE ACTIVITĂȚII 

www.pacosv.ro 

http://infopacosv.blogspot.ro/2018/03/scoala-altfel-la-palatul-

copiilor.html  

http://infopacosv.blogspot.ro/2018/03/scoala-altfel-la-palatul-copiilor.html
http://infopacosv.blogspot.ro/2018/03/scoala-altfel-la-palatul-copiilor.html


 

 

 


