
 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 

Numele şi adresa unităţii de învăţământ: Școala Gimnazială  ŞTIRBĂŢ, comuna Udești, județul 

Suceava 

Nivelul / nivelurile de învățământ: primar şi gimnazial 

Numărul elevilor din școală: 109 elevi 

Numărul cadrelor didactice din școală: 14 cadre didactice 

Coordonatorii activităţii:  

Prof. Cojocar Larisa Cătălina, profesor de limba și literatura română (telefon: 0742609486, email: 

cj_larysa@yahoo.com) 

Bibliotecar, Moroșan Larionescu Elena (telefon. 0723560697, email: tarhonela@yahoo.com)                  

Titlul activităţii: “Actori mici în funcții mari!” 

Domeniul în care se încadrează: cultural-artistic 

Scopul activităţii: 

Dezvoltarea creativităţii si expresivităţii limbajului oral, prin interpretarea scenetelor. 

Obiectivele educaționale ale activităţii: 

- să-şi pună în valoare calităţile artistice; 

- să manifeste interes față de valorile culturale. 

Elevii participanţi: 15 elevi (clasa a  V-a)  

Descrierea activității: 

      Pentru realizarea acestei activități, au fost implicați elevii clasei a V-a, care și-au confecționat 

costumele necesare interpretării rolurilor propuse. Astfel, aceștia au interpretat scenete din 

binecunoscutele schițe  „Vizită” și „Dl. Goe”, de I.L. Caragiale, punându-și în valoare calitățile artistice. 

Coordonatorii activității au urmărit să-i determine pe elevi să manifeste un mai mare interes față de 

valorile culturale românești. Elevii au colaborat foarte bine în realizarea și punerea în scenă a scenetelor 

propuse. 

 

       
  

        ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ACAD. H. MIHĂESCU” UDEŞTI 
Loc. Udeşti, jud. Suceava, cod 727535 

Tel/fax: 0230538124 
e-mail: scoalaudestisv@gmail.com 

site: www.scoalaudesti.ro 

      

mailto:cj_larysa@yahoo.com
mailto:tarhonela@yahoo.com
mailto:scoalaudestisv@gmail.com
http://www.scoalaudesti.ro/


 

 Rezultatele obţinute în urma activității: 

       Ca rezultate obținute ale acestei activități, am putea aminti intensificarea relațiilor de colaborare 

dintre elevi, stimularea acelora care dovedesc aptitudini artistice desosebite, precum și participarea activă 

a acestora în organizarea și desfășurarea activității. 

         Doamna profesoară de  limba și literatura română, Cojocar Larisa Cătălina și doamna bibliotecar, 

Moroșan Larionescu Elena vor continua această activitate întrucât are un rol deosebit în șlefuirea 

talentului artistic al elevilor cărora le place să interpreteze astfel de roluri.  

      Activitatea a fost propusă întrucât elevii din clasa a V-a sunt foarte receptivi la tot ce e nou și se 

implică foarte activ în desfășurarea activităților extrașcolare, punând suflet și  dăruire în tot ceea ce fac. În 

același timp, elevii au posibilitatea de a-și demonstra aptitudinile artistice, precum și faptul că lectura este 

o componentă importantă în formarea și evoluția lor. Un rol foarte important îl are și doamna bibliotecar, 

Moroșan Larionescu Elena, care îi încurajează pe elevi să citească, recomandându-le cărți cu tematică 

specifică vârstei lor. Participând la scenetele de teatru, copiii socializează, îşi stimulează inteligenţa şi 

creativitatea. Teatrul educă prin oferirea unui câmp de acţiune şi de afirmare a personalităţii, iar copilul 

are satisfacţia exprimării conduitelor achiziţionate şi a vieţii social-afective. Scenetele de teatru au un rol 

important în dezvoltarea şi educarea copilului pe plan cognitiv, afectiv, moral, estetic, volitiv, fiind 

totodată un mijloc de socializare a elevilor. 

„Dovezi” ale activității: 

Fotografii: 

       

 

 



 

 

   
 

   
 

Pagina de Facebook a Școlii Gimnaziale Știrbăț: 

https://www.facebook.com/%C5%9Ecoala-Gimnazial%C4%83-%C5%9Etirb%C4%83%C5%A3-

318198338368055/?fref=ts 

 

 

 

 

 

 


