INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA
SCOALA GIMNAZIALA « NICHITA STANESCU »
COMUNA CEPTURA ,CUI 29006370
Nr.260 , cod 107125
Telefon/fax – 0244-445028;
e-mail : scoalaceptura@yahoo.com

NIVELUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școală gimnazială
NUMĂRUL ELEVILOR DIN ȘCOALĂ: 308
NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE DIN ȘCOALĂ: 25
COORDONATORUL ACTIVITĂȚILOR:
Dir. Prof. DEACONESCU EMILIAN
e-mai: emilian_deaconescu@yahoo.com
1. TITLUL ACTIVITĂȚII: „MILITĂRIA, CARIERĂ NU SLUJBĂ”
2. DOMENIUL: FORMARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ
3. SCOPUL
ACTIVITĂȚII: - dezvoltarea școlară și profesională a elevilor
participanți prin descoperirea de către aceștia a spiritului ostășesc și a secretelor
carierei militare. De aceea s-a avut în vedere înițierea și promovarea comunicării și
colaborării între elevi, cadre didactice și militare, reprezentanți ai celor două instituții
partenere: Școala Gimnazială ,,Nichita Stănescu” Ceptura, si SMFN (Statul Major al
Forțelor Navale).
4. OBIECTIVELE EDUCAȚIONALE ALE ACTIVITĂȚII:
a) privind elevii:
descoperirea de către elevii participanți a spiritului ostășesc și a secretelor
carierei militare;
intercunoaşterea elevilor prin intermediul activităţilor desfăşurate;
explorarea potențialului militar și turistic al orașelor Constața si Mangalia;
formarea în rândul elevilor a unei atitudini sincere și deschise față de resursele și
potențialul propriu pentru dezvoltarea lor viitoare;
formarea și dezvoltarea unor reale abilități de viață necesare formării
profesionale a elevilor.
b) privind cadrele didactice implicate:
familiarizarea cu metode active şi interactive de stimulare a interesului elevilor
pentru desfăşurarea activităţilor cu teme variate;
formarea unei atitudini pozitive faţă de metoda proiectelor, ca metodă de
lucru în sprijinul unui învăţământ de calitate, performant;
crearea unui climat caracterizat prin deschidere faţă de orientarea școlară și
profesională a elevilor;
facilitarea descoperirii de către elevi a unor posibilități referitoare la formarea
și dezvoltarea caracterului;
motivarea elevilor prin stimularea interesului pentru cunoaștere și dezvoltare
profesională.

5. ELEVII PARTICIPANȚI: au participat 26 de elevi, numărul maxim +1 acceptat,
așa cum reiese din stabilirea condițiilor de cazare puse la
dispoziție de instituția parteneră: ”Menționăm că putem asigura
cazarea în sptiile noastre pentru un grup de 25 de elevi și 10-15
însoțitori”. Participarea elevior a fost de 8,44%.
CADRELE DIDACTICE PARTICIPANTE:
Ec. ȘIȘMAN VASILICA VALERICA-bibliotecar
Prof. CRĂCIUN CARMEN –Lb. Română
Prof. TĂNASE ROSALBA ELENA –Lb. Română
Prof. ȘELET ELENA– Lb. franceză
Prof. PREDA MARILENA ELENA – Lb. engleză
Prof. UDREA DRAGOȘ CIPRIAN- Teh. informației
Prof. IGNAT BOGDAN - Geografie
Prof. IONIȚĂ MIHAIL NICOLAE – Ed. muzicală
6. DURATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII:
16-17 .05.2017, în municipiile Mangalia și Constanța.
7. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: domeniul principal în care se încadrează activitățile
desfășurate îl reptezintă orientarea și formarea școlară și profesinală, însă a fost
vizată și realizată interdisciplinaritatea prin împletirea domeniilor cultural, tehnic,
științific, moral-religioas și al abilităților de viață: 1. Activități de familiarizare cu
viața militară: cazarea la Cercul Militar, Mangalia; participarea prin implicare directă
la demonstrații de folosire a echipamentului militar și mânuire a armamentului din
dotare, sub îndrumarea cadrelor militare abilitate, precum și la diferite activități cu
specific marinăresc (tehnici de obținere a nodurilor marinărești sau întreceri cu
parâmna); vizitarea fregatei românești ”Regele Ferdinand”, precum și a Navei Școală
”Mircea”, a cărei zi s-a sărbătorit în data de 17 05 2017; 2. Vizite la Muzeul de
Arheologie Calatis, Muzeul Marinei din Mangalia, la cetatea medievală ”Enisala” și
în portul turisric Mangalia; 3. Plimbare cu vasul ”Egreta” și cu Nava Școală ”Mircea”
în largul Mării Negre; 4. Pelerinaj la Sfinta Mănăstire ”Celeric Dere”; 5. Foc de tabără
la finalul excursiei. Activitatea a fost evaluată prin jurnale de călătorie și albume fotovideo.
8. REZULTATE OBȚINUTE:
Îmbogăţirea orizontului cultural, științific, și tehnic prin explorarea practicilor militare
marinărești, a vestigiilor întâlnite în muzeele și lăcașurile de cult vizitate;
Descoperirea vieții și a carierei militare marinărești;
Conceperea unor modele demne de urmat în privința formării și dezvoltării școlare și
profesionale în domeniului carierei militare marinărești;
Descoperirea unor aptitudini și deprinderi noi: intercomunicare, exprimare liberă
corectă și coerentă, capacitate de analiză și sinteză prin formularea de întrebări
pertinente și originale;
Relaţionarea armoniasă cu cei din jur;
Formarea deprinderii de a lucra în echipă;
Formarea unor noi abilități de viață precum: adaptarea la un program strict de
desfățurare a activității zilnice, comportamentul civilizat și disciplinat în cadrul unei
tabere, întrajutorarea membrilor grupului, implicarea activă în desfășurarea
activităților planificate, respectarea regulamentelor impuse în cadrul unei unități
militare și a indicațiilor cadrelor militare.

9.

Potrivit afirmațiilor coordonatorului activității, D-l director, Prof.
DEACONESCU EMILIAN, în scrisoarea de mulțumire înaintată D-lui Contraamiral
de flotilă, Dr. CONSTANTIN CIOROBEA, ”prin mesajul adus, întreaga delegație
apreciază la superlativ activitatea desfășurată, atmosfera colegială, prietenoasă, caldă,
de lucru, precum și condițiile de cazare” ce s-au pus la dispoziție de către unitățile
militare și instituțiile în care am poposit. ”Am primit invitația să revenim și peste un
an. Am acceptat-o cu plăcere. Și deja am început AMR-ul, ca să mă exprim
ostășește”. Acest lucru va fi posibil printr-o implicare, cel puțin la fel de mare, a
tuturor resurselor umane și materiale necesare, a comunității locale și părinților,
declarați foarte mulțumiți de rezultatele obținute, reeprezentând un sprijin real
adăugat eforturilor cadrelor didactice și militare.

10.

Proiectul educațional „Cariera militară, un vis…”, desfășurat anul trecut în
parteneriat cu SMFN și Școala de Aplicație a Forțelor Navale Mangalia, a avut o
nouă finalitate, concretizată prin continuarea activității și în anul școlar curent, prin
derularea unui nou proiect educațional, „Milităria, carieră nu slujbă”, alături de
aceeași parteneri, deveniți între timp prieteni.
Activitatea la care am participat și anul acesta a fost, de asemenea,
interesantă din toate punctele de vedere, reprezentând, iarăși, o premieră, mai ales
pentru grupul de elevi ai Școlii Gimnaziale ”Nichita Satănescu” Ceptura (alții decât
cei care au participat anul trecut). Cadrele didactice au avut parte de experiențe noi,
care au contribuit la dezvoltarea lor profesională, grație susținerii venite din partea
Statului Major al Forțelor Navale, ce a venit în sprijinul Programului Național ”Școala
altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun”. Prin organizarea unor activități interactive,
le-a fost oferită
elevilor posibilitatea de a-și dezvolta aria activităților
extracurriculare, căci vizitarea tuturor obiectivelor stabilite nu ar fi fost posibilă în
condițiile unei excursii obișnuite. În plus, li s-a oferit și ocazia de a alege o carieră
militară.
Considerăm că și această activitate și-a îndeplinit toate obiectivele propuse.
Elevul s-a aflat în centrul procesului de învățare, el fiind provocat să descopere, să
experimenteze și să cunoască oameni și locuri noi, îmbogăţindu-și, astfel, orizontul
cultural, științific și tehnic prin explorarea practicilor militare marinărești, a vestigiilor
întâlnite în muzeele și lăcașurile de cult vizitate. Tematica interdisciplinară a
activității a oferit elevilor posibilitatea de a-și pune în evidență calitățile cu care sunt
înzestrați și de a descoperi existența unor aptitudini pentru o anumită carieră, în
special cea militară.
Mai mult decât atât, s-a urmărit și realizat cultivarea spiritului civic și
patriotic, elevii participând la dicuții cu ofițeri ai marinei militare românești care
prezentau, cu mândrie și onoare, misiuni desfășurate atât la nivel național cât și
internațional, la care s-a adăugat cel mai emoționant moment și anume salutarea
drapelului, dând onorul alături de ofițerii Școlii de Aplicație a Forțelor Navale
Mangalia, după tipicul militar marinăresc.
Nu în ultimul rând, activitatea a consolidat relația profesor-elev-părinte.
Părinții au văzut în cadrele didactice și în școală un partener de nădejde, iar elevii au
găsit în profesorii lor niște prieteni adevărați. Trăim într-o societate în care totul se
desfășoară la foc automat, în care elevii nu au ocazii prea dese pentru a vedea modele
demne de urmat. Școala are un rol decisiv în formarea copiilor, fiind instituția care
promovează cultura și valorile.

Așadar, considerăm această activitate ca fiind una de un real succes, ce merită
promovată prin participarea la competiția națională ”O activitate de succes în
Săptămâna Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun”.

