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PROPUNERI ACTIVITĂŢI „ ŞCOALA ALTFEL”, 2-6 APRILIE 2012                         

 

 Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie  

din data de 01.03.2012 

 

ACTIVITĂŢI „ŞCOALA ALTFEL” 

Structura Grădiniţa Horia  

Educatoare : Cobzaru Denisa 

Grup ţintă : copiii din Grădiniţa Horia 

Beneficiari direcţi : copiii, Beneficiari indirecţi : părinţii, comunitatea locală 

Obiectivele : 

� Valorizarea abilităţilor artistico-plastice ale copiilor, 

� Valorizarea abilităţilor sociale, 

� Determinarea unui comportament de compasiune, înţelegere pentru copiii defavorizaţi, 

� Cunoaşterea unor valori ale artei tradiţionale populare : vopsitul ouălelor, încondeiatul, alte obiceiuri pascale. 

Evaluare : chestionare de satisfacţie ale părinţilor, expoziţie cu lucrările copiilor, album de fotografii. 

Nr 

crt 

Activitatea Obiective urmărite Tipul activităţii Responsabil Locul 

desfăşurării 

Participanţi 

Data Evaluarea 

activităţii 

1 Copii şi 

părinţi la 

grădiniţă 

-capacitatea de a înţelege efectul actelor 

sale asupra mediului social, 

-cunoaşterea şi respectarea regulilor 

elementare pentru securitatea personală şi 

Atelier de 

lucru 

Elemente de 

activitate 

Educ. 

Cobzaru 

Denisa 

Responsa-

Grădiniţa 

Horia 

 

Preşcolarii 

02.04.2012 Fotografii 
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a celor din jur, 

-percepţia de sine şi de celălat pentru 

identificarea şi acceptarea locului şi 

rolului său în grupul social 

casnică bilul 

Comitetului 

de părinţi 

şi părinţii 

acestora, 

educatoarea 

2 Atelier de 

pictură şi 

colaje 

„Vine 

iepuraşul” 

 

 

 

 

 

Concurs de 

ghicitori 

-dezvoltarea interesului faţă de tradiţiile 

românilor, 

-cunoaşterea de către preşcolari a 

însemnătăţii Sărbătorilor de Paşte, 

-realizarea de picturi, desene,colaje. 

-realizarea unei expoţiţii 

Activităţi 

culturale, 

tradiţii şi 

obiceiuri la 

români 

Activitate de 

educaţie 

plastică 

Ateliere de 

lucru 

 

Concurs 

Educ. 

Cobzaru 

Denisa 

Grădiniţa 

Horia 

 

Preşcolarii 

şi 

educatoarea 

04.04.2012 Lucrări 

artistico-

plastice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplome 

3 De-a actorii  -îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv 

pe baza experienţei personale acumulate 

în relaţiile cu ceilalţi şi cu mediul 

înconjurător 

-participare la activităţile de grup în 

Concurs de 

recitări 

Educ. 

Cobzaru 

Denisa 

Grădiniţa 

Horia 

 

Preşcolarii 

şi 

04.04.2012 Fotografii 

Diplome 
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calitate de vorbitor şi auditor educatoarea 

4 Omul 

sfinţeşte 

locul  

 

 

 

 

 

 

 

Sport şi 

sănătate  

-formarea şi cultivarea interesului pentru 

înfrumuseţarea zonei, 

-formarea unei atitudini ecologice 

responsabile prin exersarea unor 

deprinderi de îngrijire şi ocrotire a 

mediului aplicând cunoştinţele însuşite, 

-înţelegerea cauzalităţii unor fenomene, 

schimbări şi transformări din mediul 

înconjurător, 

 

-dezvoltarea armonioasă a copilului prin 

activităţi sportive 

Ecologizarea 

unui spaţiu din 

curtea şcolii 

 

 

 

 

 

 

Întreceri 

sportive 

Gimnastică 

Dansuri 

Educ. 

Cobzaru 

Denisa 

 

 

Curtea 

Grădiniţei 

Horia 

 

Preşcolarii 

şi 

educatoarea 

05.04.2012 Fotografii 

5 Ne 

pregătim 

pentru 

sărbătorile 

pascale 

-cunoaşterea unor elemente simple de 

religie şi cultură religioasă, 

-priceperea de a utiliza creator tehnicile 

practic-aplicative învăţate în obţinerea 

unei lucrări în situaţii nou create, 

-manifestarea comportamentelor de a 

acceptare, toleranţă, solidaritate    

Activităţi 

practic-

aplicative 

Educ. 

Cobzaru 

Denisa 

Grădiniţa 

Horia 

 

Preşcolarii 

şi 

educatoarea 

06.04.2012 Lucrări 

artistico-

plastice 

Fotografii 



ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SURDILA GRECI 
Localitatea Surdila Greci,  Str. Scolii,  nr.9, Judeţul Brăila 

Telefon/ fax 0239 661010 
E-mail: scoalasurdilagreci@yahoo.com 

 

PROPUNERI ACTIVITĂŢI „ ŞCOALA ALTFEL”, 2-6 APRILIE 2012                         

 

 Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie  

din data de 01.03.2012 

 

ACTIVITĂŢI „ŞCOALA ALTFEL” 

Structura Grădiniţa Făurei Sat 

Educatoare : Chiriţă Liliana 

 

Nr 

crt 

Denumirea 

activităţii 

Descrierea activităţii  Obiective urmărite Responsabil Participanţi Data Evaluare 

1 Micul 

pieton 

Întâlnire cu şeful 

poliţiei din comună, 

Prezentarea unei 

scenete „Semaforul” 

Realizarea de 

desene 

-să conştientizeze regulile de 

circulaţie cunoscute, 

-să îşi dezvolte atenţia şi 

capacitatea de a reacţiona prompt 

la pericol 

Educ.Chiriţă 

Liliana 

Preşcolarii, 

elevii claselor 

I-IV, 

învăţătoarea, 

şeful de post 

02.04.2012 Album 

foto, 

expoziţie 

de desene 

2 Prietenii 

curăţeniei 

Întâlnire cu medicul 

comunei 

Prezentarea unei 

scenete 

Jocuri de rol 

Expoziţie de desene 

-să îşi însuşească norme de 

alimentaţie sănătoasă în vederea 

menţinerii sănătăţii şi dezvoltării 

armonioase a copilului 

-să recunoască principalele reguli 

de igienă personală 

Educ.Chiriţă 

Liliana 

Preşcolarii, 

elevii claselor 

I-IV, 

învăţătoarea, 

şeful de post 

03.04.2012 Album 

foto, 

expoziţie 

de desene 
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3 Micul 

pictor 

Confecţionare de 

felicitări pentru 

credincioşii din 

biserică 

-să deseneze, să asambleze dând 

formă felicitările dedicate 

Sărbătorilor de Paşte 

Educ.Chiriţă 

Liliana 

Preşcolarii, 

elevii claselor 

I-IV, 

învăţătoarea, 

şeful de post 

04.04.2012 Album 

foto, 

expoziţie 

de desene 

4 S.O.S. 

Natura 

Plantare de flori în 

curtea grădiniţei şi 

şcolii 

-să îşi dezvolte dragostea de 

frumos, 

-să îşi formeze deprinderi de a 

planta, îngriji flori în curtea 

grădiniţei şi şcolii 

 

Educ.Chiriţă 

Liliana 

Preşcolarii, 

elevii claselor 

I-IV, 

învăţătoarea, 

şeful de post 

05.04.2012 Album 

foto, 

expoziţie 

de desene 

5 Lăsaţi 

copiii să 

vină la 

mine 

Participare la slujbă 

Sceneta 

-să participe cu smerenie la slujba 

Sfântului Maslu 

Educ.Chiriţă 

Liliana 

Preşcolarii, 

elevii claselor 

I-IV, 

învăţătoarea, 

şeful de post 

06.04.2012 Album 

foto, 

expoziţie 

de desene 
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 Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie  

din data de 01.03.2012 

 

ACTIVITĂŢI „ŞCOALA ALTFEL” 

Structura Grădiniţa Surdila Greci 

Educatoare : Tarău Augustina 

Nr 

crt 

Data Activitatea Obiective Participanţi Responsabil Evaluare 

1 02.04.2012 Suntem prietenii 

primăverii  

Plantare de flori în 

curtea grădiniţei  

-să cunoască caracteristici ale primăverii, 

-să recunoască şi să utilizeze unlete de lucru,  

-să respecte regului de securitate personală, 

-să urmeze momentele principale pentru 

plantarea unei flori 

Preşcolarii 

Părinţii 

 

Educatoare 

Tarău 

Augustina 

Florile 

plantate, 

fotografii 

2 03.04.2012 Pregătim masa de 

Paşti  

-să cunoască elemente componente ale lumii 

înconjurătoare,tradiţii şi obiceiuri de Paşti, 

-să realizeze lucrări practice inspirate din viaţa 

cotidiană,valorificând deprinderile de lucru 

însuşite, 

-să obţină efecte plastice prin tehnici specifice 

picturii. 

Preşcolari 

Părinţi 

Bunici 

Educatoare 

Tarău 

Augustina 

Lucrări 

copiilor 

Fotografii 

3 04.04.2012 Călători în lumea -să redea succesiunea ccronologică a Preşcolari Educatoare Fotografii 
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poveştilor  întâmplărilor din poveşti, 

-să mânuiască materialele puse la dispoziţie, 

-să realizeze decorul pentru căsuţa caprei 

 Tarău 

Augustina 

4 05.04.2012 Unde ne jucăm? -să cunoască semnele de circulaţie şi 

semnificaţia lor, 

-să cunoască şi să respecte normele de 

comportare în societate, asigurării sănătăţii 

personale şi colective şi protecţiei mediului 

înconjurător 

Preşcolarii 

Agent de 

poliţie 

Părinţi 

Educatoare 

Tarău 

Augustina 

Fotografii 

5 06.04.2012 Sănătate prin 

mişcare în aer liber 

-să cunoască importanţa mişcării în aer liber 

pentru sănătate, 

-să participe activ la jocuri individuale şi în 

echipă şi să contribuie la reuşita echipei. 

Preşcolari 

Părinţi 

Educatoare 

Tarău 

Augustina 

Fotografii 
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 Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie  

din data de 01.03.2012 

 

ACTIVITĂŢI „ŞCOALA ALTFEL” 

 

Structura Şcoala cu clasele I-IV Făurei Sat 

Învăţător : Istrate Ilinca 

Nr 

crt 

Denumirea activităţii Descrierea activităţii Obiective Data Participanţi Responsabil 

1 Ştim să circulăm 

corect ? 

Întâlnire cu şeful de post 

din comună 

Desenarea unor semne 

de circulaţie 

-să conştientizeze regulile de 

circulaţie cunoscute, 

-să îşi însuşească reguli de circulaţie 

noi, 

-să redea prin desen şi culoare 

diferite semne de circulaţie 

02.04.2012 Elevii claselor 

I-IV  

Preşcolarii de 

la Grădiniţa 

Făurei Sat 

Înv. Istrate 

Ilinca 

2 Cum luptăm 

împotriva 

microbilor ? 

Întâlnire cu medicul din 

comună 

Realizarea unei scenete 

-să afle noi reguli şi metode prin care 

luptăm împotriva microbilor 

03.04.2012 Elevii claselor 

I-IV  

Preşcolarii de 

la Grădiniţa 

Făurei Sat 

Înv. Istrate 

Ilinca 

3 Să întâmpinăm Confecţionare de -să deseneze, să coloreze, să 04.04.2012 Elevii claselor Înv. Istrate 
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cu bucurie 

Sărbătorile 

Pascale 

felicitări care vor fi 

înmânate credincioşilor 

în biserică Sf.Maslu  

decupeze dând formă felicitărilor 

dedicate Sărbătorile de Paşte 

I-IV  

Preşcolarii de 

la Grădiniţa 

Făurei Sat 

Ilinca 

4 Un pom, o floare-

o amintire în 

urma mea 

Plantare de pomi şi flori 

în curtea şcolii şi în 

ghivece 

-să îşi formeze deprinderi de a planta 

şi îngriji pomi şi flori în curtea şcolii 

şi în ghivece 

05.04.2012 Elevii claselor 

I-IV  

Preşcolarii de 

la Grădiniţa 

Făurei Sat 

Înv. Istrate 

Ilinca 

5 Credinţa în 

înviere 

Versuri adecvate, date 

importante, participare la 

suljba Sf.Maslu 

-să afle date importante despre 

Înviere 

-să înveţe şi să recite versuri 

adecvate, 

 

06.04.2012 Elevii claselor 

I-IV  

Preşcolarii de 

la Grădiniţa 

Făurei Sat 

Înv. Istrate 

Ilinca 

 

 

 

 

 

 

 



ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SURDILA GRECI 
Localitatea Surdila Greci,  Str. Scolii,  nr.9, Judeţul Brăila 

Telefon/ fax 0239 661010 
E-mail: scoalasurdilagreci@yahoo.com 

 

PROPUNERI ACTIVITĂŢI „ ŞCOALA ALTFEL”, 2-6 APRILIE 2012                         

 

 Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie  

din data de 01.03.2012 

 

 

ACTIVITĂŢI „ŞCOALA ALTFEL” 

 

Şcoala cu clasele I-VIII Surdila Greci, ciclul primar 

Învăţători: Antonescu Nela şi Panait Lenuţa 

 

Nr 

crt 

Data Denumirea activităţii Obiective Modul de desfăşurare Tipul 

activităţii 

Responsabili 

1 02.04.2012 Cel mai bun 

povestitor 

/recitator/interpret 

-să vizioneze texte/momente din texte 

îndrăgite studiate, 

-să dramatizeze unele din texte îndrăgite, 

-să interpreteze cântece şi poezii în limba 

franceză 

Prezentare 

retroproiector 2 h 

Joc de rol, cântece 

2 h 

Concurs  Învăţătoarele  

Profesor limba 

franceză, 

Bratosin Sabina 

2 03.04.2012 Bine-ai venit 

primăvară ! 

-să realizeze individual sau în grup lucrări 

care să reprezinte primăvara, 

-să redea cu ajutorul culorilor frumuseţile 

primăverii, 

Analiza lucrărilor şi premierea acestora 

Realizare de 

colaje 2 h 

Pictură 2 h 

Expoziţie cu 

lucrările elevilor 

Expoziţie  

Concurs  

Învăţătoarele 

Antonescu Nela 

şi Panait Lenuţa 
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3 04.04.2012 Tradiţii pascale -stimularea creativităţii elevilor în 

domeniul artistico-plastic 

-tradiţii şi obiceiuri, semnificaţia religioasă 

a Sărbătorii Paştelui 

Decorare ouă 

Felicitări Paşte 

Dezbatere 

Expoziţie  

Concurs  

Învăţătoarele şi 

preotul paroh 

Bobocea Mihai 

4 05.04.2012 Să trăim într-un 

mediu sănătos 

-să participe la acţiuni care presupun 

ecologizare, plantare de flori 

-să-şi autoaprecieze comportamentul prin 

raportare la mediu  

Ecologizarea 

împrejurimilor 

Plantare flori, 

pomi 

Activitate 

practică 

ecologizare 

Învăţătoarele 

Antonescu Nela 

şi Panait Lenuţa 

5 06.04.2012 Sport şi sănătate  -să-şi dezvolte armonios organismul, 

-să-şi dezvolte spiritul de echipă 

Activitatea 

sportivă 

Întreceri 

fete/băieţi 

Concursuri 

distractive 

Concurs  

 

Învăţătoarele 

Antonescu Nela 

şi Panait Lenuţa 
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 Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie  

din data de 01.03.2012 

 

ACTIVITĂŢI „ŞCOALA ALTFEL” 

 

Structura Şcoala cu clasele I-IV Horia  

Învăţător : Baciu Georgiana 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea activitatii Obiective urmarite Tipul activitatii Responsabil Participanti/ 

Invitati 

Data Evaluarea 

activitatii 

1 Ecologizarea zonei: 

„E curat si frumos in 

jurul meu !” 

- formarea şi cultivarea interesului 

pentru infrumusetarea  zonei 

 -formarea şi cultivarea interesului 

pentru  sănătate; 

-să luptăm pentru ocrotirea şi 

menţinerea în stare de curăţenie a  

scolii, a satului ,a  naturii in general; 

-dezvoltarea unor valori  adaugate 

 privind spaţiul public; 

 -încurajarea activităţii de voluntariat 

în rândul elevilor. 

 

-amenajarea 

spatiului verde 

-activitate 

ecologică 

Învăţător 

Baciu 

Georgiana 

Elevii 

claselor 

I-IV 

Parinti 

02.04.2012 Fotografii 
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2 Drumetie: 

,,Să ne cunoastem  

împrejurimile 

satului” 

-  să dobândească cunoştinţe noi; 

- să acumuleze abilităţi de orientare pe 

hartă; 

-să –şi cunoască localitatea din care 

face parte; 

-să-şi formeze un comportament 

civilizat în timpul deplasării; 

-să ştie să o localizeze pe harta 

judeţului; 

-să-şi formeze sentimentul patriotic de 

dragoste faţă de ţară şi popor,fată de  

localitatea  natală. 

Drumeţie  Învăţător 

Baciu 

Georgiana 

Elevii 

claselor 

I-IV 

 

03.04.2012 Fotografii 

Album foto 

 

3. Vizionare materiale 

P.S.I: 

,,Nu ne jucăm  cu 

focul !” 

-sa cunoască normele de securitate 

privind situaţiile de urgenţă; 

-să cunoască regulile de comportament 

în diferite situaţii de urgentă; 

-să acorde primul ajutor in vederea 

salvării de vieti; -cultivarea  

sentimentului de bun cetătean si bun 

român; -să  coloreze  fisele date 

respectând cerintele. 

-activitate de 

educatie pentru 

prevenirea si 

stingerea 

incendiilor 

-activitate de 

protectia  

mediului. 

 Învăţător 

Baciu 

Georgiana 

Elevii 

claselor 

I-IV 

 

04.04.2012 Fise de   

colorat  
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4. Mâini dibace 

,,Datini si obiceiuri 

pascale” 

-dezvoltarea interesului fata de 

traditiile romanilor si a locuitorilor din 

satul lor; 

-cunoasterea de catre elevi a 

insemnatatii sarbatorii Pascale; 

- să dobândească cunoştinţe noi; 

-dezvoltarea muncii in echipa  

-realizarea de picturi, desene, oua 

încondeiate. 

-activitate 

culturală-traditii 

si obiceiuri la 

români  

-activitate de 

educatie 

plasticaă 

-ateliere de 

lucru. 

 Învăţător 

Baciu 

Georgiana 

Elevii  

claselor 

I-IV 

Parinti 

05.04.2012  

Album foto 

 

Expozitie cu 

lucrarile 

realizate  

5. 1.Cel mai bun cititor -

concurs 

,,Albă-ca -Zăpada”, 

,,Amintiri din 

copilarie” 

2.Joc  didactic: 

,,Recunoaste 

personajul ” 

-dezvoltarea armonioasa a copilului 

-încurajarea copiilor sa  citească  

pentru  a intra in lumea  vrăjită a 

povestilor; 

-cultivarea  interesului  pentru  lectura  

si imbogatirea  vocabularului; 

-dezvoltarea fizica si psihica a copiilor 

prin jocuri de rol cu trimitere la 

personaje din lecturile citite. 

-activitate 

pentru 

 dezvoltarea 

imaginaţiei şi a 

abilităţilor de 

comunicare; 

-să povestească 

 corect şi cursiv; 

-să  iubească  

lectura . 

 Învăţător 

Baciu 

Georgiana 

Elevii  

claselor 

I-IV 

 

06.04.2012  

Impresii ale 

elevilor 

consemnate 

intr-un 

registru 

special 

Fotografii 
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 Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie  

din data de 01.03.2012 

 
ACTIVITĂŢI „ŞCOALA ALTFEL” 

Şcoala cu clasele I-VIII Surdila Greci, ciclul gimnazial 

Cadre didactice participante: Corina Ciocârlan –limba şi literatura română, limba engleză, diriginte clasa a V-VII-a, Bratosin Sabina-

limba franceză,  limba engleză, educaţia plastică, educaţia muzicală, diriginte clasa a VI-a, Oancea Ion-matematică, Petcu Dumitru-

biologie, Vuţino Iulia Olguţa-chimie, fizică, educaţia pentru sănătate, Gherguş Mariana-istorie, geografie, educaţie tehnologică, 

educaţie fizică, diriginte clasa a VIII-a, Bobocea Mihai Ionuţ-religie, preot paroh Surdila Greci. 

 

Nr 

crt 

Data Intervalul 

orar 

Activitatea Obiective Elevii 

partici-

panţi 

Responsabil Evaluare 

1  

Luni, 

02.04.2012 

8-11 O minte sănătoasă în corp 

sănătos 

-activităţi de educaţie pentru 

sănătate şi promovarea unui 

stil de viaţă sănătos, 

dezbatere împreună cu 

medicul comunei, realizarea 

unei salate de fructe şi a unor 

-formare şi cultivarea 

interesului pentru 

problematica sănătăţii,  

-cunoaşterea organismului 

uman şi a normelor de 

comportament pentru 

asigurarea echilibrului 

dintre sănătatea individuală 

V, VI Prof. Bratosin 

Sabina 

Prof. Petcu 

Dumitru 

Prof.Vuţino Iulia 

Prof. Gherguş 

Mariana 

 

Postere  

Fotografii 

Salata de 

fructe 

Reţete de 

meniuri 

sănătoase 

Chestionare  
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meniuri, realizarea de postere 

cu alimente interzise 

şi colectivă, 

-formarea deprinderilor de 

alimentaţie raţională, 

-realizarea unor meniuri 

sănătoase şi salatei de 

fructe respectând normele 

de igienă în realizarea 

produsului finit,  

-.dezvoltarea spiritului de 

echipă 

Invitaţi: medicul 

comunal, 

consilier locali, 

părinţi  

2 8-11 Călătorie în jurul 

bibliotecii 

Atelier de lucru, vizită la 

Biblioteca comunală şi 

C.D.I.Surdila Greci 

 

- aprecierea frumosului din 

arta/cultura ; 

-identificarea informaţiilor 

esenţiale dintr-un mesaj 

oral, în scopul înţelegerii 

sensului global al acestuia,  

-adaptarea vorbirii la 

parteneri şi la situaţia de 

comunicare / situaţii de 

comunicare dinverse, 

-participarea la diferite 

VII Prof. Ciocârlan 

Corina 

Invitat : 

biliotecar 

comunal 

Eseuri 

Postere 

Fotografii  
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situaţii de comunicare, 

-redactarea unor lucrări 

scurte pe o anumită temă 

urmărind un plan. 

3 8-11  „100 mari descoperiri din 

domeniul ştiinţelor” 

Vizionare film Discovery şi 

dezbatere, realizare de 

postere şi pliante 

- cunoaşterea unor invenţii 

care au revoluţionat viaţa 

omenirii 

 

VIII Prof. Vuţino Iulia Postere şi 

pliante 

4 11-13 Un pom, o viaţă 

-activităţi de ecologizare a 

spaţiului de curtea şcolii, a 

parcului din centrul comunei 

-formarea unei atitudini 

ecologice responsabile, 

-antrenarea elevilor în 

ingrijirea spaţiului verde, 

-cunoaşterea regulilor de 

protecţie a mediului, 

-sesizarea importanţei 

mediului natural în viaţa 

omului, înţelegând 

necesitatea protejării lui, 

-manifestarea unui spirit 

colegialitate 

V-VIII Toate cadrele 

didactice 

 

Partener: 

Primăria şi 

Consiliul Local 

Surdila Greci 

 

Invitaţi părinţi 

Pomi şi flori 

plantate 

Curăţirea 

unor spaţii 

Fotografii 
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5  

 

Marţi, 

03.04.2012 

8-11 A fi un bun cetăţean 

Campanie de prevenire a 

delicvenţei juvenile şi 

educaţie pentru reacţii 

corecte în situaţii de urgenţe 

-formarea deprinderilor de 

educaţie civică, rutieră, 

P.S.I şi situaţii de urgenţă, 

-cunoaşterea normelor de 

securitate privind situaţiile 

de urgenţă şi a normelor de 

conduită în societate, 

-recunoaşterea faptelor 

bune vs. rele din 

comunitate, 

- dezvoltarea abilităţilor de 

interacţiune socială şi 

adoptarea unei atitudini 

pozitive în dezvoltarea 

relaţiilor cu cei din jur, 

-dezvoltarea capacităţii de 

relaţionare cu factorii 

responsabili fără a fi 

influenţaţi de stereotipuri 

sau prejudecăţi de ordin 

social, religios, etnic sau 

V,VI Prof. Bratosin 

Sabina 

Prof.Petcu 

Dumitru 

Prof. Gherguş 

Mariana 

 

Partener: 

serviciul de 

situaţii de 

urgenţă din 

comună,  

ISU,  

Postul de poliţie, 

Pompierii 

Fotografii 

Postere  

Chestionare  



ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SURDILA GRECI 
Localitatea Surdila Greci,  Str. Scolii,  nr.9, Judeţul Brăila 

Telefon/ fax 0239 661010 
E-mail: scoalasurdilagreci@yahoo.com 

 

PROPUNERI ACTIVITĂŢI „ ŞCOALA ALTFEL”, 2-6 APRILIE 2012                         

 

sexual şi urmărirea 

înlăturării lor şi a efectelor 

acestora 

6 8-11 Cărţi şi biblioteci virtuale 

vs. Cărţi şi bilbioteci clasice 

Dezbatere pe marginea 

avantajelor/dezavantajelor 

cărţilor şi bibliotecilor în 

formate electronic 

-adaptarea vorbirii la 

parteneri şi la situaţia de 

comunicare/situaţii de 

comunicare diverse; 

-susţinerea punctului de 

vedere cu argumente 

pro/contra; 

-aprecierea frumosului din 

artă/cultură; 

-implicarea în desfăşurarea 

manifestărilor literare; 

-conştientizarea importanţei 

lecturei 

VII, 

VIII 

Prof. Ciocârlan 

Corina 

Invitat: 

bibliotecarul 

comunal 

Fotografii  

Postere  

Eseuri 

7 11-13 Vizionare de filme istorice, 

opere literare ecranizate 

-vizionare de filme istorice şi 

opere literare ecranizate,  

dezbatere 

-dezvoltarea interesului 

pentru capodoperele 

cultural-artistice, 

-conştientizarea simţului 

estetic şi a nevoii de 

V-VIII Prof. Gherguş 

Mariana, 

prof.Bratosin 

Sabina 

Prof. Ciocârlan 

Postere, 

pliante 

Chestionare  
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frumos, Corina 

8  

 

 

 

Miercuri, 

04.04.2012 

8-13 Tradiţii pascale  

-ateliere de lucru, realizarea 

de icoane, felicitări de Paşti 

cu diferite tehnici de lucru 

(origami, tangram, punctul 

românesc, pictură, colaje, 

quiling etc) 

-realizarea de compoziţii 

literare cu temă pascală 

-expoziţie de ouă încodeiate, 

-dramatizarea unor fragmente 

de texte literare specifice 

Sărbătorilor de Paşti 

-expoziţie de produse 

culinare realizate de către 

părinţi 

-dezvoltarea interesului faţă 

de tradiţiile românilor, 

-cunoaşterea însemnătăţii 

tradiţiilor de Paşte,  

- dezvoltarea abilităţilor de 

lucru cu tehnici diferite,  

-dezvoltarea capacităţii de 

comunicare,  

-dezvoltarea spiritului de 

echipă, 

-dezvoltarea orizontului 

literar, 

-dezvoltarea simţului 

estetic, 

-dezvoltarea creativităţii, 

-dezvoltarea relaţiilor 

părinţi-elevi-şcoală 

 

V-VIII Toate cadrele 

didactice 

 

Partener : 

Parohia Sfinţii 

Trei Ierarhi 

Surdila Greci 

 

Invitati : părinţi 

şi consilieri 

locali 

Fotografii  

Expoziţia 

lucrărilor  

Chestionare  
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9  

 

Joi, 

05.04.2012 

8-13 Sesiunea de comunicări 

ştiinţifice interdisciplinare 

(limba română, 

matematică, fizică, chimie) 

Prezentarea de către elevi a 

unor referate şi materiale pe 

teme interdisciplinare, 

premierea celor mai 

interesante şi bine 

documentate materiale 

-redactarea diverselor texte, 

cu scopuri şi destinaţii 

diverse, adaptându-le la 

situaţia de comunicare 

concretă;  

-redactarea eseurilor, 

compunerilor prin care să 

îşi exprime opinia; 

-identificarea valorilor etice 

şi culturale într-un text, cu 

exprimarea impresiilor şi 

preferinţelor; 

-dezvoltarea spiritului de 

competiţie, 

VI, 

VII, 

VIII 

Prof. Oancea Ion 

Prof. Ciocârlan 

Corina 

Prof. Vuţino Iulia 

Invitaţi: părinţi, 

consilier locali,  

angajaţii 

Primăriei Surdila 

Greci 

Portofoliul 

cu lucrările 

elevilor 

Fotografii  

10 8-13 Învăţarea de cântece şi 

poezii în limbi străine 

(franceză şi engleză) 

specifice particularităţilor 

de vârstă 

 

 

-dezvoltarea dorinţei de 

cunoaştere a culturii şi 

civilizaţiei franceze, 

engleze, 

-dezvoltarea abilităţilor de 

citit şi vorbit în limbile 

străine,  

V,  

VI,  

VII, 

VIII 

 

 

 

 

Prof. Bratosin 

Sabina 

Prof. Gherguş 

Mariana 

 

 

Chestionare  

Fotografii  



ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SURDILA GRECI 
Localitatea Surdila Greci,  Str. Scolii,  nr.9, Judeţul Brăila 

Telefon/ fax 0239 661010 
E-mail: scoalasurdilagreci@yahoo.com 

 

PROPUNERI ACTIVITĂŢI „ ŞCOALA ALTFEL”, 2-6 APRILIE 2012                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurs de cultură 

generală 

-dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare şi memorare, 

-dezvoltarea interesului faţă 

de tradiţiilor de Paşte din 

alte tări. 

-aplicarea criteriilor estetice 

şi morale în aprecierea 

valorilor, 

-dezvoltarea la elevi a 

lărgirii domeniului de 

cunoaştere a noţiunilor pe 

care omul le poate întâlni în 

viaţă, -lărgirea orizontului 

personal, 

-valorificarea propiilor 

cunoştinţe şi dezvoltarea 

încrederii de sine,  

-dezvoltarea capacităţilor 

de cooperare, 

-dezvoltarea spiritului de 

echipă 

 

 

 

 

 

 

 

 

V,  

VI,  

VII, 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Bratosin 

Sabina 

Prof. Gherguş 

Mariana 
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11  

Vineri, 

06.04.2012 

8-12 Sport şi sănătate 

-întreceri sportive : concurs 

de atletism pe grupe de 

vârstă, ştafete aplicative, 

alergarea în sac, mersul 

piticului, concursuri de 

îndemânare 

Activităţile se vor desfăşura 

în Sala de sport a comunei 

Surdila Greci. 

-dezvoltarea armonioasă a 

organismului copiilor, 

-dezvoltarea spiritului de 

echipă, 

-dezvoltarea spiritului de 

competiţie  

V-VIII Prof. Gherguş 

Mariana, prof. 

Bratosin Sabina, 

prof. Oancea Ion, 

Partener : 

Primăria şi 

Consiliul Local 

Surdila Greci 

Fotografii  

12 10-14 Picnic literar 

 

- exersarea 

comportamentelor de 

cooperare în grup; 

- exersarea abilităţilor de 

prezentare a informaţiilor în 

cadrul grupului; 

- sesizarea importanţei 

mediului natural în viaţa 

omului, înţelegând 

necesitatea protejării lui; 

- dezvoltarea orizontului 

V, VII prof. Ciocârlan 

Corina 

 

Fotografii  

Pliante 
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literar; 

- dezvoltarea simţului 

estetic. 

 

  

 


