Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie
din data de 12.02.2013
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR
DIN CADRUL PROGRAMULUI "SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN"
Structura : Grădinița cu program normal Surdila Greci
Cadru didactic : Tarău Augustina
Nr

Denumirea

crt

activităţii

1

Lumea
poveștilor

Tipul activităţii

Obiective urmărite

Atelier de lectura

Responsabil

Participanţi

Data

Evaluare

-dezvoltarea imaginatiei si a abiulitatilor de a asculta Educ.Tarău

Preşcolarii,

Luni,

Fotografii

educatoare

01.04.2013

caseta cu

Concurs de ghicitori si a
``Personajele

comunica pareri, impresii legate de textele

Augustina

din audiate, vizualizate;

povesti favorite``

povesti

manifestarea comportamentului competitiv , dar sia

lucrari

spiritului de echipa,
dezvoltarea abilitatilor de a realiza desene, picturi,
colaje reprezentand scene, personaje din povesti,
utilizand tehnici de lucru invatate;
2

Ne jucăm,
facem

Atelier gastronomic

-cunoasterea organismului uman si a functiilor Educ.Tarău
vitale, precum si a unor norme de comportament

Augustina

Preşcolarii,

Marți,

educatoarea 02.04.2013

Album foto,
fise, salate
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meniu

pentru asigurarea echilibrului dintre sanatatea

sucuri

individuala si colectiva;
-cunoasterea notiunilorlegate dec sanatate si de
boala

in

vederea

dezvoltarii

armonioase

a

organismului;
-dezvoltarea capacitatilor de utilizare a normelor
igienico-sanitare

prin

corectarea

deprinderilor

igienico-sanitare gresite ;
-completarea unor meniuri sanatoase -mic-dejun,
pranz, cina-Piramida alimentelor sanatoase.
3

Învățăm să

Protectia mediului

-stimularea curiozitatii copiilor prin investigarea Educ.Tarău

Miercuri,

postere,

Educatoarea 03.04.2013

lucrari

Preşcolarii,

plantăm

realitatii;

floricele

-formarea unei atitudini ecologice responsabile prin

realizate de

exersarea unor deprinderi de ingrijire si ocrotire a

copii

mediului

Augustina

inconjurator,

ingrijind

si

plantand

semintede flori/plante in curtea gradinitei;
-dezvoltarea simtului estetic pentru frumosul din
natura.
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4

Cine-i
primul ?

Activitate sportiva
Atelier

de

plastice

-dezvoltarea armonioasa a organismului copilului;

arte -respectarea regulilor jocurilor propuse;

Educ.Tarău

Preşcolarii,

Joi,

Premii

Augustina

educatoare

04.04.2013

Desene

-manifestarea comportamentului competitiv, dar si a

colaje

spiritului de echipa.
5

``Flori de

Activitate practica- -relationarea cu cei din jur prin stari afective Educ.Tarău

primăvară`` confectionare
felicitari

de pozitive,
manifestarea

Augustina
prieteniei,

tolerantei,

Preşcolarii,

Vineri,

Educatoarea 05.04.2013

expoziţie de
felicitari

armoniei

concomitent cu invatarea autocontrolului
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Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie
din data de 12.03.2013
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR
DIN CADRUL PROGRAMULUI "SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN"
Structura : Grădinița cu program normal Făurei Sat
Cadru didactic : Chiriță Liliana
Nr

Denumirea

Tipul activităţii

crt

activităţii

1

O lume

Atelier de lectura

plina de

Concurs

povesti

ghicitori
``Personajele

Obiective urmărite

Responsabil

-dezvoltarea imaginatiei si a abiulitatilor de a asculta Educ.Chiriţă
de si a

comunica pareri, impresii legate de textele

Liliana

Participanţi

Data

Evaluare

Preşcolarii,

Luni,

Fotografii

educatoare

01.04.2013

caseta cu

audiate, vizualizate;

povesti

din manifestarea comportamentului competitiv , dar sia

povesti favorite``

lucrari

spiritului de echipa,
dezvoltarea abilitatilor de a realiza desene, picturi,
colaje reprezentand scene, personaje din povesti,
utilizand tehnici de lucru invatate;
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2

``Ursuletii

Atelier gastronomic -cunoasterea organismului uman si a functiilor vitale, Educ.Chiriţă

fac

precum si a unor norme de comportament pentru

meniu``

asigurarea echilibrului dintre sanatatea individuala si

Liliana

Preşcolarii,

Marți

Album foto,

educatoarea

02.04.2013

fise, salate
sucuri

colectiva;
Sanatos ,

-cunoasterea notiunilorlegate dec sanatate si de boala

dar si

in vederea dezvoltarii armonioase a organismului;

hazliu

-dezvoltarea capacitatilor de utilizare a normelor
igienico-sanitare

prin

corectarea

deprinderilor

igienico-sanitare gresite ;
-completarea unor meniuri sanatoase -mic-dejun,
pranz, cina-Piramida alimentelor sanatoase.
3

``Un pom,
o viata de
om!``

Protectia mediului

-stimularea curiozitatii copiilor prin investigarea Educ.Chiriţă

Preşcolarii,

Miercuri,

postere,

realitatii;

Educatoarea

03.04.2013

lucrari

Liliana

-formarea unei atitudini ecologice responsabile prin

realizate de

exersarea unor deprinderi de ingrijire si ocrotire a

copii

mediului inconjurator, ingrijind si plantand semintede
flori/plante in curtea gradinitei;
-dezvoltarea simtului estetic pentru frumosul din
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natura.
4

Stafete si

Activitate sportiva

jocuri

Atelier

sportive

plastice

de

-dezvoltarea armonioasa a organismului copilului;

arte -respectarea regulilor jocurilor propuse;

Educ.Chiriţă

Preşcolarii,

Joi,

Premii

Liliana

educatoare

04.04.2013

Desene

-manifestarea comportamentului competitiv, dar si a

colaje

spiritului de echipa.
5

``Pastelul

Activitate practica- -relationarea cu cei din jur prin stari afective pozitive, Educ.Chiriţă

Preşcolarii,

Vineri,

expoziţie de

Invierii``

confectionare

Educatoarea

05.04.2013

felicitari

felicitari

de manifestarea

prieteniei,

tolerantei,

armoniei

Liliana

concomitent cu invatarea autocontrolului
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Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie
din data de 12.03.2013
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR
DIN CADRUL PROGRAMULUI "SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN"
Structura : Grădinița cu program normal Horia
Cadru didactic : Leca Lucia Florentina
Nr

Denumirea

crt

activităţii

1

Sandwich-uri

Tipul activităţii

Atelier

haioase, bune gastronomic
şi

gustoase”-

Obiective urmărite

Responsabil

Participanţi

Data

Evaluare

-să exerseze alături de mămici abilităţile casnice, Educ. Leca Preşcolarii,

Luni,

Expoziție

reuşind în final să facă un sandwich

01.04.2013

de produse

Lucia

educatoare,
bunici

--realizarea şi aranjarea unor sandwich-uri haioase

culinare,

activitate

fotografii

gospodărească
2

,,Excursie”

Excursie tematică

-să viziteze gradina zoologica

Educ.Leca

Preşcolarii,

Marți,

-sa viziteze vaporasele de pe faleza Dunarii

Lucia

educatoarea

02.04.2013

Fotografii

-sa vizioneze Teatrul de papusi
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3

-Vizita
Biserica

la Excursie tematică
din

localitate

-să cunoasca unele elemente simple de religie si Educ. Leca Preşcolarii,

Miercuri,

cultura religioasa

03.04.2013

-sa

dezvolte

dragostea

Lucia
pentru

credinta

Educatoarea

Fotografii

in

Dumnezeu
4

,,Micii

Atelier de pictură

artisti!”

-să îşi dezvolte interesul pentru muzica

Educ. Leca Preşcolarii,

Joi,

Expoziție

-sa audieze cu placere cantecele pentru copii

Lucia

04.04.2013

de

educatoare

-sa intoneze atat in grup cât si individual sau in

desene,

fotografii

grupuri mici cantece pentru copii
-sa asocieze miscarile sugerate de textul cantecului
cu ritmul acestuia.
5

,,Totul pentru Activitate practica

-să fie capabili să realizeze lucrări practice în Educ. Leca Preşcolarii,

Vineri,

copii”-

curtea grădiniţei, ajutând astfel la înfrumuseţarea Lucia

05.04.2013

activitate

mediului înconjurător

Educatoarea

Fotografii

ecologică
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Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie
din data de 12.02.2013
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR
DIN CADRUL PROGRAMULUI "SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN"
Structura : Școala primară Făurei Sat
Cadru didactic : Boboc Mădălina
Nr

Data

Denumirea activităţii

Obiective

Modul de desfăşurare

Evaluarea

crt

1

Responsabili

activității

Luni,

„Cartea frumoasă – - conştientizarea rolului cărţii, a cititului în viaţa memorare

01.04.2013 cinste cui te-a scris!”

unui elev/ om

8-10

- text suport :

-

realizarea

unui

Inv.Boboc

- să identifice, scrie, memoreze - proverbe despre - ciorchine

ciorchine,

Madalina

carte

pliant

-

formarea

- cadranele
- proiecţie pps
deprinderilor

de

citire

corectă, - desen

conştientă şi expresivă

-

fişe

- integrarea unor cuvinte şi expresii necunoscute în

lucru

de

vorbirea curentă
2

Luni,

„Clasa

noastră-cea - realizarea unei atmosfere de sărbătoare specifice desene cu specific -

01.04.2013 mai frumoasă”

sărbătorilor pascale

despre

primăvară, cu

expoziţie
lucrările Inv.Boboc
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10-12

- realizarea unei educaţii artistice şi estetice

pascale

elevilor

Madalina

- inducerea tradiţiilor româneşti în sufletul şi
mintea copiilor
3

Marți,

Plantăm fapte bune” realizarea unei bune educaţii civice şi comunitare - plantare de puieti

-

02.04.2013 sau „România prinde prin plantarea de puieţi
rădăcini!”

cd

aspecte

- dezvoltarea dragostei faţă de muncă şi natură

cu
ale Inv.Boboc

activităţii

Madalina

- dezvoltarea capacităţilor de cooperare
- realizarea unei educaţii ecologice
4

Miercuri,

„Tradiții

ca

pe

03.04.2013 vremea bunicii”

- inducerea tradiţiilor româneşti în sufletul şi - vopsitul ouălor ca cd

cu

mintea copiilor

bunicile noastre

ale Inv.Boboc

- păstrarea tradiţiilor locale

- respectarea etapelor activităţii

- respectarea etapelor de lucru

de

lucru

aspecte

Madalina

pentru

- dezvoltarea creativităţii elevilor, a simţului estetic obţinerea unui produs
de calitate
5

Joi,

Cum crezi că e mai - formarea deprinderilor de circulaţie corectă

04.04.2013 bine,
8-10

micule - cunoaşterea câtorva reguli de circulaţie rutieră

cetăţean?”
educaţie

- prevenirea infracţionalităţii în mijlocul elevilor
rutieră,

cd

cu Inv.Boboc

- expunere

-

- ciorchine

aspecte

- brainstorming

activităţii

Comisar

- concurs şcolar

- chestionare

xxxxxxxxx

ale Madalina
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educaţie morală

- chestionar

-

realizarea

unui poster
6

Joi,

„Şcoala noastră cea - realizarea unei educaţii estetice şi ecologice

de Fotografii

-activităţi

04.04.2013 mai frumoasă

curăţenie

Inv.Boboc

10-12

- împodobirea şcolii

Madalina

conform

spiritului

pascal
7

Vineri,

- realizarea unei bune educaţii creştine

„Liturghia

05.04.2013 copiilor” din cadrul - realizarea unei bune educaţii civice şi comunitare
proiectului:”Lăsaţi
copiii
mine…”

să

vină

-participarea la slujba Fotografii
religioasă
-răspunsurile

la

Inv.Boboc
la

Madalina, pr.

slujbă

Bobocea

-împărtăşirea copiilor

Mihai
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Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie
din data de 12.02.2013
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR
DIN CADRUL PROGRAMULUI "SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN"
Structura : Școala primară Horia
Cadru didactic : Baciu Georgiana
Nr

Data

crt

Inter

Obiective

Activitatea

Elevii

valul

participanţi

Locul de
desfasurare

Responsabil

Evaluare

orar
1

Luni,

8-12

01.04.2013

identificarea pasarilor care ierneaza in ``Ziua pasarilor``
tara in zona natala;

-observarea

-identificarea pasarilor calatoare care se ghicitori,

2

Marti,
02.04.2013

8-12

I-IV
imaginilor,

lucrari

plastilina, fulgi, pene, paie,

-cunoasterea speciilor de pasari protejate;

crengute-colaj

formarea si cultivarea interesului pentru ``E curat si frumos in jurul I-IV
meu!``

formarea si cultivarea interesului pentru -amenajarea

inv. Baciu Fotografii
Georgiana

din

intorc in tara;

infrumusetarea zonei;

Scoala

Expoziții
Planșe

Curtea

inv. Baciu Fotografii

școlii

Georgiana

spatiului
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sanatate;

verde-flori;

dezvoltarea unor valori pentru spatiul -activitate ecologica.
public;
-incurajarea activitatii de voluntariat in
randul elevilor.
3

Miercuri,

8-12

03.04.2013

acumularea abilitati de orinetare pe ``Sa
harta ;

ne

imprejurarile

cunoastem

I-IV

Scoala

satului``-

inv. Baciu Fotografii
Georgiana

-cunoasterea localitatii din care fac drumetie
parte ;
-formarea unui comportament civilizat pe
timpul deplasarii ;
-localizarea pe harta judetului
4

Joi,

8-12

Vineri,

``Maini dibace``

I-IV

Scoala

-realizarea de picturi, desene, felicitari ateliere de lucru

04.04.2013

5

-dezvoltarea muncii in echipa;

8-12

inv. Baciu Fotografii
Georgiana

Expoziție

pascale,

cu lucrările

-să dobândească cunoștințe noi

elevilor

-dezvoltarea armonioasă a copilului,

Concurs

"Cel

mai

bun

I-IV

Scoala

inv. Baciu Fotografii
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05.04.2013

-încurajarea copiilor să citească pentru a cititor"
intra în lumea vrăjită a poveștilor,

Joc didactic "Recunoaște

Georgiana

Expoziții
Impresii

-cultivarea interesului pentru lectura și personajul"

ale elevilor

îmbogățirea vocabularului,

consemnate

-dezvoltarea fizică și psihică a copiilor

într-un

prin jocuri de rol cu trimitere la personaje

registru

din lecturile primite.

special
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Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie
din data de 12.02.2013
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR
DIN CADRUL PROGRAMULUI "SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN"
Structura : Școala Gimnazială Surdila Greci
Nivel primar
Cadre didactice : Antonescu Nela și Panait Lenuța
Nr

Data

Denumirea activităţii

Obiective

Modul de desfăşurare

crt

1

Tipul

Responsabili

activităţii

Luni,

Proiect ``Un zâmbet

-formarea unor abilitati in initierea de activitati

Vizita la elevii din

voluntariat Învăţătoarele

01.04.2013 pentru tine!``

caritabile,

Scoala gimnaziala

Antonescu

8-12

-dezvoltarea comportamentelor responsabile prin

Valea Ramnicului

Nela şi

activitati de voluntariat,

Panait

formarea unui comportament tolerant care sa

Lenuţa

stimuleze respectul,intelegerea si cooperarea.
2

Marți,

``Un copil politicos``

-formarea deprinderilor de comportare civilizata in

Invatare cantece

Activitate

Învăţătoarele

02.04.2013

diverse situatii (gazde, oaspeti);

Vizionare filme,

practica

Antonescu

8-12

-formarea de priceperi si deprinderi de amenajare a

Aranjare mese festive

Nela şi
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unei mese festive,

Panait
Lenuţa, preot
Bobocea
Mihai

3

Miercuri,

``Stim sa circulam

-constientizarea unor reguli de circulatie cunoscute,

Intalnire cu agentul

dezbatere

Învăţătoarele

03.04.2013 corect?``

-sa insusirea regulilor de circulatie noi,

de politie

Concurs

Antonescu

8-10

redarea prin desen si culoare a diferitelor semne de

Desenarea unor

Nela şi

circulatie,

semne de circulatie

Panait
Lenuţa

4

Miercuri,

Să descoperim șahul

-învățarea regulamentului specific jocului de șah,

Activitatea sportivă,

03.04.2013

-dezvoltarea spiritului competițional,

concurs

10-12

-manifestarea unui comportament civilizat față de

Concurs

Prof. Ionescu
Sorin Virgil

adversar
5

Joi,

``Hai la teatru!``

-dezvoltarea interesului pentru teatru,

Vizionarea unei piese

teatru

Învăţătoarele

04.04.2013

- comportarea civilizata in sala de teatru,

de teatru

8-12

–dezvoltarea atitudinilor fata de un act de cultura

Nela şi

specific varstei,

Panait

Antonescu

Lenuţa
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6

Vineri,

Curatenia, mama

05.04.2013 sanatatii
8-12

Sport si sanatate

-dezvoltarea armonioasa a corpului

Activitatea sportivă

-dezvolterea spiritului de echipă

Întreceri fete/băieţi

Antonescu

-respectarea regulilor jocurilor propuse,

Concursuri

Nela şi

-manifestarea comportamentului competitiv dar și a

distractive

Panait

Concurs

Învăţătoarele

spiritului de echipă,

Lenuţa, prof.

-dezvoltarea muncii în echipă,

Ionescu

-dezvoltarea spiritului de echipă și fair-play-ului,

Sorin

-elevii vor învăța noțiuni noi prin intermediul
jocurilor propuse
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Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie
din data de 12.02.2013
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR
DIN CADRUL PROGRAMULUI "SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN"
Structura : Școala Gimnazială Surdila Greci
Nivel gimnazial
Cadre didactice : Ciocârlan Corina Daniela (limba și literatura română), Bratosin Sabina (limbi moderne), Mihalache Gabriela
(matematică), Vuțino Iulia Olguța (chimie-fizică), Petcu Dumitru (biologie), Gherguș Mariana Clemancia (istorie-geografie), Ionescu
Sorin Virgil (educație fizică și sport), Bobocea Mihai Ionuț (religie).
Nr

Data

crt

1

Luni,
01.04.2013

Inter

Activitatea

Obiective

Elevii

valul

partici

orar

panţi

8-13

Responsabil

Evaluare

Cartea – prietena copilăriei

- popularizarea şi valorificarea unor strategii V,

prof. Ciocârlan Fotografii

-activitate culturală:

novatoare pentru îndrumarea şi optimizarea VI,

Corina

1.Fişe

întrebări

–răspunsuri lecturii în rândul elevilor.

(viaţa şi opera autorilor).

-

evidenţierea

VII,

prof.Vuţino

în VIII-

Iulia

2. Recitări de poezii (la alegere, dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi formare elevi

prof.

creaţii proprii).

Viorica

a personalităţii.

importanţei

lecturii

selectio

Expoziții
Planșe,
afișe
Diplome

Ursache
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3. Procesul literar

- stimularea interesului pentru lectură şi nați

a). D-l Goe; b). Popa Tanda.

formarea la elevi a unei gândiri autonome,

4. Scenetă (la alegere).

reflexive, critice.

5. Eseu cu tema copilăriei - valorificarea potenţialului creator al elevilor în
(pagina

flip-chart)

pe

baza procesul instructiv-educativ şi extracurricular.

lucrărilor realizate anterior.
6.

CARTEA

-

- realizarea unei colaborări eficiente între elevi,

dezbateri biblioteca şi CDI.

(importanţa cărţii, cărţi virtuale
vs. cărţi clasice).
- confecţionare de afişe care să
provoace la lectură, semne de
carte
2

Luni,
01.04.2013

8-11

O minte sănătoasă în corp formare
sănătos

şi

cultivarea

interesului

pentru VII-VIII

problematica sănătăţii;

Prof. Bratosin
Sabina

-activităţi de educaţie pentru -cunoaşterea organismului uman şi a normelor

Prof. Petcu

sănătate şi promovarea unui stil de comportament pentru asigurarea echilibrului

Dumitru

de viaţă sănătos,

dintre sănătatea individuală şi colectivă;

- dezbatere împreună cu medicul -formarea deprinderilor de alimentaţie raţională,

Prof. Gherguş
Mariana, Prof.
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Postere
Fotografii
filme
Chestiona
re

comunei,

-realizarea unor meniuri sănătoase şi salatei de

Mihalache

-vizionare de filme educative, fructe respectând normele de igienă în realizarea

Gabriela

realizarea de postere despre produsului finit;
alimentatia sanatoasa
3

Luni,

11-13 Rebus matematic

01.04.2013

dezvoltarea abilitatilor de comunicare;

V-VI

Prof. Bratosin

Tangram-

-stimularea curioziăţii copiilor prin investigarea

concurs

descoperirilor;

Prof.

-dobandirea de notiuni noi prin intermediul

Mariana,

jocurilor;

Mihalache

Fișe

de

lucru,

Sabina
Gherguş

concurs

Prof.

Gabriela
4

Marți,

8-9

„Sa invatam sa coasem”

02.04.2013
9-11

Felicitari de primavara

- dezvoltarea abilitatilor practice

V-VI

Prof. Mihalache Fotografii,

-dezvoltarea imaginatiei si a abilitatilor de

Gabriela, Prof. expoziția

comunicare

Gherguș

-activitate educativă;

lucrărilor
realizate

Mariana

de elevi

-activitate practică
5

Marți,
02.04.2013

8-10

Ziua lecturii-

-înlănțuirea clasă a ideilor într-un mesaj oral,

VII,

Prof.

Bratosin Fotografii

Lecturi, dezbateri intre elevi – -adaptarea vorbirii la parteneri și la situația de VIII

Sabina,

despre mari personalitatii –viata, comunicare-situații de comunicare diverse,

Ursache

prof. Expoziție
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lucrări
postere

descoperiri,

performante -identificarea ideilor principale după citirea

Viorica,

profesionale din diferite domenii globală a unui text.

prof.

Petcu Dumitru,
prof.

10-11 Club de lectură – cele mai

Vuțino

Iulia

frumoase lecturi din anii de
gimnaziu (atelier de lucru)
-activitate culturală
-vizite la biblioteca școlii, la
CDI.
6

Marți,
02.04.2013

11-13 Bibliotecar pentru o zi
-activitate culturală

-cunoașterea

atribuțiilor

bibliotecarului, VII,VIII

Corina,

serviciile bibliotecii,

-vizite la biblioteca școlii, la -selectarea unei cărți dintr-o bibliotecă,
CDI.

Prof. Ciocârlan Postere,
prof. fotografii,

Ursache Viorica

-identificarea informațiilor esențiale dintr-un

expoziție
lucrări

mesaj oral, în scopul înțelegerii globale,
-participarea la diferite situații de comunicare,
-aplicarea

principiilor

ascultării

active

în

manifestarea unui comportament adecvat.
7

Marți,

11-13 Tenis de masă

-respectarea regulilor de desfășurare a jocului,

V-VIII

Prof.

Ionescu Diplome,
fotografii
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Întreceri sub formă de ștafetă

02.04.2013

-manifestarea comportamentului competitiv dar

Sorin,

și a spiritului de echipă,

Prof. Mihalache

-dezvoltarea
8

Miercuri,

8-11

03.04.2013

9

Miercuri,
03.04.2013

8-13

abilităților

de

întrecere

Gabriela, prof.

și

competiție

Bratosin Sabina

elevii vor identifica date si relaţii matematice şi V,

prof .

Fotografii,

-aplicatii ale matematicii in le vor corela în funcţie de contextul în care au VI,VIII

Mihalache

lucrări

practica

Gabriela

Matepractica”

fost definite

-activitate educativă;

prof.

-activitate practică

Viorica

Excursie –Muzeul Antipa

-cultivarea sentimentului de mândrie patriotică VII

Prof.

-activitate cultural-educativa

prin declanșarea de emoții, aprecieri asupra

Sabina

-activitate practică

frumuseților fizice, economice, religioase ale

Ursache

publicitare
de
locațiile
vizitate

-perceperea valorilor morale și culturale;
-lărgirea şi completarea orizontului de cultură,
cunoştinţele

de lucru

Bratosin Materiale

teritoriului patriei.

îmbogăţind

elevi, fișe

din

domeniul

cunoașterii mediului cu privire la animalele
domestice și sălbatice;
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la

10

Miercuri,

8-11

03.04.2013

Voluntar în comuna mea

- promovarea voluntariatului activ şi eficient;

VIII

Prof. Ciocârlan Fotografii

-activitate pentru promovarea - realizarea unui schimb de experienţă util

Corina,

valorilor umanitare.

pentru participanti;

pr.Bobocea

- sensibilizarea participanţilor cu privire la

Mihai

valorile şi importanţa voluntariatului
11

Miercuri,

11-13 Vizionare de filme istorice și -perceperea valorilor morale și culturale,
opere

03.04.2013

literare

dezbatere

ecranizate- -lărgirea și completarea orizontului de cultură,

VI, Prof. Ciocârlan Fotografi,

V,
VIII

-îmbogățirea cunoștințelor literare si istorice

Prof. postere,

Corina,

cd-uri cu

Mihalache
Gabriela, prof.

filme

Ursache
Viorica,

prof.

Vuțino Iulia
12

Joi,
04.04.2013

8-13

Brăila

văzută

intermediul
civilizației,

altfel-prin -realizarea de observaţii ştiinţifice cu valoare V, VI
culturii, educativă, în domeniul istoric si cel al stiintelor

științei-ferestre naturii

spre cunoaștere

-să dobândească cunoștințe noi de istorie,

-vizită la Stația meteo Brăila, geografie, biologie,

Prof.

Gherguș Fotografii

Mariana
Clemancia,

Materiale
publicitare
de

Prof. Mihalache locațiile
Gabriela
vizitate

Muzeul de istorie și Muzeul de -să conștientizeze importanța noțiunilor de

Str. Şcolii, Nr. 9, comuna Surdila Greci
Judeţul Brăila
Tel /Fax +40(0) 239 661010
scoalasurdilagreci@yahoo.com

la

științele naturii, Casa memorială istorie, geografie și biologie locală și națională,
Panait

Istrati,

Sf.Arhangheli

Biserica -să înțeleagă rolul pe care îl au instituțiile
Brăila, culturale la îmbogățirea patrimoniului national

Mânăstirea Lacu Sărat
13

Joi,
04.04.2013

8-11

Sa

invatam

viata

deprinderi

și universal.
de dezvoltarea abilitatilor practice

VII

sanatoasa-coasem, -dezvoltarea imaginatiei si a abilitatilor de

Prof.

Bratosin Materiale
prof. textile,

Sabina,

reviste,

tricotam, crosetam, bricolam

comunicare ;

Ursache

-activitate educativă;

- cultivarea dorinţei de a lucra în grup;

Viorica,

-activitate practică

-dezvoltarea simţului artistic şi a gustului pentru

Vuțino Iulia

prof.

fotografii

frumos ;
-dezvoltarea orizontului
noțiunilor pe

care

de cunoaştere, a

omul le poate intâlni in

viață;
-lărgirea orizontului personal ;
-valorificarea

propriilor

cunoștințe

și

dezvoltarea încrederii de sine ;
-dezvoltarea capacităților de cooperare;
14

Joi,

11-13 Ne jucam impreuna!- remy, dezvoltarea increderii de sine ;

VII

Prof.

Bratosin Jocuri,
fotografii
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04.04.2013

sah, monopoly, alte jocuri

-dezvoltarea capacitatilor de cooperare;

Sabina,

prof.

Ursache Viorica
15

Joi,
04.04.2013

8-11

Reporter pentru o zi

-identificarea informațiilor esențiale dintr-un VIII

Prof. Ciocârlan Articole,

-activitate culturală

mesaj oral, în scopul înțelegerii sensului global

Corina

fotografii,
interviuri

al acestuia;
- realizarea unor întrebări și aplicarea lor în
interviurile

luate

diferitelor

persoane

importante;
- participarea la diferite situații de comunicare;
- adaptarea vorbirii la parteneri și la situația de
comunicare / situații de comunicare diverse
16

Joi,
04.04.2013

11-13 Atelier de lucru – revista - redactarea unor lucrări scurte pe o anumită VIII
clasei/școlii

Prof. Ciocârlan Articole,
prof. revista,

temă, urmărind un plan;

Corina,

- alcătuirea unor propoziii și fraze corecte din

Ursache Viorica

punct de vedere gramatical, folosind corect
semnele ortografice și de punctuație.
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fotografii

17

Vineri,

8-10

Aplicații distractive

05.04.2013

-învățarea

noțiunilor

noi

prin

jocurilor;
Pătrate magice

VI, Prof. Mihalache Fișe

intermediul V,

de

Gabriela, prof. lucru

VII

-dezvoltarea imaginației și a abilităților de

Vuțino Iulia

Fotografii

comunicare;
-dobândirea de cunoştinţe noi;
18

Vineri,

10-13 Intreceri

05.04.2013

sportive

sportive-intrecere
volei-alergari,,

Activitati dezvoltarea armonioasă a organismului copiilor;
handbal, -dezvoltarea spiritului de echipă;

V,

VI, Prof.

VII

Ionescu Fotografii

Sorin,

sarituri-fete, -dezvoltarea spiritului de competiţie

prof.

Bratosin

baieti

Sabina,

Concurs de dans

Mihalache

Prof.

Gabriela
19

Vineri,
05.04.2013

8-14

Excursie tematică:

-cultivarea sentimentului de mândrie patriotică VIII

Prof. Ciocârlan

- vizită la Mănăstirea Lacu- prin declanșarea de emoții, aprecieri asupra

Corina,

Sărat Brăila;

Ursache Viorica

frumuseților fizice, economice, religioase ale

prof.

- vizită la Grădina Zoologică teritoriului patriei.
Brăila;

-perceperea valorilor morale și culturale;

- vizionarea unui spectacol de -lărgirea şi completarea orizontului de cultură,
teatru / film;

îmbogăţind

cunoştinţele

din

domeniul
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fotografii
-Impresii
ale
elevilor
editate sub
forma
unor
compuneri
sau
articole
pentru

- vizită la patinoar;

cunoașterii mediului cu privire la animalele

revista
clasei

- relaxarea în parcuri pentru domestice și sălbatice;
copii;

-formarea unui comportament civilizat în timpul

- luarea mesei într-un loc public deplasării
amenajat în acest sens.
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