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ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SURDILA GRECI 

Localitatea Surdila Greci, Strada Şcolii, nr.9, judeţul Brăila 

Telefon /fax 0239661010, e-mail scoalasurdilagreci@yahoo.com 

 

                         

Nr. de înregistrare 465 / 10.05.2012 

Înregistrat la Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila  

cu nr. 5481 din 10.05.2012 

 

 

RAPORT  

PRIVIND DERULAREA PROGRAMULUI „ŞCOALA ALTFEL” 

 

 

1. Planificarea si organizarea activitatilor (respectarea precizarilor din anexa la 

OMECTS 4292/24.05.2011 si a calendarului ISJ, afisarea activitatilor propuse, consultarea 

elevilor, parintilor, stabilirea orarului  ) :  

Planificarea şi organizarea activităţilor din săptămâna Şcoala Altfel au respectat 

precizările din anexa la O.M.E.C.T.S nr 4292 din 2011 şi calendarul I.Ş.J.Brăila. 

Fiecare cadru didactice (educatoare, învăţător, dirginte, profesor) a dezbătut 

propunerile de activităţi în colectivele de elevi şi în cadrul şedinţelor cu părinţii în perioada 13-24 

februarie 2012. Programele de activităţi au fost avizat în şedinţa Comitetului Reprezenativ al 

Părinţilor din fiecare structură din data de 28.02.2012 şi în cadrul şedinţei Consiliului Şcolar al 

Elevilor din data de 28.02.2012. 

Programul de activităţi din săptămâna Şcoala Altfel a fost avizat în şedinţa Consiliului 

Profesoral din data de 01.03.2012 şi aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie al Şcolii cu 

clasele I-VIII Surdila Greci în data de 01.03.2012. 

Programele de activităţi au fost afişate în fiecare sală de clasă precum şi pe panourile 

de pe holurile unităţilor de învăţământ. 

Programul activităţilor a fost transmis şi la Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila în 

termenul solicitat şi a fost postat şi pe site-ul instituţiei şcolare : 

http://scoalasurdilagreci.weebly.com/350coala-altfel.html. 

În perioada 5-16.03.2012 consilierul educativ, responsabilul C.E.A.C.împreuna cu 

directorul unităţii de învăţământ au asigurat înscrierea tuturor elevilor la activităţile derulate în 

Săptămâna „Şcoala Altfel”. În perioada 17.03-2.04.2012 au fost luate măsuri organizatorice  
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destinate derulării în condiţii optime a activităţilor prevăzute în program de către responsabilul 

C.E.A.C, consilierul educativ, preşedintele .C.Ş.E. şi al Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

împreună cu directorul. 

  

2. Numărul de activităţi derulate: 

La nivel preşcolar : 5 activităţi (la toate cele trei grădiniţe- Grădiniţa Surdila Greci, 

Grădiniţa Făurei Sat, Grădiniţa Horia) 

La nivel primar : 5 activităţi la structurile Şcoala cu clasele I-IV Făurei Sat, Şcoala cu 

clasele I-IV Horia şi 6 activităţi la Şcoala cu clasele I-VIII Surdila Greci  

La nivel gimnazial : 13 

 

3. Tipul de activităţi derulate1:  cultural artistice, sportive, educaţie cetăţenească, 

voluntariat. 

Ciclul prescolar: 

Gradinita Surdila-Greci- Activităţi de Educaţie cetăţenească-„Suntem prietenii 

primaverii”, „Unde ne jucam”; Activităţi cultural artistice – „Pregatim masa de Pasti”, „Calatorii 

in lumea povestilor”, „Copii si parinti la gradinita”; Activităţi sportive – „Sanatate prin miscare in 

aer liber”. 

Gradinita Horia- Activităţi de Educaţie cetăţenească. – „Omul sfinteste locul”, „Ne 

pregatim pt.obiceiuri pascale”; Activităţi cultural artistice- „Copii si parinti la gradinita”, „Atelier 

de pictura si colaj ``Vine primavara``”, „De-a actorii”; Activităţi sportive – „Sport si sanatate”. 

 Gradinita Faurei-sat- Activităţi de Educaţie cetăţenească: Micul pieton, Prietenii 

curateniei, S.O.S. Natura, Lasati copiii sa vina mine; Activităţi cultural artistice: Micul pictor. 

 

Ciclul primar   

Scoala cu clasele I-IV  Horia – Activităţi de Educaţie cetăţenească:  E curat si frumos 

in jurul meu ,.- Nu ne jucam cu focul!; Activităţi cultural artistice: Datini si obiceiuri pascale, Cel 

mai bun cititor; Activităţi sportive:  Sa ne cunoastem imprejurimile satului.  

Scoala cu cls. I-IV Faurei-Sat-  Activităţi de Educaţie cetăţenească: Un pom , o floare- 

o amintire in urma mea, Stim sa circulam corect?, Cum luptam impotriva microbilor!, Credinta in 

Inviere; Activităţi cultural artistice: Sa intampinam cu bucurie Sarbatorile Pascale. 

Scoala cu cls. I-VIII Surdila-Greci- Activităţi cultural artistice:  –Cel mai bun 

povestitor, Bine ai venit primavara! Traditii pascale; Activităţi sportive: Sport si sanatate, 

Voluntariat- Sa traim intr-un mediu sanatos.  

                                                           

1
 Enumerarea tipului de activităţi (ex. cultural- artistice, sportive, cetăţenie democratică, voluntariat etc.) 
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Ciclul gimnazial 

Scoala cu cls. I-VIII Surdila-Greci- Activităţi de Educaţie cetăţenească:-O minte 

sanatoasa in corp sanatos, A fi un bun cetatean, ``100 mari descoperiri d in domeniul stiintelor ``, 

Activităţi cultural artistice:Calatorii in jurul bibliotecii , Carti si biblioteci virtuale/ Carti si 

biblioteci clasice, Vizionare de filme istorice, ecranizari opere literare, Traditii pascale, Picnic 

literar, Sesiune de comunicari stiintifice interdisciplinare, concurs de cultura generale, Invatarea   

de poezii si cantece in limbi straine; Activităţi sportive: Sport si sanatate, Activităţi de 

Voluntariat:  Un pom , o viata. 

 

4. Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.):  

Cadre didactice: în total pe unitatea cu personalitate juridică - 14 

Elevi: în total pe unitatea cu personalitate juridică - 140 

Grădiniţa şi Şcoala Horia : 25 copii şi elevi, 2 cadre didactice,  

Grădiniţa şi Şcoala Făurei Sat . 32 copii şi elevi, 2 cadre didactice,  

Grădiniţa Surdila Greci : 18 copii, 1 cadru didactic,  

Şcoala Surdila Greci : ciclul primar-21 elevi, 2 cadre didactice, ciclul gimnazial-43 

elevi, 7 cadre didactice. 

 

5. Parteneri implicaţi (numele instituţiei):  

Primăria şi Consiliul Local Surdila Greci, Cabinetul medical „Franţescu Maria”, 

Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Dunărea” Brăila, Inspectoratul pentru Jandarmi Brăila, 

Biblioteca comunală Surdila Greci, Centrul de Documentare şi Informare Surdila Greci, Biserica 

„Sfinţii Trei Ierarhi” Surdila Greci, Postul de Poliţie Surdila Greci, Şcoala cu clasele I-VIII Valea 

Râmnicului- judeţul Buzău, comitetele de părinţi. 

 

6. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi 

altele, în afara unităţii de învăţământ):  

Sala de sport a comunei Surdila Greci, Biblioteca comunală Surdila Greci, C.D.I. 

Surdila Greci, Cabinetul medical comunal, biserica din localitate, Poligonul Muchea, sediul I.S.U. 

Brăila. 

 

7. Obiectivele urmărite: 

Ciclul preşcolar : 

- dezvoltarea abilităţilor de a planta flori, de a reda prin dramatizare o poveste, 

dezvoltarea simţului estetic şi artistic, formarea unor deprinderi de securitate personală, colectivă, 
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de a lucra în echipă, să participe la slujbele de la biserică, valorizarea abilităţilor artistico-plastice 

ale preşcolarilor, determinarea unui comportament de compasiune, înţelegere pentru colegii lor, 

cunoaşterea unor valori ale artei tradiţionale populare : vopsitul ouălelor, încondeiatul, alte 

obiceiuri de Paşte. 

Ciclul primar : 

- dezvoltarea abilităţilor de a confecţiona felicitări, coşuleţe şi a încondeia ouă,  

dezvoltarea simţului estetic prin pictură, dezvoltarea simţului artistic prin recitare, interpretare, 

dramatizare, formarea şi cultivarea interesului pentru înfrumuseţarea zonei, să îşi cunoască 

localitatea, recunoaşterea de către elevi a însemnătăţii sărbătorii de Paşte, să se pregătească 

sufleteşte şi fizic pentru sărbătoarea Paştelui, să participe la slujbele de la biserică. 

Ciclul gimnazial : 

 - formare şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii, cunoaşterea 

organismului uman şi a normelor de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea 

individuală şi colectivă, formarea deprinderilor de alimentaţie raţională, realizarea unor meniuri 

sănătoase şi salatei de fructe respectând normele de igienă în realizarea produsului finit,  

- 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 situaţii de 

comunicare, redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă urmărind un plan. 

-- cunoaşterea unor invenţii care au revoluţionat viaţa omenirii 

-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, 

-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, dezvoltarea capacităţii de relaţionare cu factorii responsabili fără a fi influenţaţi de 

stereotipuri sau prejudecăţi de ordin social, religios, etnic sau sexual şi urmărirea înlăturării lor şi a 

efectelor acestora 

-susţinerea punctului de vedere cu argumente pro/contra; implicarea în desfăşurarea 

manifestărilor literare; conştientizarea importanţei lecturei, dezvoltarea interesului faţă de tradiţiile 

românilor, cunoaşterea însemnătăţii tradiţiilor de Paşte, dezvoltarea abilităţilor de lucru cu tehnici 

diferite, dezvoltarea capacităţii de comunicare, a spiritului de echipă, dezvoltarea spiritului de 

competiţie, a orizontului literar, dezvoltarea simţului estetic, a creativităţii, a relaţiilor părinţi-

elevi-şcoală,  



5 

 

-redactarea eseurilor, compunerilor prin care să îşi exprime opinia; identificarea 

valorilor etice şi culturale într-un text, cu exprimarea impresiilor şi preferinţelor; dezvoltarea 

dorinţei de cunoaştere a culturii şi civilizaţiei franceze, engleze, dezvoltarea abilităţilor de citit şi 

vorbit în limbile străine,  

-dezvoltarea armonioasă a organismului copiilor, 

8. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

- ouă decorate, felicitări cu temă pascală, expoziţii cu lucrările copiilor/elevilor, 

întreceri sportive, fotografii, fişe de lucru, flori plantate, dramatizări, concursuri pe diverse 

tematici,  igienizarea sălilor de clasă şi a curţii, postere, chestionare, planşe, vizite, filme, referate 

(comunicări ştiinţifice). 

 

9. Desfasurarea activitatilor: 

Activităţile s-au desfăşurat conform planificării aprobate în Consiliul de Administraţie. 

Elevii au fost monitorizaţi prin notarea absenţelor la fiecare activitate. Cadrele didactice au 

completat atât condica cât şi un dosar cu prezenţa acestora la activităţi. 

Pentru fiecare activitate realizată au fost întocmite fişe de activităţi. 

 

Luni, 02.04.2012 

Grădiniţa Surdila Greci – Activitatea „Suntem prietenii primăverii” s-a derulat pe 

parcursul a 4 ore şi au participat preşcolarii, părinţii  sau bunicii acestora. Temperatura fiind rece 

în acea dimineaţă, s-a lucrat în sala de grupă, plantându-se flori de cameră, apoi, de la orele 10,30, 

în curtea grădiniţei. S-au plantat diferite flori. Sarcinile au fost repartizate pe grupe de preşcolari şi 

părinţi, cei mici fiind entuziasmaţi de ceea ce au făcut. Activitatea a fost una educativă, interesantă 

şi atrăgătoare. Se recomandă plantarea de flori şi acasă de către preşcolari şi părinţii acestora, să le 

îngrijească pe cele plantate luni şi să observe dezvoltarea acestora în decursul timpului. 

Grădiniţa Făurei Sat – Activitatea „Micul pieton” s-a derulat pe parcursul a 4 ore şi au 

participat, alături de preşcolari, elevii clasele I-IV ai Şcolii Făurei Sat. Preşcolarii au prezentat 

sceneta cu titlul „Semaforul”. După care educatoarea a citit acestora povestioare scurte cu 

întâmplări pe teme de circulaţie rutieră. Preşcolarii au desenat semaforul şi au realiza colaje pe 

această temă.  

Grădiniţa Horia- Activitatea „Copiii şi părinţii la grădiniţă” s-a derulat pe parcursul a 4 

ore şi au participat preşcolarii şi părinii acestora. Tema de lucru, pe echipe formate din preşcolari 

şi păriniţi,  a fost amenajarea unei mese festive cu respectarea regulilor de igienă. Copiii au fost 

foarte încântaţi de această activitate şi de munca în echipă. Echipele mixte au realizat o salată de 

fructe şi un tort şi au amenajat masa festivă. 
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Şcoala cu clasele I-IV Făurei Sat –Activitatea „Ştim să circulăm ?” s-a desfăşurat în 

parteneriat cu Grădiniţa Făurei Sat şi cu şeful Postului de Poliţie Surdila Greci, agent Mihalcea 

Sorin. Au fost audiate povestirile „Atenţie la traversare”, „Unde vă jucaţi cu mingea”, „Atenţie la 

semafor” şi elevii au avut ca temă să desprindă mesajele din povestiri. Au realizat şi desene pe 

teme de circulaţie şi s-a organizat o expoziţie. Au fost recitate poezii şi au participat la jocul de rol 

„Micul pieton”. Recomandare : să aplice mereu regulile de circulaţie învăţate. 

Şcoala cu clasele I-IV Horia – Acitivitatea „E curat şi frumos în jurul meu” a avut 

drept obiectiv cultivarea şi formarea interesului pentru înfrumuseţarea zonei şi menţinerea 

curăţeniei. Elevii au amenajat spaţiul verde din curtea şcolii, au plantat flori şi au ecologizat şi 

împrejurimile.  

Şcoala cu clasele I-VIII Surdila Greci 

Ciclul primar: Activitatea „Cel mai bun povestitor, recitator, interpret”. În primele 

două ore s-au făcut exerciţii de memorare pentru poeziile „La Paşti” de George Coşbuc, „Vestitorii 

primăverii” de Vasile Alecsandri şi „În ziua de Paşti” de Elena Farago. A urmat un concurs de 

interpretare şi recitare la care au participat elevii claselor I-III. Elevii cin clasa a IV-a au repetat 

dramatizarea piesei „Dl Goe”. Toţi elevii au vizionat apoi ecranizările „Amintiri din copilărie” şi 

„Dumbrava minunată”. 

    

Ciclul gimnazial :  

Activitatea „Călătorie în jurul bibliotecii” s-a desfăşurat în intervalul orar 8,00-11,00 şi 

au participat elevii clasei a VII-a. La începutul activităţii elevii au căutat definiţii pentru cuvântul 

„bibliotecă” în echipe de câtre 4 elevi. Următorul pas a fost realizarea unei cărţi preferate, elevii 

astfel devenind mici scriitori. Elevii, îndrumaţi de profesorul de limba şi literatura română şi 

bibliotecarul comunal, au realiza o călătorie în jurul bibliotecii precizând punctele importante ale 

acesteia. Echipele au compus şi ghicitori pe acest subiect. La finalul activităţii elevii au vizitat 

Centrul Documentare şi Informare Surdila Greci şi Biblioteca comunală Surdila Greci. 
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Activitatea „100 mari descoperiri din domeniul ştiinţelor” s-a desfăşurat în intervalul 

8,00-11,00 şi au participat elevii clasei aVIII-a şi profesorul de chimie-fizică. Elevii au vizionat 

dvd-ul „100 mari descoperiri din domeniul chimiei”. La finalul vizionării filmului s-au dezbătut 

evenimentele şi descoperirile prezentate. Elevii au fost grupaţi în 3 grupe şi au realizat postere 

pornind de la materialul vizionat. După o pauză de 10 min s-a trecut la vizionarea celui de al 

doilea dvd „100 mari descoperiri din domeniul fizicii”. La final au fost discutat evenimentele şi 

descoperirile vizionate. Cele 3 grupe au realizat câte un poster pornind de la materialul vizionat. 

La finalul activităţii elevii au completat chestionare. 

 

Activitatea „Un pom, o viaţă” s-a desfăşurat în intervalul 11,00-13,00 şi au participat 

elevii claselor V-VIII. Elevii au plantat flori şi pomi în curtea şcolii înţelegând astfel importanţa 

mediului, au fost implicaţi în activităţi de ecologizare în curtea şcolii, parcul din centrul comunei. 
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Activitatea „Minte sănătoasă în corp sănătos” în intervalul 8,00-13,00 şi au participat 

elevii claselor V-VI. S-a făcut verificare igienei personale, au fost prezentate măsuri de igienă la 

şcoală, acasă pentru prevenirea bolilor, au fost prezentate vaccinurile, au fost prezentate organele 

interne şi rolul lor în organism. Au fost realizate postere. Apoi a urmat pregătirea unor prăjituri 

simple (biscuţi, gem, cremă de cacao etc) insistându-se pe regulile de igienă. 

   

   

  

Marţi, 03.04.2012â 

Grădiniţa Surdila Greci- activitatea „Pregătim masa de Paşti” a durat 4 ore şi au 

participat alături de preşcolari, părinţii şi bunicii. S-a discutat depre tradiţiile şi obiceiurile locale, 

s-au fiert ouă care ulterior au fost decorate, au preparata prăjituri din biscuţi şi cremă, au îndoit 

şerveţelele pentru masă, părinţii au pregătit un tort. Toţi au servit din bunătăţile preparate aşezate 

pe masa ornată festiv. 
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Grădiniţa Făurei Sat – Activitatea „Prietenii curăţeniei” s-a desfăşurat pe parcursul 

celor patru ore în parteneriat cu Şcoala Făurei Sat. A fost prezentată sceneta „Prietenii sănătăţii” şi 

au confecţionat batistuţe magice necesare fiecărui copil zilnic. S-au purtat discuţii despre 

importanţa legumelor şi fructelor în alimentaţie. S-a realizat un colaj. 

Grădiniţa Horia- Activitatea „Atelier de pictură –Vine iepuraşul” – 4 ore. Au realizat 

lucrări reprezentând iepuraşi şi coşuleţe cu ouă de Paşti. Preşcolarii au fost foarte încântaţi. 

Şcoala cu clasele I-IV Făurei Sat- Activitatea „Cum luptăm împotriva microbilor” 

derulată în parteneriat cu Grădiniţa Făurei Sat. S-au purtat discuţii despre igienă personală, 

importanţa legumelor şi fructelor în alimentaţie. Au fost realizate desene cu diverse teme: igienă, 

alimentaţie, obiecte de igienă personală. S-a realizat o expoziţie cu lucrările elevilor. 

Şcoala cu clasele I-VIII Surdila Greci 

Ciclul primar : Activitatea „Bine ai venit Primăvară”- interval 8-12, au participat elevii 

claselor I-IV, părinţii, bibliotecara comunală şi alţi profesori. Sala de clasă s-a împărţit in 2 

ateliere: pictură şi educaţie tehnologică. Elevii au fost împărţiţi in 2 echipe şi au trecut pe parcursul 

întregii zile pe la ambele ateliere realizând şi lucrări de pictură şi de ed. tehnologică (felicitări, 
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coşuleţe). La sfîrşit s-a realizat o expoziţie. Elevii şi-au autoevaluat lucrările şi au răspuns la un 

chestionar. 

   

Ciclul gimnazial : Activitatea „Cărţi şi biblioteci clasice vs.cărţi şi biblioteci virtuale” 

s-a desfăşurat în intervalul orar 8,00-11,00 şi au participat elevii clasei a VII-a. Elevii au prezentat, 

lucrând pe echipe de câte 4 elevi, avantajele şi dezavantajele cărţilor şi bibliotecilor clasice. 

Totodată, elevii au prezentat şi avantajele şi dezavantajele cărţilor şi bibliotecilor virtuale. Au fost 

realizate postere. Fiecare echipă şi-a prezentat şi proiectul (argumentaţia). 

   

  

Activitatea „ A fi un bun cetăţean” s-a desfăşurat în intervalul 8,00-13,00 şi au 

participat elevii claselor V-VI. Activitatea a inclus 2 vizite : Ziua porţilor deschise la Jandarmaria 

Brăila- Poligonul Muchea şi Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă Brăila. În prima parte a activităţii 

copiii au fost antrenaţi în prezentarea muniţiei, a maşinilor de intervenţie, asistarea la activităţi-

spectacol. În a doua parte a activităţii elevii au luat contact cu maşinile din dotare-Smurd, echipa 

de descarcerare, pompieri, filmuleţe educative.  
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Activitatea „Vizionare de filme istorice, opere literare ecranizate” s-a desfăşurat în 

intervalul orar 11,00-13,00 şi au participat elevii din clasele VII-VIII. Elevii au vizionat opere 

literare cunoscute ecranizate şi filme istorice. Au prezentat, la final, diferenţa dintre opera literară 

citită şi cea vizionată prin discuţii libere, postere, chestionare. 

Miercuri, 04.04.2012 

Grădiniţa Surdila Greci – activitatea „Călători în lumea poveştilor” s-a desfăşurat în 

intervalul orar 8,00-12, 00 şi au participat preşcolarii şi părinţii acestora. Au asistat la imaginile 

din poveşti şi au recunoscut povestea, au aşezat imaginile prezentate în ordine, au dramatizat 

povestea şi au desenat un aspect din poveste. 

Grădiniţa Făurei Sat- activitatea „Micul pictor” – durata 4 ore, au participat preşcolarii 

şi elevii de la Şcoala Făurei Sat. Preşcolarii au pictat ouă, le-au decorat cu urechi, haină, au pictat 

iconiţe şi felicitări pentru familie. Activitatea a fost utilă. 

Grădiniţa Horia-activitatea „De-a actorii”-durata 4 ore, au participat preşcolarii.  Copiii 

au dramatizat personaje din povestea „Ursul păcălit de vulpe”, „Scufiţa roşie”, „Ridichea uriaşă”. 

Au desenat apoi câte un personaj /animal/ legumă favorit/ă. 

Şcoala cu clasele I-IV Făurei Sat- Activitatea „Să întâmpinăm cu bucurie Sărbătorile 

Pascale” – au participat elevii împreună cu preşcolarii. Elevii au compus o scrisoare către iepuraş, 

au decorat ouă, au vopsit ouă roşii şi au confecţionat felicitări. Elevii au completat un test 

„Testează-ţi cunoştinţele despre primăvară şi Paşti”. 

Şcoala cu clasele I-IV Horia- Activitatea „Nu ne jucăm cu focul”- interval orar 8,00-

12,00 şi au participat elevii. Activitate de educaţie pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, de 

protecţia mediului. Elevii au primit fişe de colorat şi chestionare.  

Şcoala cu clasele I-VIII Surdila Greci 
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Ciclul primar- Activitatea „Tradiţii pascale” cu durata 4 ore, au participat elevii 

claselor I-IV. În prima oră elevii au citit  despre sărbătoarea Paştelui şi legenda ouălor roşii. Apoi 

au decorat ouă şi au confecţionat coşuleţe, felicitări şi au desenat planşe cu temă religioasă. La 

final au completat o fişă de lucru. 
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Ciclul gimnazial –Activitatea „Tradiţii pascale”- interval orar 8,00-13,00, au participat 

elevii claselor V-VIII. Activitatea s-a desfăşurat pe clase. Elevii au realizat compuneri cu temă 

pascală, le-au prezentat în cadrul colectivului- clasa a V-VII-a, au realizat felicitări şi icoane- clasa 

a VIII-a,  elevii cu realiza desene cu tema pascală- clasa VI. Toate colectivele de elevi şi părinţi  

au  pregătit prăjituri şi torturi urmând apoi, în cadrul unei expoziţii, să fie premiate. Părinţii au 

primit invitaţii pentru participarea la expoziţia de produse culinare din data de 02.04.2012, cu 

confirmare de primire. La expoziţie au fost prezentate lucrările realizate în ziua respectivă dar şi 

ouăle vopsite.  
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Joi, 05.04.2012 

Grădiniţa Surdila Greci- Activitatea „Unde ne jucăm?”-au participat preşcolarii, 

părinţii, bunicii şi agentul de poliţie Mihalcea Sorin (Postul de Poliţie Surdila Greci). Copiii au 

recitat poezii pe tema educaţiei rutiere şi s-au purtat discuţii privind conţinutul poeziei şi mesajul 

comunicat. Preşcolarii au intuit câteva semne de circulaţie şi au discutat pe baza planşelor 

vizualizate. S-au completat fişe de autoevaluare cu tema „Aşa da, aşa nu”. 

Grădiniţa Făurei Sat- Activitatea „S.O.S. Natura”-derulata în parteneriat cu elevii 

Şcolii Făurei Sat. Preşcolarii au plantat ghivece cu flori, au ecologizat selectiv  curtea unităţii de 

învăţământ, au cântat cântecele despre natură.  

Grădiniţa Horia- Activităţile „Omul sfinţeşte locul” şi „Sport şi sănătate” s-au derulat 

pe parcursul întregii zile. În prima activitate preşcolarii au discutat despre importanţa unui mediu 

înconjurător curat pentru sănătate şi despre importanţa sportului. Aceştia s-au întrecut în curse de 

ştafetă, fotbal, iar câştigători au fost felicitaţi şi premiaţi. 

Şcoala cu clasele I-IV Făurei Sat- Activitatea „Un pom, o floare, o amintire în urma 

mea” derulată în parteneriat cu Grădiniţa Făurei Sat. Elevii împreună cu preşcolarii au plantat flori 

in ghivece pe care au promis că le vor îngriji de acum încolo. Au ieşit în curtea şcolii au săpat, au 

plantat flori şi pomişori, au ecologizat selectiv. Pe parcursul activităţii au participat cu plăcere 

cântând cântecele despre natură. 

Şcoala cu clasele I-IV Horia- Activitatea „Datini şi obiceiuri pascale” s-a derulat în 

parteneriat cu Grădiniţa Horia.S-a urmărit realizarea de picturi, desene şi ouă încondeiate, 

cunoaşterea de către elevi a însemnătăţii sărbătorii de Paşte, manifestarea comportamentului de 

toleranţă şi solidaritate. 

Şcoala cu clasele I-VIII Surdila Greci 

Ciclul primar- Activitatea „Să trăim într-un mediu sănătos” a reunit colectivele de elevi 

din clasele I-IV. În prima oră elevii au ecologizat curtea şi grădina şcolii. În cea de a doua oră au 

semănat seminţe de flori, apoi au igienizat sălile de clasă. Recomandăm ca această activitate să se 

deruleze pe tot parcursul anului şcolar nu numai în anumite perioade. 
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Ciclul gimnazial- Activitatea „Sesiunea de comunicări ştiinţifice interdisciplinare”- 

derulată în intervalul orar 8,00-13,00 la care au participat elevii claselor VI-VIII. Sesiunea s-a 

derulat pe patru secţiuni : limba română-5 prezentări, chimie-5 prezentări, fizică-2 prezentări şi 

matematică-9 prezentări. Elevii au susţinut comunicările ştiinţifice cu teme initersante. Munca lor 

a fost apreciată de către colegi şi de către juriu. Anumite teme au fost dezbătute de către întregul 

colectiv de elevi şi cadre didactice participante. Recomandăm ca acest tip de activităţi să se 

desfăşoare şi pe parcursul anului şcolar în parteneriat cu alte şcoli iar lucrările elevilor să fie 

prezentate la diverse concursuri de acest tip. 

  

  

  

Activitatea „Învăţarea/audierea de cântece în limbi străine” s-a derulat în intervalul 

8,00-10,00 şi au participat elevii claselor V-VIII. Au fost prezentate elevilor versurile unor cântece 

în limbi străine. Au ascultat melodiile, au reinterpretat cântecele. Au audiat melodii din arii 

celebre. 
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Activitatea „Concurs de cultură generală” s-a derulat în intervalul 10,00-13,00 şi au 

participat elevii claselor V-VIII. S-au organizat 4 echipe cu câte 5 elevi din clase diferite, şi-au 

ales un nume pentru echipă, şi au concurat pe mai multe secţiuni : istorie, geografie, biologie, 

română, muzică, sport cu nivel minim de cunoştinţe. La final s-au adunat punctajele şi s-au stabilit 

echipele câştigătoare. 

  

 

Vineri, 06.04.2012 

Grădiniţa Surdila Greci – activitatea „Sănătate prin mişcare în aer liber”- au participat 

preşcolarii şi părinţii acestora. S-a desfăşurat pe activităţi sportive diferite : alegare cu jucării pe 

cap, cu pahar cu apă în mână, ştafeta, cules de floricele, cursa în saci, jocuri cu cântec şi mişcare. 

   

  

Grădiniţa Făurei Sat – Activitatea „Lăsaţi copiii să vină la mine”- parteneriat grădiniţă, 

şcoală şi preot paroh din localitate. Copiii au mers la slujba de la Biserica din Făurei Sat şi au 
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prezentat sceneta „Oul de Paşti”, recitând apoi poezii cu temă pascală. Au prezenta iconiţele 

realizate de ei. 

Grădiniţa Horia- Activitatea „Ne pregătim pentru sărbătorile de Paşte”- au participat 

preşcolarii şi părinţii. Copiii au desenat iconiţe şi planşe de primăvară, au realizat o expoziţie. Au 

evidenţiate cele mai frumoase lucrări. 

Şcoala cu clasele I-IV Făurei Sat – Activitatea „Credinţa în înviere” organizată în 

parteneriat cu Grădiniţa Făurei Sat, Biserica Făurei Sat şi Comitetul de părinţi. A  fost prezentat 

materialul „Credinţa în înviere”, au participat la slujba de  Sf. Maslu. Copiii au recitat versuri 

adecvate şi au cântat „Hristos a înviat” şi au fost prezentate iconiţele realizate de elevi. 

Şcoala cu clasele I-IV Horia- Activitatea „Cel mai bun cititor- concurs, Joc. 

Recunoaşte personajul”. Au fost citite poveşti, spre exemplu „Alba ca zăpada”, „Amintiri din 

copilărie”. Au fost realizate desene cu imagini din lecturile îndrăgite. Au fost organizate 

concursuri : cel mai bun recitator şi recunoaşte personajul. 

Şcoala cu clasele I-VIII Surdila Greci 

Ciclul primar –Activitatea „Sport şi sănătate”- 8,00-10,00 şi „Un zâmbet pentru tine- 

activitate din cadrul proiectului educaţional în parteneriat cu Şcoala Valea Râmnicului, jud 

Buzău.”-10,00-13,00. Au participat elevii claselor I-IV, părinţii acestora, reprezentanţii 

autorităţilor locale. În prima parte a activităţii s-au desfăşurat pe rând diferite activităţi sportive : 

alergare în saci, ştafeta, alergare cu ou în lingură, cursa în 3 picioare. Au fost premiaţi cei mai buni 

sportivi. În a doua parte a activităţilor elevii ambelor şcoli, Surdila Greci-Brăila şi Valea 

Râmnicului- Buzău, au prezentat programe artistice . dansuri opulare, cântece, poezii, piesă de 

teatru. Elevii au socializat pe muzică, s-au închegat relaţii de prietenie şi au dansat. Recomandăm 

derularea în continuare a acestui proiect educaţional. 
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Ciclul gimnazial –Activitatea „Sport şi sănătate” derulată în intervalul orar 8,00-13,00 

cu elevii claselor V-VIII în sala de sport a comunei. S-au desfăşurat pe rând diferite activităţi 

sportive . viteză, proba de rezistenţă, alergarea în saci, ştafeta, jocul mingea frige, aruncarea mingii 

la coşul de baschet, proba cu lingura şi mingiuţa de ping-pong, meci de fotbal în sală între echipe 

formate din elevi de la clase diferite, proba cu frânghia. Au fost evidenţiate cele mai bune echipe. 

 

Activitatea „Picnic literar” derulată în intervalul orar 10,00-14,00 cu elevii claselor V 

şi VII. Fiecare elev şi-a adus carte preferată dar şi numite produse culinare pentru picnic. Din 

cauza vremii nefavorabile picnicul a fost organizat în sala de clasă. Pe parcursul activităţii elevii 

au povestit cartea preferată şi au servit, în acelaşi timp, bunătăţile aduse. După terminarea 

picnicului literar elevii au făcut curăţenie dovedind spirit civic şi respect pentru mediu. 
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10. Rezultate înregistrate: 

Ciclul preşcolar : copiii au confecţionat felicitări pentru Paşte, coşuleţe, au încondeiat 

ouă, au făcut curăţenie în sala de clasă şi curtea grădiniţei, au plantat flori, competiţii sportive, o 

bună cooperare preşcolari-adulţi,  

Ciclul primar : igienizarea sălilor de clasă şi a curţii şcolii, expoziţii cu lucrările 

elevilor, serbări, concursuri distractive, flori plantate, încondeiere ouă, scrisori către iepuraş, 

felicitări confecţionate, participare slujba Sf. Maslu. 

Ciclul gimnazial : creativitate prin comunicare în cadrul grupului, realizare postere, 

munca în echipă, iniţiativa proprie, simţul estetic, pratic, dezvoltarea spiritului de observaţie. 

 

11. ANALIZA SWOT: 

 

a. Puncte tari: 

- copiii / elevii au participat cu interes şi plăcere la activităţi, au colaborat cu adulţii, 

părinţii au participat la derularea activităţilor,  

- elevii au desprins mesajele din povestioarele citite, au participat cu entuziasm la 

activităţile practice, elevii au lucrat foarte bine în echipă,  

- feed-backul profesor-elev şi elev.profesor, creativitate în realizarea posterelor, 

referatelor după vizită şi la sesiunea de comunicări ştiinţifice şi în prezentarea lor. 

 

b. Puncte slabe: 

- disciplina preşcolarilor, fiind mici la un moment dat a intervenit oboseala, absentarea 

unor preşcolari, absenţa agentului de poliţie (motivată), 

- disciplina unor elevi, participarea slabă a părinţilor, situaţia precară a unor elevi din 

şcoală, absenţele unor elevi, unii elevi nu reuşesc să realizeze o corelaţie între fenomenul cauză-

efect-urmare, 

- absenţa unor elevi, elevii din clasele VII-VIII nu au reuşit să meargă în vizita de la 

Poligonul Muchea (Ziua porţilor deschide la Jandarmeria Brăila) din cauza faptului că şcoala 

dispune numai un microbuz şcolar de 16 locuri iar resursele financiare nu ne-au permis închirierea 

unui mijloc de transport mai mare. 
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c. Oportunităţi: 

- colaborarea cu familia şi cu anumiţi agenţi economici pentru a fectua anumite 

activităţi organizate de grădiniţă, interesul preşcolarilor de a participa la cât mai multe activităţi,  

- dezvoltarea personalităţii complexe a elevilor prin implicarea la cât mai multe 

activităţi, continuarea parteneriatului cu Şcoala Valea Râmnicului, judeţul Buzău, colaborarea 

strânsă între şcoală şi agenţii economici ce ar putea conduce la realizarea unor excursii şi vizite, 

dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea acestora în activităţile derulate, 

interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi, 

- vizitarea instituţiilor implicate în anumite activităţi, discuţii cu reprezentantţii 

insituţiilor partenere, participarea directă în activităţile instituţiilor patenere. 

 

d. Ameninţări: 

- insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor/ şcolarilor privind rolul lor de 

principal partener educaţional al şcolii; 

- posibilităţile financiare reduse ale părinţilor elevilor şi ale comunităţii; 

 

12. Recomandări, sugestii: 

- desfăşurarea activităţilor în partneriat cu alte grădiniţe (din comună, din judeţ), 

- continuarea şi pe viitor a programului „Şcoala Altfel”, 

- participarea tuturor preşcolari şi a părinţilor acestora la activităţi,  

- păstrarea curăţeniei în spaţiul public, în şcoală/grădiniţă, în sala de clasă, 

- vizitarea mânăstirilor din apropiere,  

- însuşirea normelor de comportament civilizat pe strada şi a regulilor de circulaţie,  

- păstrarea curăţeniei personale permanent,  

- continuarea parteneriatului cu Şcoala Valea Râmnicului, judeţul Buzău, 

- organizarea unor excursii la Şcoala Siliştea, judeţul Brăila pentru a învăţa tehnica 

încondeierii ouălelor,  

- organizarea unor drumeţii care să-i ajute pe elevii să îşi cunoască ţara, organizarea 

unor excursii pe parcursul anului şcolar 

- acordarea unei mai mari importanţe a lecturii,  

- o mai bună informare cu privire la programul unor insituţii ce pot viza educaţia 

elevului (muzee, Armata, Biblioteca Judeţeană/Naţională, teatre, cinematografe),  

- implicarea tuturor elevilor din şcoală (prin rotaţie) în vizitarea unor instituţii (la 

nivelul şcolii există un singur microbuz şcolar cu 16 locuri iar posibilităţile financiare reduse nu ne 

permit închirierea unuia cu capacitate mai mare). 
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13. Anexe: 

a. 1 CD cu fotografii 

 

 

 

Nume şi prenume 

Director/Semnătura 

Prof. Vuţino Iulia Olguţa 

Nume şi prenume 

Consilier 

educativ/Semnătura 

Prof. Bratosin Sabina 

Nume şi prenume 

Coordonator 

CEAC/Semnătura 

Înv. Antonescu Nela 

 


