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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 

crt 

Denumirea 

activităţii 

Tipul activităţii Obiective urmărite Responsabil Participanţi Data Evaluare 

1 Vine, vine 

iepurașul 

Activitatea 

artistico-

plastică, 

educație 

religioasă 

- Să cunoască semnificația religioasă a sărbătorilor 

pascalem 

- Să confecționeze felicitări specifice acestei sărbători, 

- Să încondeieze ouă, 

- Să își dezvolte imaginația, spiritul competitiv, 

- Să manifeste prietenie, toleranță în relațiile cu cei din 

jur. 

 

Educ.Tarău 

Augustina 

Preşcolarii, 

educatoare, 

părinții  

Luni, 

07.04.2014 

Fotografii, 

lucrările 

preșcolarilor 
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2 Fii bun și 

dăruiește 

Acțiune 

umanitară de 

voluntariat 

- Să colecteze jucării, hăinuțe, dulciuri, fructe și să le 

dăruiască copiilor defavorizați, 

- Să prezinte un spectacol de muzică și poezie pentru 

acești copii, 

- Să desfășoare diverse jocuri, antrenându-i și pe copiii 

invitați, 

- Să manifeste toleranță și compasiune față de copiii 

defavorizați. 

Educ.Tarău 

Augustina 

 

 

Preşcolarii, 

educatoare, 

părinții  

Marți, 

08.04.2014 

Fotografii 

3 Curtea 

grădiniței, azi 

mai frumoasă 

decât ieri 

Educație 

ecologică, 

activitate 

practică 

- Să participe la acțiunea de curățenie a spațiului verde 

din curtea grădiniței, 

- Să participe alături de adulți la plantarea de puieți, 

- Să sesizeze importanța naturii în viața omului șă să 

înțeleagă necesitatea protejării ei. 

Educ.Tarău 

Augustina 

Preşcolarii, 

educatoare, 

părinții  

Miercuri, 

09.04.2014 

Fotografii, 

puieți 

plantați, 

jocuri 

muzicale 

4 Cartea- comoară 

de mărgăritare 

Activitatea 

culturală, 

vizită la 

C.D.I. și 

Biblioteca 

- Să observe materialele și mobilierul din 

bibliotecă și Centrul de Documentare și 

Informare. 

- Să remarce așezarea cărților pe rafturi, 

- Să răsfoiască o carte și să constate diferențele 

Educ.Tarău 

Augustina 

Preşcolarii 

de la 

Gărdinițele 

Făurei Sat, 

Sudila Greci, 

Joi, 

10.04.2014 

Fotografii, 

semne de 

carte, 

expoziție 
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comunală dintre cărți ( ilustrate, neilustrate, colorate etc) 

- Să confecționeze un semn de carte 

Surdila 

Găiseanca, 

educatoarele, 

părinții  

5 E primăvară și 

ne jucăm afară ! 

Activitate 

sportivă, 

jocuri 

distractive și 

de mișcare 

- Să cunoască și să aplice deprinderile însușite, 

- Să perceapă componentele spațio-temporale, 

- Să manifeste cooperare, spirit de echipă, de 

competiție, fair-play 

Educ.Tarău 

Augustina 

Preşcolarii 

de la 

Grădinițele 

Făurei Sat și 

Surdila 

Greci, 

educatoarele, 

părinții  

Vineri, 

11.04.2014 

Fotografii  
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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 

crt 

Denumirea 

activităţii 

Tipul activităţii Obiective urmărite Respons

abil 

Participanţi Data Evaluare 

1 Micul pieton Educație rutieră, 

dezbatere 

- Cunoașterea și respectarea normelor de 

comportare în societate, 

- Educarea abilității de a intra în relații cu 

ceilalți, 

- Recunoașterea și utilizarea semnelor de 

circulație 

Educ. 

Chiriţă 

Liliana 

Preşcolarii, educatoare  Luni, 

07.04.2014 

Fotografii, 

Lucrari 

practice, 

machetă 
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2 Cânt, dansez și 

mă distrez 

Activitate culturală, 

atelier de dans, 

muzică și creație 

- Formarea capacității de exprimare prin 

muzică, 

- Cultivarea pasiunii preșcolarilor pentru 

mișcare- dans, 

 

Educ. 

Chiriţă 

Liliana 

Preşcolarii, educatoarea  Marți, 
08.04.2014 

Fotografii  

3 Bucuria învierii Activitate culturală, 

cerc literar 

- Cunoașterea unor elemente de religie care 

definesc portretul spiritual al poporului român, 

- Stimularea expresivității și a creativității prin 

desen, pictură, modelaj 

Educ. 

Chiriţă 

Liliana 

Preşcolarii,  

Educatoarea  

Miercuri, 

09.04.2014 

Fotografii, 

lucrări  

4 Cartea- 

comoară de 

mărgăritare 

Activitate culturală, 

vizită la Centrul de 

Documentare 

Surdila Greci 

- Observarea materialelor și a mobilierului 

C.D.I. și Biblioteca comunală, 

- Remarcarea modului de așezare al cărților pe 

rafturi, 

- Confecționarea unui semn de carte 

Educ. 

Chiriţă 

Liliana 

Preşcolarii Grădinițelor 

Surdila Greci, Făurei 

Sat, Surdila Găiseanca,  

educatoarele 

Joi, 

10.04.2014 

Fotografii, 

semne de 

carte 

5 E primăvară, 

ne jucăm pe 

afară 

Activitate sportivă, 

competiții sportive 

- Cultivarea pasiunii pentru mișcare prin sport, 

- Dezvoltarea spiritului de echipă, a fair-play-

ului, 

Educ. 

Chiriţă 

Liliana 

Preşcolarii de la 

Grădinițele Făurei Sat 

și Surdila Greci, 

educatoarele, părinții  

Vineri, 

11.04.2014 

fotografii 
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PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

DIN CADRUL PROGRAMULUI "SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN" 

 

Structura : Grădinița cu program normal Horia 

Cadru didactic : Cobzaru Denisa Roberta 

 
Nr 

crt 

Denumirea activităţii Tipul activităţii Obiective urmărite Responsabil Participanţi Data Evaluare 

1 „Farmacia din 

zǎvoi” 

Plimbare in 

naturǎ  

Activitate 

practicǎ 

- sǎ iubeascǎ şi sǎ ocroteascǎ natura  

- sǎ-şi dezvolte simţul estetic pentru 

frumosul din naturǎ 

Educ. 

Cobzaru 

Denisa 

Preșcolari, 

părinți, 

educatoare 

Luni, 

07.04.2014 

Fotografii  

Album cu plante 

medicinale 

2 Un copil,un pom,o 

floare !” 

 

Activitate de 

educaţie 

ecologicǎ 

-sǎ manifeste sentimente pozitive faţǎ de 

naturǎ, faţǎ de mediul inconjurǎtor,sǎpând 

aleile, ingrijind şi plantând rǎsaduri de flori 

Educ. 

Cobzaru 

Denisa 

Preșcolari, 

părinți, 

educatoare 

Marți, 

08.04.2014 

Prin ideile si 

impresiile copiilor 

exprimate verbal 
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pe aleile din curtea grǎdiniţei. pe parcursul 

activitǎţii. 

Fotografii. 

3 „Omul sfinţeşte 

locul !” 

(„Respectând 

natura,te respecţi 

pe tine şi 

generaţiile 

viitoare!”) 

Activitate de 

educaţie 

ecologicǎ 

-sǎ participe la ecologizarea spaţiului şcolar 

si a împrejurimilor 

-sǎ ştie cum sǎ recicleze  selectiv 

 

Educ. 

Cobzaru 

Denisa 

Preșcolari, 

părinți, 

educatoare 

Miercuri, 

09.04.2014 

Prin ideile si 

impresiile copiilor 

exprimate verbal 

pe parcursul 

activitǎţii. 

Fotografii 

4 „Sǎ dǎruim din 

inimǎ !” 

Activitate din 

cadrul 

proiectului de 

parteneriat cu 

biserica –

activitate de 

caritate  

 

-„sǎ învǎţǎm sǎ dǎruim”-un bun prilej de a 

arǎta cǎ şi nouǎ ne pasǎ şi cǎ putem aduce 

bucurie pe chipul unor copii necǎjiţi  

-promovarea voluntariatului activ si eficient 

-formarea si educarea spiritului de intr-

ajutorare de la cele mai fragede varste  

Educ. 

Cobzaru 

Denisa 

Preșcolari, 

părinți, 

educatoare 

Joi, 

10.04.2014 

Impresiile copiilor  

Fotografii  
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5 „Sănǎtatea, un 

dar!” 

 

Activitate 

practic-   

gospodăreascǎ 

-sǎ cunoascǎ importanţa consumului zilnic de 

fructe si legume proaspete  

-să respecte etapele preparǎrii unei salate de 

fructe: spălare, taiere, amestecare, decorare, 

servire. 

 

Educ.Cobz

aru Denisa 

Preșcolari, 

părinți, 

educatoare 

Vineri, 

11.04.2014 

Realizarea unei 

salate de fructe 

Fotografii  
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PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

DIN CADRUL PROGRAMULUI "SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN" 

 

Structura : Școala primară Făurei Sat 

Cadru didactic : Leca Lucia Florentina 

 
Nr 

crt 

Data Interval 

orar 

Denumirea 

activităţii 

Tipul activității Obiective Evaluarea 

activității  

Participanți  Responsabil 

1 Luni, 

07.04.2014 

8,00-9,00 Un fruct 

mâncăm, 

sănătate 

căpătăm ! 

Să ne hrănim inteligent – 

realizare de pliante, 

discuții cu medicul de 

familie 

- Formarea și cultivarea 

interesului pentru problematica 

sănătății, 

- Dezvoltarea capacității de 

utilizare a normelor igienică-

sanitare prin corectarea 

deprinderilor greșite și încurajarea 

celor corecte, 

Expoziție 

de desene, 

fotografii, 

chestionare 

Elevii 

claselor 

I-IV, 

părinți, 

bunici 

Învățător 

Leca Lucia 

2 9,00-10,30 Concurs cine știe câștigă 

3 10,30-

11,00 

Activitate practică- 

realizare salată de fructe 

4 11,00- Concurs desene- fructe 
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12,00 și legume preferate - Cunoașterea noțiunilor legate de 

sănătate și boală în vederea 

dezvoltării armonioase a 

organismului, 

5 Marți, 

08.04.2014 

8,00-9,00 Iubim natura ! 

Reciclăm, mi 

aruncăm ! 

Lectură și realizare de 

desene cu caracter 

ecologic 

- Formarea unor atitudini 

ecologice responsabile prin 

exersarea unor deprinderi de 

îngrijire și ocrotire a mediului, 

- Înțelegerea cauzalității unor 

fenomene, schimbările și 

transformările din mediul 

înconjurător, 

- Realizarea unor costume din 

material reciclabile, 

- Formarea deprinderilor de 

muncă în echipă 

Expoziție 

de desene, 

fotografii, 

parada 

costumelor, 

chestionare 

Elevii 
claselor 
I-IV, 
părinți, 
bunici 

Învățător 
Leca Lucia 

6 9,00-10,00 Realizare costume din 

material reciclabile 

7 10,00-

12,00 

Parada costumelor eco 

8 Miercuri, 

09.04.2014 

8,00-12,00 Sa cunoastem 

imprejurimile 

Activitate de 

recunoaștere a 

- Sa cunoasca localitatea din care 

fac parte; 

Fotografii  Elevii 

claselor 

Învățător 

Leca Lucia 
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satului! 

 

teritoriului - Sa-si formeze un comportament 

civilizat in timpul deplasarii; 

- Sa stie sa localizeze localitatea 

natala pe harta judetului; 

Sa-si formeze sentimentul patriotic 

fata de tara,popor si localitatea 

natala ; 

I-IV, 

părinți, 

bunici 

9 Joi, 

10.04.2014 

8,00-9,00 Șezătoare 

literară – 

Gânduri 

citite…gânduri 

scrise 

Lecturarea unor texte 

hazlii de scurtă întindere 

din opera lui Ion 

Creangă 

- Trezirea interesului copiilor 

pentru folclor, 

- Dezvoltarea memoriei prin 

ghicitori, proverbe, cântece și 

poezii, 

- Dezvoltarea sentimentului de 

competitive, întrajutorare și respect 

reciproc, 

- Dezvoltarea sentimentului de 

dragoste față de folclorul local. 

 

Fotografii, 

expoziție cu 

lucrările 

copiilor, 

diplome 

  

10 9,00-10,30 Concurs Cine știe 

câștigă 

11 10,30-

11,30 

Activitate practică- 

desenarea unor scene din 

poveștile lecturate 

12 11,30-

12,00 

Prezentarea unor tradiții 

de Paști din comună 
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13 Vineri, 

11.04.2014 

8,00-8,30 Iubim 

mișcarea și 

jocurile în aer 

liber 

Activități desfășurate în 

aer liber (jocuri 

antrenante, distractive) 

- Încurajarea copiilor în vederea 

participării la activități în echipă, 

- Să facă cunonștință cu latura 

amunzantă, distractivă a sportului, 

- Să cunoască și să aplice regulile 

de evitare a accidentelor sportive în 

practicarea exercițiilor fizice, 

- Să conștientizeze importanța 

sportului pentru organism 

Diplome, 

fotografii 

Elevii 

claselor 

I-IV, 

părinți, 

bunici 

Învățător 

Leca Lucia 

14 8,30-11,00 Concursuri individuale 

și pe perechi 

15 11,00-

12,00 

Cu colegii la picnic 
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PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

DIN CADRUL PROGRAMULUI "SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN" 

 

Structura : Școala primară Horia 

Cadru didactic : Baciu Georgiana 

 

Nr 

crt 

Data Activitatea Obiective  Tipul activității Elevii 

partici 

panţi 

Responsabil Evaluare 

1 Luni, 

07.04. 

2014 

„Pofta buna” – Sa 

mancam sanatos 

 

- Sa-si consolideze deprinderile de igiena si 

alimentatie 

- Sa diferentieze alimentele sanatoase de cele 

nesanatoase 

- Sa aplice expresia „ Imparte si celorlalti „ 

reguli de igiena si 

alimentatie 

-alimente sanatoase/ 

nesanatoase 

 

Clasele 

I-IV 

Înv. Baciu 

Georgiana 

Fotografii 

Expozitie cu 

produsele 

realizate 
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- Sa-si dezvolte spiritul recreativ prin intermediul 

jocurilor 

2 Marți, 

08.04. 

2014 

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 

Clasele 

I-IV 

Înv. Baciu 

Georgiana 

Fotografii 

 

3 Miercuri, 

09.04. 

2014 

Sa cunoastem 

imprejurimile 

satului! 

 

- Sa cunoasca localitatea din care fac parte; 

- Sa-si formeze un comportament civilizat in timpul 

deplasarii; 

- Sa stie sa localizeze localitatea natala pe harta 

judetului; 

- Sa-si formeze sentimentul patriotic fata de tara,popor 

si localitatea natala ; 

Plimbare Clasele 

I-IV 

Înv. Baciu 

Georgiana 

Fotografii 

 

4 Joi, Mâini dibace - dezvoltarea interesului fata de traditiile romanilor si activitate culturală- Clasele 

I-IV 
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10.04. 

2014 

,,Datini si obiceiuri 

Pascale” 

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. 

traditii si obiceiuri la 

români, activitate de 

educatie plastica 

-ateliere de lucru. 

Înv. Baciu 

Georgiana 

Album foto 

Expozitie cu 

lucrarile 

realizate  

5 Vineri, 

11.04. 

2014 

1.Cel mai bun 

cititor -concurs 

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. 

Clasele 

I-IV 

Înv. Baciu 

Georgiana 

 

Impresii ale 

elevilor 

consemnate 

intr-un 

registru 

special 

Fotografii 
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PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

DIN CADRUL PROGRAMULUI "SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN" 
 
Structura : Școala Gimnazială Surdila Greci 

Nivel primar (clasele CP-IV) 
Cadre didactice : Antonescu Nela și Panait Lenuța 
 
Nr 

crt 

Data Interval 

orar 

Denumirea activităţii Obiective Tipul activităţii Cine 

participă 

Responsabili Evaluare 

1 

 

Luni, 

07.04.2014 

8,00-

10,00 

 

 

 

10,00-

12,00 

Primăvara, vers, sunet 

și culoare 

Cel mai bun recitator, 

cel mai bun poet 

 

Cel mai bun pictor 

- Cultivarea interesului pentru 

lectură și îmbogățirea 

vocabularului, 

- Dezvoltarea fizică și psihică a 

copiilor prin jocuri de rol cu 

trimitere la personaje din lecturile 

citite 

 

Activitare 

literar-culturală, 

concurs de 

ghicitori și 

proverbe, 

concurs desene 

Elevii 

cls. CP-

IV, 

părinți 

Înv. 

Antonescu 

Nela şi 

Panait 

Lenuţa 

Fotografii, 

expoziții, 

diplome 
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2 Marți, 

08.04.2014 

8,00-

10,00 

 

 

10,00-

12,00 

Bine ai venit, 

primăvară! 

Realizarea unor colaje 

de primăvară 

Poezii și cântece despre 

primăvară 

- Să cunoască caracteristicile 

anotimpului de primăvară, 

- Să realizeze colaje și picturi pe 

temă dată, 

- Să cânte cântecele despre 

primăvară 

Activitate de 

creație plastică 

și muzicală 

Elevii 

cls. CP-

IV, 

părinți 

Învăţătoarele 

Antonescu 

Nela şi 

Panait 

Lenuţa 

Expoziție 

de lucrări, 

fotografii 

3 Miercuri, 

09.04.2014 

8,00-  

12,00 

Drumeție tematică Să 

cunoaștem 

împrejmurile ! 

- Să studieze flora și fauna 

împrejmuirilor satului, 

- Să colecționeze materiale din 

natură pentru confecționarea unor 

colaje, 

- Să învețe orientarea după 

punctele cardinale și după soare 

Traseu turistic Elevii 

cls. CP-

IV, 

părinți 

Învăţătoarele 

Antonescu 

Nela şi 

Panait 

Lenuţa 

Colecție de 

materiale 

din natură, 

fotografii 

4 Joi, 

10.04.2014 

8,00-

12,00 

Tradiții pascale 

Încondeiere ouă, 

realizare felicitări pentru 

Paște, aranjare masă 

festivă 

- Să încondeieze ouă respectând 

indicațiile învățătorului, 

- Să cunoască tradiții și obiceiuri 

pascale 

Ateliere de lucru Elevii 

cls. CP-

IV, 

părinți 

Învăţătoarele 

Antonescu 

Nela şi 

Panait 

Lenuţa 

Expoziție, 

masa de 

Paști 

(model), 

fotografii 
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5 Vineri, 

11.04.2014 

8,00-

10,00 

10,00-

12,00 

Curățenia, mama 

sănătății 

-vizionare de materiale 

despre protejarea 

mediului, 

-ecologizarea spațiului 

verde dn curtea școlii,  

-igienizarea sălii de 

clasă 

- să își formeze și să cultive 

interesul pentru protejarea 

mediului,  înfrumusețarea 

spațiului public, 

- să își dezvolte interes pentru 

sănătate ocrotind și menținând 

starea de curățenie a școlii, 

satului, a naturii în general, 

- să  dezvolte copiilor spiritul de 

voluntariat 

Activitate 

practică de 

ecologizare și 

protecție a 

mediului 

apropiat 

Elevii 

cls. CP-

IV, 

părinți 

Învăţătoarele 

Antonescu 

Nela şi 

Panait 

Lenuţa 

Fotografii, 

consemnare 

în jurnalul 

clasei 
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 Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie 

din data de 14.02.2014 
 
 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

DIN CADRUL PROGRAMULUI "SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN" 

 
Structura : Școala Gimnazială Surdila Greci 

Nivel gimnazial (clasele V-VIII) 
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 și Ivan 

Ionel (educație fizică și sport), Bobocea Mihai Ionuț (religie), Toderașcu Călin Leonard (profesor documentarist) 
 
Nr 

crt 

Data Inter 

valul 

orar 

Activitatea Obiective Elevii 

partici 

panţi 

Responsabil Evaluare 

1 Luni, 

07.04.2014 

8,00-

11,00 

Matepractica 

-aplicatii ale matematicii in 

practica 

-activitate educativă; 

-activitate practică 

-elevii vor identifica date si relaţii matematice şi le vor 

corela  în funcţie de contextul în care au fost definite 

-dezvoltarea abilitatilor de comunicare; 

-stimularea curioziăţii copiilor prin investigarea 

descoperirilor; 

-dobandirea de notiuni noi prin intermediul jocurilor; 

Cls. V 

si VII 

prof. 

Mihalache 

Gabriela 

Expoziție 

lucrări, 

fotografii 

fișe de lucru 
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2 Luni, 

07.04.2014 

11,00

-

13,00 

O  minte sanatoasa  in  corp  

sanatos 

Scoala  pentru o Romanie 

verde 

-activităţi de educaţie pentru 

sănătate şi promovarea unui stil 

de viaţă sănătos, 

- dezbatere împreună cu medicul 

comunei, 

-vizionare de filme educative,  

realizarea de postere despre 

alimentatia sanatoasa 

-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; 

-prezentare programului Scoala  pentru o Romanie 

verde 

 

Cls.V 

si VII 

Prof.Petcu 

Dumitru, 

prof.Ghergus  

Mariana, prof. 

Toderascu   

Calin, prof. 

Mihalache 

Gabriela 

Reciclare 

plantare de 

pomi 

3 Luni, 

07.04.2014 

8,00-

13,00 

Restaurant in clasa mea -realizarea unui meniu pe echipe (elevi+mămici), 

-aranjarea unei mese într-un mod corespunzător, 

- însușirea bunelor maniere în timpul servirii. 

Cls. VI Prof.Ciocarlan  

Corina, prof. 

Ionescu  Sorin 

Fotografii, 

expoziție 

4 Luni, 

07.04.2014 

8,00 -

11,00 

       Educatia  iti da valoare! 

 

-proiect derulat de Junior 

-organizarea de evenimente locale pentru promovarea 

importantei educatiei bine facute pentru cariera si 

imbunatatirea calitatii vietii; 

Cls. 

VIII 

Prof. Bratosin 

Sabina 

-realizarea 

materialilor 

ce stau la 

baza 
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Achievement Romania in 

parteneriat  cu BRD Groupe 

Societe Generale, contribuie la 

prevenirea abandonului scolar la 

nivel national si la dezvoltarea 

competentelor profesionale ale 

elevilor; 

-identificarea cauzelor si efectelor problemei 

abandonului scolar in comunitatea lor; 

-planificarea si organizarea pe echipe\clase a 

evenimentelor locale ,in scoala, pentru a le demonstra 

colegilor cat este de importanta pentru viitor lor 

continuarea studiilor; 

 

activitatii; 

-interviu, 

chestionar, 

materiale 

informative 

pentru 

plecarea pe 

teren; 

 

5 Luni, 

07.04.2014 

11,00

- 

13,00 

Vizita  Faurei Sat si Faurei -cunoasterea realitatilor societatii unde locuiesc; 

-vizitarea unitatilor economice vizate : Faurei Sat si a 

localitatii Faurei Sat [scoala,biserica]; 

-vizitarea unitatilor economice vizate  din orasul Faurei: 

Caminul de batrani, Serviciul de ambulanta, Liceul 

''George Valsan'', Parohia, Spitalul Orasenesc; 

Cls. 

VIII 

Prof. Bratosin 

Sabina 

-postere, 

chestionare, 

interviu; 

6 Marti, 

08.04.2014 

8,00-

13,00 

Reporter  pentru  o  zi -identificarea informațiilor esențiale dintr-un mesaj oral, 

în scopul înțelegerii sensului global al acestuia; 

- realizarea unor întrebări și aplicarea lor în interviurile 

luate diferitelor persoane importante; 

- participarea la diferite situații de comunicare; 

Cls. V, 

VI, VII 

Prof. Ciocarlan  

Corina, prof. 

Mihalache  

Gabriela, prof. 

Gergus  

Mariana 

Fotografii, 

chestionare, 

pliante 

realizate 
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- adaptarea vorbirii la parteneri și la situația de 

comunicare / situații de comunicare diverse 

7 Marti, 

08.04.2014 

8,00-

13,00 

       Educatia  iti da valoare! 

 

-proiect derulat de Junior 

Achievement Romania in 

parteneriat  cu BRD Groupe 

Societe Generale, contribuie la 

prevenirea abandonului scolar la 

nivel national si la dezvoltarea 

competentelor profesionale ale 

elevilor; 

-organizarea de evenimente locale pentru promovarea 

importantei educatiei bine facute pentru cariera si 

imbunatatirea calitatii vietii; 

-identificarea cauzelor si efectelor problemei 

abandonului scolar in comunitatea lor; 

-planificarea si organizarea pe echipe\clase a 

evenimentelor locale ,in scoala, pentru a le demonstra 

colegilor cat este de importanta pentru v itor lor 

continuarea studiilor; 

 

Cls. 

VIII 

Prof. Bratosin 

Sabina 

Fotografii, 

webinar, 

chestionar 

8 Miercuri 

09.04.2014 

8,00-

10,00 

Ne ingrijim si de suflet in 

Postul Sf. Pasti! 

(Participare la Taina  Sf. 

Maslu) 

 

- formarea şi cultivarea interesului pentru problematica 

sănătăţii sufletesti si trupesti. 

- formarea deprinderilor de comportament adecvat intr-

o institutie cultural-religioasa 

 

 

Cls.V,

VI,VII 

Preot  Bobocea 

Ionut, prof. 

Mihalache 

Gabriela, prof. 

Ciocarlan 

Corina 

Fotografii 

expozitii 
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9 Miercuri 

09.04.2014 

8,00-

13,00 

Excursie tematică la Braila -vizionarea unei piese de teatru la Teatrul Maria Filotti; 

-vizite la Biblioteca Judeteana, Galeriile de Arta, 

Gradina Publica, Faleza Dunarii si a altor obiective 

culturale din orasul Braila; 

Cls. 

VIII 

Prof. Gergus 

Mariana, prof. 

Bratosin 

Sabina 

Fotografii 

10 Miercuri 

09.04.2014 

10,00

-

13,00 

Pauza de educatie fizica -stimularea interesului pentru sport si miscare; 

-dezvoltarea spiritului de echipa si al spiritului 

competitional; 

 

Cls.V, 

VI, 

VII, 

VIII 

Prof.Ionescu 

Sorin, prof. 

Ivan Ionel 

Diplome, 

fotografii 

11 Miercuri 

09.04.2014 

10,00

-

13,00 

Voluntar in comuna mea - promovarea voluntariatului activ şi eficient; 

- realizarea unui schimb de experienţă util pentru  

participanti; 

- sensibilizarea participanţilor cu privire la valorile şi 

importanţa voluntariatului 

Cls. V, 

VI, VII 

Prof. 

Toderascu 

Calin, preot 

Bobocea Ionut, 

prof. Gergus 

Mariana, prof. 

Ciocarlan 

Corina 

Fotografii 

12 Joi 

10.04.2014 

8,00-

13,00 

8-9 

Distracția stiintelor  

 

Cls. V –Tangram 

Activitate cultural-științifică 

- învățarea noțiunilor noi prin intermediul jocurilor; 

- popularizarea şi valorificarea unor strategii novatoare 

Cls. V-

VIII 

Prof. 

Mihalache 

Gabriela 

Prof. Vuțino 

Postere, fișe 

de lucru, 

chestionare, 

fotografii, 
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9-11 

11-13 

 

Cls. VIII-Matepractica 

Cls. VI-Matefizica distractivă 

 

pentru îndrumarea şi optimizarea jocului stiintific în 

rândul elevilor. 

- evidenţierea importanţei stiintelor exacte în 

dezvoltarea personalităţii. 

- valorificarea spiritului de observatie al elevilor în 

procesul instructiv-educativ şi extracurricular. 

- dezvoltarea imaginației și a abilităților de comunicare 

Iulia expoziție 

 Joi 

10.04.2014 

 

8,00-

9,00 

Distracția stiintelor  

Istoria și geografia distractivă 

-perceperea valorilor morale si culturale; 

-largirea si completarea orizontului de cultura generala; 

-imbogatirea cunostintelor istorice si geografice; 

 

Cls. VI Prof. 

Toderascu 

Calin, prof. 

Gergus 

Mariana 

Vizionare 

de filme 

istorice 

chestionare 

intrebari 

13 Joi 

10.04.2014 

9,00-

11,00 

Incursiune  in  lumea filmului  

istoric si geografic 

-perceperea valorilor morale si culturale; 

-largirea si completarea orizontului de cultura generala; 

-imbogatirea cunostintelor istorice si geografice; 

 

Cls. V, 

VII 

Prof. 

Toderascu 

Calin, prof. 

Gergus 

Mariana 

Vizionare 

de filme 

istorice 

chestionare 

intrebari 

14 Joi 

10.04.2014 

8,00-

13,00 

 

 Distracția stiintelor 

Activitate culturală: 

 

- popularizarea şi valorificarea unor strategii novatoare 

pentru îndrumarea şi optimizarea lecturii în rândul 

elevilor. 
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8-9 

 

 

9-11 

 

11-13 

   Cls.VII, VIII – Club de lectură 

și limba română și limbi 

moderne 

      Cls.V,VI – Club de lectură în 

limba română și limbi moderne 

Cls.V, VII, VIII – Club de l 

lectură în limba română și limbi 

moderne 

-lecturi (textele literare și textele 

nonliterare), dezbateri intre 

elevi. 

-vizite la biblioteca școlii, la 

CDI. 

- evidenţierea importanţei lecturii în dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare şi formare a personalităţii. 

- stimularea interesului pentru lectură şi formarea la 

elevi a unei gândiri autonome, reflexive, critice. 

- valorificarea potenţialului creator al elevilor în 

procesul instructiv-educativ şi extracurricular. 

 

 

Cls. 

V, 

VI, 

VII, 

VIII 

 

Prof. Ciocarlan 

Corina, prof. 

Bartosin 

Sabina 

 

Postere, fișe 

de lucru, 

chestionare, 

fotografii, 

expoziție 

15 Vineri, 

11.04.2014 

8,00-

10,00 

Ne  pregatim de  Sfintele Pasti 

Aranjarea unei mese festive 

Felicitari de Pasti (tehnica 

Quilling) 

 -activitate educativă; 

 

- dezvoltarea abilitatilor practice 

-dezvoltarea imaginatiei si a abilitatilor de comunicare 

 

Cls. V, 

VI, VII 

Prof. Ciocarlan 

Corina, prof. 

Mihalache 

Gabriela, prof. 

Gergus 

Mariana 

Felicitari, 

cusut 



                                                                                                 
 

Str. Şcolii, Nr. 9, comuna Surdila Greci 

Judeţul Brăila 

Tel /Fax +40(0) 239 661010 

scoalasurdilagreci@yahoo.com 

16 Vineri, 

11.04.2014 

8,00-

10,00 

Cum abordam rezultatele la 

simulari? 

-formarea spiritului organizatoric, a timpului in vederea 

pregatirii examenelor; 

-incurajarea elevilor de a-si depasi problema unor 

notiuni neintelese; 

Cls. 

VIII 

Prof. Bratosin 

Sabina 

-material, 

fise cu 

definitii, 

formule, 

planse; 

17 Vineri, 

11.04.2014 

10,00

-

13,00 

Sunt pasionat de ... -dezvoltarea abilitatilor practice; 

-dezvoltarea imaginatiei si a abilitatilor de comunicare; 

-dezvoltarea spiritului practic si gospodaresc; 

-educarea simtului ,formarea spiritului organizatoric ,a 

timpului in vederea pregatirii examenelor; 

Cls. 

VIII 

Prof. Bratosin 

Sabina 

-desene, 

fotografii; 

18 Vineri, 

11.04.2014 

10,00

-

13,00 

Vizionare de filme istorice și 

opere literare ecranizate- 

dezbatere 

Scoala  Discovery 

-perceperea valorilor morale și culturale; 

-lărgirea și completarea orizontului de cultură generala; 

-îmbogățirea cunoștințelor literare si istorice; 

Cls. 

V,VI,V

II,VIII 

Prof. Ciocarlan 

Corina, prof. 

Toderascu 

Calin 

chestionare 

 
 


