
 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 

EDUCATIVE 

EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

„Şcoala altfel : Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

18 – 22 aprilie 2016 

CLASA /  preg. A;  preg. B; preg. C;  preg. D;  preg.E                       
Înv. / Prof.:         Lepadatu Alexandru,                                                                                                                                                                                 Enoiu Florentina ,   Butunoi 

Tudorela,                                                                                                                                                                                     Măxineanu Raluca,  Huzu Teodora                                                                                                                                               

Nr. 

crt. 

Obiective Tipul şi denumirea 

activităţii 

Data Durata şi 

intervalul 

orar 

Modalităţile de organizare 

şi locaţia 

Responsabili Participanţi Indicatori de 

evaluare 

1. - promovarea tradiţiilor şi 

obiceiurilor de Paşti; 

 - cunoaşterea 

semnificaţiei sărbătorilor 

pascale; 

 - aplicarea criteriilor 

estetice şi morale în     

  aprecierea lucrărilor; 

 - realizarea de creaţii 

artistice reflectând tema; 

 - dezvoltarea abilităţilor 

de lucru în echipă; 

 - realizarea unei 

ZIUA ATELIER 

,,Datini si obiceiuri 

pascale”  

 

18.04. 

2016 

4 ore 

08.00-

12.00 

 

Prezentare PowerPoint  

„Semnificaţii şi simboluri 

pascale”  

-pictură pe sticlă 

-realizare de ornamente 

-încondeieire de ouă; 

- desene cu tema ,,Simboluri 

Pascale” . 

 

Locul  desfăşurării: 

Înv. / Prof.: 

Lepadatu 

Alexandru  

                                                                                                                                                                                          

Enoiu Florentina  

                                                                                                                                                                                               

Butunoi Tudorela 

                                                                                                                                                                                        

Măxineanu Raluca   

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Huzu Teodora    

Toţi elevii 

claselor  

pregătitoare 

Produse finite 

(desene, icoane, 

ouă înconde- 

iate) 

 

Expoziţie 

 

Fotografii 

Premii 

 

 
 

Ş   C   O   A   L   A 
 

 

 

 
 

”  I   O   N     B   A   S   G   A   N  ” 

Focşani, str. Mare a Unirii nr. 64, tel: 0237/622878, e-mail: basgansc@yahoo.co.uk 
Jud. Vrancea - România 

mailto:basgansc@yahoo.co.uk


expoziţii; 

- încurajarea copiilor în 

vederea participării la 

activităţi de echipă. 

Sala de clasă 

 

 

2. 

 

- formarea şi 

dezvoltarea unei culturi 

generale cu privire la 

istoria cinematograiei; 

- promovarea unor 

pelicule din 

cinematografia româna 

ce au la baza texte ale 

unor scriitori români de 

seama. 

 

ZIUA CULTURALA 

„Incursiune în timpul şi 

spaţiul 

cinematografului 

românesc” 

 

19.04. 

2016 

 

 

4 ore 

08.00-

12.00 

 

 

 

 

 

– prezentarea unui scurt 

istoric al cinematografiei 

– vizionarea unor pelicule 

din cinemateca română: 

- „Dl. Goe” - realizat după o 

schiţă de I.L.Caragiale în 

1972; 

- „Amintiri din copilărie” 

regizat de Elisabeta Bostan 

în 1964 realizat după opera 

scriitorului Ion Creangă. 

Locul  desfăşurării: 

Sala de clasă 

Înv. / Prof.: 

Lepadatu 

Alexandru  

                                                                                                                                                                                          

Enoiu Florentina  

                                                                                                                                                                                               

Butunoi Tudorela 

                                                                                                                                                                                        

Măxineanu Raluca   

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Huzu Teodora    

Toţi elevii 

claselor  

pregătitoare 

 

 

 

Fotografii, 

prezentări ppt, 

chestionare  

 

3. 

 

-redescoperirea plăcerii 

jocului in aer liber;  

-identificarea şi 

valorificarea diferitelor 

tipuri de inteligenţă; 

-formarea și cultivarea 

interesului pentru 

matematică şi a 

aplicabilităţii sale în 

 

ZIUA SPORTIVĂ 

”Jocuri de altădată și de 

astăzi” 

Intreceri sportive 

 

 

 

 

 

20.04. 

2016 

 

 

2 ore 

08.00-

10.00 

 

 

 

 

 

-jocuri cu mingea în aer 

liber(curtea școlii, parc):  

Mingea prin tunel; 

Mingea călătoare ; 

Ştafete cu mingea ; 

Elimină adversarul;  

Aruncarea mingii la ţintă. 

 

Profesorii de 

educație fizică 

 

 

 

 

 

 

 

Toţi elevii 

claselor  

pregătitoare 

 

 

Album foto 

 

 

Diplome 

întreceri 

sportive 



alte domenii; 

 

-dezvoltarea spiritului 

de echipă, a fair-play-

ului, a atenției, a 

concentrării. 

 

 

 

 

 

 

”Curiozități 

matematice, jocuri 

logice” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore 

10.00-

12.00 

 

 

 

 

 

-jocuri logice, aplicații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locul  desfăşurării: 

Terenul (sala) de sport 

Sala de clasă 

 

 

 

Înv. / Prof.: 

Lepadatu 

Alexandru  

                                                                                                                                                                                          

Enoiu Florentina  

                                                                                                                                                                                               

Butunoi Tudorela 

                                                                                                                                                                                        

Măxineanu Raluca   

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Huzu Teodora    

 

 

Fișele de 

concurs 

 

4. -identificarea formelor 

apei în natură; 

-participarea activă la 

efectuarea 

exerimentelor propuse; 

-vizionarea animaţiei 

”Circuitul apei în 

natură”; 

-identificarea 

ZIUA ECOLOGIEI 

 

”Apa, regina vieții”  

 

 

21.04. 

2016 

 

 

 

4 ore 

08.00-

12.00 

 

 

- observarea de imagini – 

planşe cu formele apei în 

natură; 

-diverse experimente 

propuse în materialul pps.” 

Apa, regina vieţii”; 

-vizionare –” Circuitul apei 

în natură ”; 

-realizarea circuitului apei 

 

 

Înv. / Prof.: 

Lepadatu 

Alexandru  

                                                                                                                                                                                          

Enoiu Florentina  

                                                                                                                                                                                               

 

 

Toţi elevii 

claselor  

pregătitoare 

 

 

Expoziţie cu 

lucrări 

 



importanţei apei 

pentru vieţuitoare;  

-manifestarea grijii 

pentru folosirea apei în 

mod raţional. 

 

în natură cu imagini 

pregătite în prealabil de 

cadrul didactic; 

- desenarea unor picături 

de apă hazlii; 

- activităţi practice-

închiderea robinetului în 

timpul spălării dinţilor; 

-învățarea cântecului – 

”Vine ploaia”; 

-dansul ploii. 

Locul  desfăşurării: 

Sala de clasă 

Butunoi Tudorela 

                                                                                                                                                                                        

Măxineanu Raluca   

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Huzu Teodora    

 

5. 

 

- formarea unor atitudini 

moral- civice pozitive 

față de persoanele aflate 

în nevoi; 

  - educarea unor virtuţi 

creştine şi cultivarea 

comportamentului 

moral - religios (să-ţi 

iubeşti aproapele, să 

faci fapte bune, să fii 

cinstit, modest, 

generos, să nu urăşti, 

să-i ajuţi pe sărmani, 

să-L iubeşti pe 

Dumnezeu). 

 

ZIUA VOLUNTARIATULUI 

,, Copil ca tine sunt și eu! 

” 

 

 

 

 

22.04. 

2016 

 

 

4 ore 

08.00-

12.00 

 

 

 

 Fii voluntar în 
comunitatea ta! 

 Ajută și tu! 

 Implică-te și tu! ~,,O  
școală  mai  curată!” 

 Dăruiește  un  zâmbet! 

 Un dar  pentru  fiecare- 
donaţii 

   

 

  Locul  desfăşurării: 

Vizita la Căminul de copii 

 

 

 

Înv. / Prof.: 

Lepadatu 

Alexandru  

                                                                                                                                                                                          

Enoiu Florentina  

                                                                                                                                                                                               

Butunoi Tudorela 

                                                                                                                                                                                        

Măxineanu Raluca   

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Huzu Teodora    

 

Toţi elevii 

claselor  

pregătitoare 

 

Donarea  

unor obiecte 

 

 

 

Observarea 

comporta-

mentului elevilor 

 



      

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 „Scoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

18 – 22 aprilie 2016 
Clasele I - Înv: Lepadatu Elena,Spoiala Gina-Laura 

                          Barcan Mirela, Udrea Mariana 
 

Nr. 

crt. 

Obiective Tipul şi 

denumirea 

activităţii 

Data Durata şi 

intervalul 

orar 

Modalităţile de 

organizare şi 

locaţia 

Responsabili Participanţi Indicatori 

de 

evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3.  

Sa cunoasca trecutul 

istoric al tarii  

 

 

Sa observe activitatile de 

la o ferma de animale si 

pasari, precum si 

procedeele de obtinere a 

produselor animale 

 

Sa-si dezvolte abilitatile 

motrice si spiritul de 

echipa 

Caravana muzeelor 

(activitate cultural-

educativa) 

 

 

Fermier pentru o zi 

 

 

 

 

 Jocuri si concursuri 

18.04 

 

 

 

 

19.04 

 

 

 

 

 

9-13 

 

 

 

 

9-13 

 

 

 

 

 

Excursie  la Mausoleul 

Eroilor Marasesti 

 

 

Vizita la o ferma de 

animale /pasari din 

Focsani 

 

 

Jocuri si concursuri in 

sala de sport 

 

Inv. Spoiala G. 

Inv. Barcan M. 

Inv. Lepadatu E 

Inv Udrea M. 

 

 

 

 

 

 

Invatatorii si 

Elevii  

Claselor IA, IB, IC, 

ID 

 

 

Elevii  

Claselor IA, IB, IC, 

ID 

 

 

Elevii  

Claselor IA, IB, IC, 

Expoziţii de 

fotografie 

desene, afişe 

reprezentând 

diferite tipuri 

de 

ecosisteme si 

momente 

istorice 

 

 

Participarea 

la concursuri 

si intreceri 

sportive 



 

 

 

 

4.  

 

 

 

5. 

 

 

Sa-si imbogateasca 

cunostintele despre 

traditii si obiceiuri 

 

Sa-si exerseze deprinderile 

de conduita si manierele 

in societate 

(activitati sportive) 

 

 

 

Sunt român! 

 

 

 

Cum ne purtam la 

film 

20.04 

 

 

 

 

21.04 

 

 

 

22.04 

9-13 

 

 

 

 

9-13 

 

 

 

9-13 

 

 

Expozitie de costume si 

instrumente muzicale 

populare cu 

ȚaraVrancei (Balada) 

 

Vizionare film 

Cinema Balada/ Happy 

Cinema 

profesorii de 

educatie fizica 

ID 

 

 

Elevii  

Claselor IA, IB, IC, 

ID 

 

 

Elevii  

Claselor IA, IB, IC, 

ID 

 

Concurs de 

eseuri, colaj 

foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

„Şcoala altfel : Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

18 – 22 aprilie 2016 

 

Clasa a II-a (Comisia metodică a învăţătorilor claselor a II-a)                                                                                                     

 Înv. / Prof.: Mihaela Cornienco (responsabil) 

                     Maria Cojanu 

                     Nicoleta Cojocea 
                     Marcela Răducan 

Nr. 

crt. 

Obiective Tipul şi 

denumirea 

activităţii 

Data Durata şi 

intervalul 

orar 

Modalităţile de 

organizare şi 

locaţia 

Responsabili Participanţi Indicatori 

de 

evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

-dezvoltarea spiritului de 

observaţie, a atenţiei; 

-formarea deprinderii de a-

şi exprima propria părere; 

-identificarea trăsăturilor 

pozitive şi negative de 

caracter; 

-cultivarea respectului 

pentru artă şi cultură şi a 

comportamentului adecvat 

la teatru 

 

 

 

ZIUA 

CULTURALĂ 

 

1)Vizionarea unei 

piese de teatru  

 

 

 

 

 

 

18 

aprilie 

 

 

 

 

 

2 ore 

8h-10h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatrul ”Maior Gh. 

Pastia” din Focșani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățătorii 

claselor a II-a 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii claselor a II-

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografii 

 



 

-formarea deprinderii de a 

realiza figurine din 

materiale diverse prin 

utilizarea mai multor 

metode:coasere, tăiere, 

împletire,lipire, pictare; 

-punerea în scena a unor 

momente , dialoguri 

pentru a folosi păpuşile 

realizate; 

 

 

 

 

 

2) Mâini 

dibace(confecţionare

a unor păpuşi din 

materiale diverse şi 

punerea în scena a 

unor mici scenete cu 

păpuşile realizate) 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore 

10h-12h 

 

 

 

 

 

 

-confecționarea de 

păpuşi 

 

-dramatizarea unor 

situații 

 

Sala de clasă 

  

 

 

 

 

 

 

 

Expoziţie cu 

lucrările 

elevilor 

2 - promovarea tradiţiilor şi 

obiceiurilor de Paşti; 

 - cunoaşterea semnificaţiei 

sărbătorilor pascale; 

 - aplicarea criteriilor estetice 

şi morale în   aprecierea 

lucrărilor; 

 - realizarea de creaţii 

artistice reflectând tema; 

 - dezvoltarea abilităţilor de 

lucru în echipă; 

 -  

 

 

ZIUA  ATELIER 

,,Paştele-sărbătoarea 

Luminii” 

- Vizionarea unor 

prezentări în format 

electronic. 

  ,,Micul creştin” 

- Atelier de creaţie a 

unor produse 

pentru Paşti. 

~Tehnicile  

Origami, Quilling 

- Desene cu tema 

,,Simboluri 

Pascale” . 

-   Încondeiere de 

ouă. 

 

 

 

19 

aprilie 

 

 

 

 

4 ore 

8h-12h 

    Atelier de creaţie 

 Activitate în echipă 

    Activitate în     

    parteneriat cu  

  Biserica Ortodoxă  

    de lângă școală 

 
 
 
Loc desfășurare:  

 - sala de clasă 

 

 

 

Învățătorii 

claselor a II-a 

 

Profesorii de 

religie ai claselor 

 

 

 

Elevii claselor a II-

a 

 

 

 

  Produse finite   

(desene, icoane, 

ouă 

încondeiate) 

 

   Expoziţie 

 

    Fotografii 

Premii 



3 - să recunoască regulile şi 

semnele de  circulaţie de 

bază; 

 - să citească fragmente din 

lecturi pe  teme rutiere; 

 - să utilizeze semnele de 

circulaţie şi    mijloacele de 

transport în realizarea unei 

 machete; 

 - să conştientizeze pericolele 

care pot surveni în   urma 

nerespectării regulilor de 

circulaţie 

     

 - să comunice utilizând 

cuvinte în limba engleză; 

 - să participe cu interes la 

jocurile propuse;  

 - să interpreteze cântecele 

în limba engleză 

 - să respecte regulile de 

scriere și citire ale cuvintelor 

ZIUA  EDUCATIVĂ 

1),,Ştim să circulăm 

corect ?” 

- Regulile şi semnele de 

circulaţie 

 -Jocuri: “circulăm 

respectând semnele de 

circulaţie”, “micul 

şofer/pieton”, 

confecţionarea 

semnelor de circulaţie, 

ne orientăm în  lumea 

semnelor, urmarea 

traseului cu maşinuţele                                                

 -Cum  circulăm  corect  

în mijloacele de 

transport în comun? 

 - Mijloace de transport 

– aeriene, pe apă, pe 

uscat, sub apă. 

  2) LETS PLAY IN    

       ENGLISH! 

 Jocuri și cântecele în 

limba engleză 

 

 

20 

aprilie 

 

 

 

 

2 ore 

8h-12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore 

10h-12h 

 

  

-Activitate practică 

  în  echipă  

 

  

-Joc didactic  

 

 -Dezbatere 

 

-Activitate în 

parteneriat cu Poliția 

 

 

 

 

 

Loc desfășurare:  

 - sala de clasă 
 

 

 

 

 

 

Învățătorii 

claselor a II-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorii de 

limbă engleză ai 

claselor a II-a 

 

 

 

Elevii claselor a II-

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii claselor a II-

a 

       

     Afiş 

   Fotografii        

   

 

 

 

Observarea     

   comporta- 

mentului 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Analiza 

răspunsurilor 

 



4 -  formarea şi cultivarea 

interesului pentru 

problematica sănătăţii 

 -  cunoaşterea organismului 

uman şi a funcţiilor vitale, 

precum şi a unor norme de 

comportament pentru 

asigurarea echilibrului 

dintre sănătatea 

individuală şi colectivă 

 -  formarea şi consolidarea 

deprinderilor de igienă a 

muncii, de odihnă şi 

recreere 

 - formarea deprinderilor de 

alimentaţie raţională şi de 

desfăşurare de exerciţii 

fizice în vederea menţinerii 

sănătăţii 

 -  dezvoltarea capacităţii 

de utilizare a normelor 

igienico-sanitare prin 

corectarea deprinderilor 

greşite şi încurajarea celor 

corecte. 

ZIUA   SPORTIVĂ 

,,O minte sănătoasă 

într-un corp sănătos” 

 

 -Vizionarea unor 

prezentări în format 

electronic despre 

sănătate.  

 

 -”Vreau să fiu   

sănătos” ~deprinderi 

de a respecta un regim 

de viață sănătos. 

 

 -Reguli de igienă. 

 

 -Sfatul medicului 

 

”De ce este important 

spălatul pe  mâini?” 

 

 -Jocurile  

copilăriei:,,Raţele  și  

vânătorii; Ţară, ţară  

vrem  ostași!; 

Șotronul; Mima” 
 

 

  

4 ore 

8h-12h 

     

 Activitate de    

    educaţie pentru    

         sănătate  

 

    Joc didactic 

 

 

 

    Dezbatere 

 

 

     Activitate în    

    parteneriat cu  

       cabinetul 

      medical 

 

 

Loc desfășurare:  

 - sala de clasă 

 - sala de sport 

 

 

 

Învățătorii 

claselor a II-a 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorii de 

educație fizică ai 

claselor a II-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii claselor a II-

a 

 

 

 

 

 

 

   Album foto 

   Fise de lucru 

       Afiș 

   Observarea  

comporta-

mentului 

elevilor 

    Analiza 

modului de 

exprimare 

5 

 

 -stimularea dorinţei de 
cunoaştere şi a curiozităţii de 
a înţelege fenomenele şi  
procesele din mediul 
înconjurător; 

 

a) ZIUA 

PĂMÂNTULUI 

22 

aprilie 

2 ore  

8h-10h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  - consolidarea cunoştinţelor 

dobândite la orele de curs; 

  - dezvoltarea sentimentelor 

de ocrotire a   mediului; 

  - formarea şi dezvoltarea 

unor trăsături de  caracter: 

spirit de prietenie, respect 

faţă de semeni, de natură și 

de  tot  ce-i  ȋnconjoară. 

- să se implice activ în 

activitatea caritabilă 

-să participe cu plăcere la 

activităţile comune  

-să stabilească relatii de 

prietenie şi de comunicare 

asertivă; 

- formarea unor atitudini 

moral- civice pozitive față 

de persoanele aflate în 

nevoi; 

  - educarea unor virtuţi 

creştine şi cultivarea 

comportamentului moral - 

religios (să-ţi iubeşti 

aproapele, să faci fapte 

bune, să fii cinstit, modest, 

generos, să nu urăşti, să-i 

ajuţi pe sărmani, să-L 

iubeşti pe Dumnezeu) 

- vizionări 
prezentări Power-
Point 

- jocuri de 
cunoștințe 
generale 

- pliante cu mesaj 
ecologic 

 

b)Activitate  

pentru 

promovarea 

valorilor 

umanitare 

”Nu sunt singur 

pe lume” 

  - Fii voluntar în 

comunitatea ta! 

      - Implică-te și tu! 

,,O  școală  mai  

curată!” 

     - Dăruiește  un  

zâmbet! 

-Un dar  pentru  

fiecare- donaţii 

 

 

2 ore 

10h-12h 

 

 

 

- sala de clasă 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

- activitate 
caritabilă 

- jocuri comune 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățătorii 

claselor a II-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii claselor a II-

a 

 

 

 

 

 

Fotografii 

 

 

 

Observarea 

comporta 

mentului 

elevilor 



 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

„Şcoala altfel : Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

18-22 aprilie 2016 

CLASA /  a III-a A;  a III-a B; a III-a C;  a III-a D;      Înv. / Prof.: Ichim Mariana, Nicolae Claudia Ambrosie 

Magdalena, Tudorache Viorica  

Nr. 

crt. 

Obiective Tipul şi denumirea 

activităţii 

Data Durata şi 

intervalul 

orar 

Modalităţile de organizare 

şi locaţia 

Responsabili Participanţi Indicatori de 

evaluare 

 

1. 

 

 Promovarea tradiţiilor şi 

obiceiurilor de Paşti; 

 Cunoaşterea 

semnificaţiei sărbătorilor 

pascale; 

Formarea şi 

consolidarea 

deprinderilor de 

citire/audiere, 

povestire, de formulare 

a unor întrebări pe 

marginea textului 

citit/audiat 

Reflectarea, în 

creaţiile proprii, a 

obiceiurilor şi 

tradiţiilor pascale., 

Ziua Atelier 

 

Traditii pascale – 

unitate prin 

diversitate 

   

 

”Lucruri utile din 

materiale inutile”- 

realizarea unor 

obiecte plăcute şi 

utile din material 

uzate, ambalaje 

diverse. 

Atelier de creaţie a 

unor produse pentru 

Paşti. ~Tehnica  

 

 

 

18-IV 

 

 

8.00-10.30 

 

 

 

10.30-  12.00 

 

 

 

 

 

 

Sala de clasa 

 

 

 

Sala de clasa 

 

 

 

Inv, M. Ichim 

Inv . C Nicolae Inv. 

M.Ambrosie 

Inv .V.Tudorache 

Pariti 

 

 

Elevii cls.         

a III-a 

Prof de limba 

engleză  

Prof religie 

 

Expozite cu 

produsele finite 

 

 

 

 

 

 



,,Origami, Quilling 

 

2 

 

Educarea elevilor în 

spiritul preţuirii 

valorilor traditionale 

nationale si locale 

Formarea unei 

conduite 

corespunzătoare la 

intrarea și ieșirea din 

sala de spectacol, în 

timpul vizionării, 

consolidarea 

deprinderii  

de receptare a 

mesajului artistic  

Ziua culturala 

 

”Folclorul vrancean” 

 

Activitate 

demonstrativa a 

Ansamblului ”Doina 

Vrancei” 

 

 

19.04 

 

 

 

8.00- 9.00 

 

9.00- 12.00 

 

 

 

Sala de clasa 

 

Cinema ”Balada” 

 

 

 

 

 

 

 

Inv, M. Ichim 

Inv . C Nicolae Inv. 

M.Ambrosie 

Inv . V. Tudorache 

 

 

Elevii cls.         

a III-a  

Membrii 

ansamblului 

folcloric 

 

 

Expoziţie cu 

desene, carte, 

Ciorchinele cu 

instrumente 

muzicale   

Elevii cls.         a 

III-a 

3 Redescoperirea placerii 

jocului in aer liber 

Manifestarea 

comportamentului 

competitiv,i a spiritului 

de echipă manifestat in  

intrecerile sportive de 

tipul stafetăFormarea si 

cultivarea interesului 

pentru matematică şi a 

aplicabilităţii sale în 

alte domenii 

Dezvoltarea spiritului 

de echipa, a fair-play-

ului, a atentiei, a 

concentrarii 

Ziua Sportiva 

 

Jocuri de altadata si 

de astazi 

 

 

 

Intreceri sportive 

20.04 8.00- 10.00 

 

 

 

 

 

 

10.00-12.00 

 

Jocuri in aer liber(curtea 

școlii, parc) 

Concursuri și întreceri 

sportive între clase 

 

 

Jocuri cu mingea:  

Mingea prin tunel 

Mingea călătoare  

Ştafete cu mingea  

Inv, M. Ichim 

Inv . C Nicolae Inv. 

M.Ambrosie 

Inv .V.Tudorache 

 

Elevii cls.         

a III-a 

 

Prof  de ed. 

fizică 

Competitia 



4, Dezvoltarea spiritului 

de competitie, a 

creativitatii, a 

capacitatii de 

exprimare intr-un 

domeniu stiintific sau 

artistic 

Manifestarea spiritului  

de competitie si 

cooperativitate; 

Perceperea valorilor 

morale si culturale. 

Stimularea interesului 

pentru lectura (inclusiv 

in limba engleza), 

cultivarea dragostei 

pentru carte ca obiect 

cultural. 

Ziua Educatiei 

 

“Fii intelligent, fii 

competitiv” 

 

Concursuri scolare: 

Comper, Gazeta 

matrematica, creatii 

literare 

21,04 8.00- 12.00 

 

Sala de clasa  

Concurs de aptitudini: 

creatie literara, 

matematica, 

interdisciplinare 

interpretare vocala sau 

instrumentala 

 

Inv, M. Ichim 

Inv . C Nicolae Inv. 

M.Ambrosie 

Inv . V. Tudorache 

Elevii cls.         

a III-a  

 

Prof de limba 

engleză  

 

Observarea 

sistematică 

Competitia 

5 Implicarea elevilor in 

activitati de protejarea, 

îngrijirea şi 

înfrumuseţarea mediului 

înconjurător 

 

Conştientizarea sensului şi 

semnificaţiilor normelor şi 

valorilor moral religioase 

care călăuzesc viaţa şi 

activitatea oamenilor în 

comunitate; 

 

Formarea unei atitudini 

de implicare activa in 

problemele comunitatii 

Ziua voluntariatului 

Implică-te și tu!  

,,O  școală  mai  

curată!” 

 

Dăruiește  un  

zâmbet! - activitate 

caritabilă de donare 

de fructe , jocuri, 

jucării, cărţi la Centrul 

familial... 

22.04 8.00- 10.00 

 

 

 

 

 

10.00-12.00 

 

 

Curtea si parcul din 

preajma scolii 

 

 

 

 

Centrul familial 

Inv, M. Ichim 

Inv . C Nicolae Inv. 

M.Ambrosie 

Inv . V. Tudorache 

Elevii cls.         

a III-a 

Parinti, bunici 

Copii de la 

centrul 

familial 

Activitate 

practica 

Nr. de elevi 

participanti și 

obiecte 

colectate 



PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

18 – 22 aprilie 2016 

     Clasele a  IV-a 

 Prof. / Înv: Drîmbu Rădiţa,  Popa Mioara, Cudalb Mariana,  Leu  Ion  , Văsuianu Cecilia 

Nr. 

crt. 

Obiective Tipul şi denumirea 

activităţii 

Data Durata şi 

intervalul  

orar 

Modalităţile de 

organizare  

şi locaţia 

Responsabili Participanţi Indicatori de 

evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- formarea unei atitudini 

ecologice responsabile 

prin exersarea unor 

deprinderi de îngrijire 

şi ocrotire a mediului, 

aplicând cunoştinţele 

însuşite;  

- stimularea curiozităţii 

elevilor prin 

investigarea realităţii; 

- înţelegerea cauzalităţii 

unor fenomene, 

schimbările şi 

transformările din 

mediul înconjurător; 

-  participarea la acţiuni 

de ecologizare şi de 

îmbunătăţire a spaţiului 

public aferent şcolii. 

ZIUA EDUCATIVĂ 

 

Un pom, o viaţă de om 

! 

 

18.04. 

2016 

 

4 ore 

08.00-12.00 

 

-    vizionarea unor 

materiale despre 

protejarea 

mediului; 

- ecologizarea 

spaţiului verde din 

curtea şcolii; 

- plantarea unor 

pomi ornamentali  

şi flori; 
 

Locul  desfăşurării: 

Sala de clasă 

Curtea şcolii 

Prof. / Înv: Drîmbu 

Rădiţa 

Popa Mioara 

Cudalb Mariana 

Leu Ion 

Văsuianu Cecilia 

Toţi elevii 

claselor a IV-a 

 

Fotografii, 

prezentări 

ppt, 

chestionare 



 

 

2. 

- cultivarea  interesului  
pentru  lectură şi 
îmbogăţirea  
vocabularului; 

-  înţelegerea importanţei 
cărţilor pentru viaţa 
spirituală a individului ; 

- conştientizarea rolului  
lecturii pentru 
dezvoltarea exprimării 
libere; 

- dezvoltarea simţului 
estetic prin lectură; 

- formarea deprinderii de a 
gândi şi de a se  exprima, 
realizând conexiuni 
interdisciplinare. 

ZIUA CULTURALĂ 

 

 

Primavara: vers, sunet 

şi culoare 

 

 

19.04. 

2016 

 

4 ore 

08.00-10.00 

- joc de rol, audiţii 

texte literare cu 

tematica primăvara,  

exerciţii de creaţie etc. 

Concursuri: 

- cel mai bun 

recitator/povestitor; 

- cel mai bun 

interpret; 

- cel mai bun pictor; 
 

Locul  desfăşurării: 

Sala de clasă 

Prof. / Înv: 

Drîmbu Rădiţa 

Popa Mioara 

Cudalb Mariana 

Leu Ion 

Văsuianu Cecilia 

Toţi elevii 

claselor a IV-a 

 

 

 

 

 

Expoziţii de 

desene 

Portofolii 

care să 

cuprindă 

fragmente 

din literatura 

română cu 

tematica 

primăvara 

3. - promovarea tradiţiilor şi 
obiceiurilor de Paşti; 

- cunoaşterea semnificaţiei 
sărbătorilor pascale; 

- realizarea de creaţii 
artistice reflectând tema; 

- aplicarea criteriilor 
estetice şi morale în    
aprecierea lucrărilor; 

- dezvoltarea abilităţilor de 
lucru în echipă; 

- realizarea unei expoziţii 

ZIUA ATELIER 

 

,,Paştele-sărbătoarea 

Luminii” 

 

 

 

20.04. 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ore 

08.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vizionarea unor 
prezentări în format 
electronic,,Micul 
creştin” 

- atelier de creaţie a 
unor produse pentru 
Paşti. Tehnica  
,,Origami, Quilling” 

- desene cu tema 
,,Simboluri Pascale” 

-  Încondeiere de ouă. 
 

Locul  desfăşurării: 

Sala de clasă 

Prof. / Înv: 

Drîmbu Rădiţa 

Popa Mioara 

Cudalb Mariana 

Leu Ion 

Văsuianu Cecilia 

 

 

 

 

Toţi elevii 

claselor a IV-a 

 

 

 

 

 

 

 

Produse finite 

(desene, 

icoane, ouă 

încondeiate) 

 

Expoziţie 

 

Fotografii 

Premii 

 



 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

- să identifice regulile de 
evitare a accidentelor 
sportive în practicarea 
exerciţiilor fizice 

- să conştientizeze 
importanţa sportului 
pentru organism; 

- cultivarea interesul 
pentru menţinerea 
sănătăţii; 

- dezvoltarea spiritului de 
competiţie şi echipă; 

- dezvoltarea deprinderilor 
motrice; 

- practicarea sportului 
pentru menţinerea 
sănăţătii. 

ZIUA SPORTIVĂ 

 

"Mens  sana in corpore 

sano" 

 

 

21.04. 

2015 

2 ore 

08.00-10.00 

 

 

2 ore 

10.00-12.00 

 

 

- activităţi desfăşurate 
în aer liber: jocuri 
antrenante, 
distractive; 

- se vor organiza 
concursuri 
individuale, cât şi în 
perechi 

- se vor face pauze de 
15 min. între 
activităţi 

- diverse (intreceri 
sportive, ştafetă,  

fotbal) 

Locul  desfăşurării: 

Sala de sport 

Curtea şcolii 

- saci, mingi, corzi; 

Prof. / Înv: 

Drîmbu Rădiţa 

Popa Mioara 

Cudalb Mariana 

Leu Ion 

Văsuianu Cecilia 

Prof. 

Roşu Valentin 

Drăgan Marian 

Toţi elevii 

claselor a IV-a 

Album foto 

Fişele de 

concurs 

 

 

Diplome 

întreceri 

sportive 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

- formarea unor atitudini 

moral-civice pozitive față 
de persoanele aflate în 
dificultate; 

- educarea unor virtuţi 
creştine şi cultivarea 
comportamentului moral 
- religios (să-ţi iubeşti 
aproapele, să faci fapte 
bune, să fii cinstit, 
modest, generos, să nu 
urăşti, să-i ajuţi pe 
sărmani, să-L iubeşti pe 
Dumnezeu); 

ZIUA VOLUNTARIAT 

 

,,Nimeni nu e singur!” 

 

 

 

22.04. 

2015 

 

 

 

 

 

 

4 ore 

08.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

- Fii voluntar în 
comunitatea ta! 

- Ajută și tu! 

- Dăruiește  un 
zâmbet! 

- Un dar  pentru 
fiecare - donaţii 

Locul  desfăşurării: 

Cămine de bătrâni 

Case de copii 

Prof. / Înv: 

Drîmbu Rădiţa 

Popa Mioara 

Cudalb Mariana 

Leu Ion 

Văsuianu Cecilia 

 

 

Toţi elevii 

claselor a IV-a 

 

 

 

 

 

 

 

Donarea  

unor obiecte 

Observarea 

comporta-

mentului 

elevilor 

 

 

 



PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

„Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

18 – 22 aprilie 2016 

 
      Clasa / Disciplina - a V-a A                                                                                                                                              Înv. / Prof.: Daniela Dumitrache 

Nr. 

crt. 

Obiective Tipul şi denumirea 

activităţii 

Data Durata şi 

intervalul 

orar 

Modalităţile de 

organizare şi locaţia 

Responsabili Participanţi Indicatori de 

evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

- dezvoltarea simţului 

artistic şi a gustului  

pentru frumos 

 

„Armonii de 

primăvară” 

Luni 

18 apr. 

2016 

5 h 

13:00 – 18:00 

- sala de clasă - prof. Daniela 

Dumitrache 

- elevii clasei a 

V-a A 

 

 

 

 

Dosar tematic 

Fişe de lucru 

Postere 

Fotografii 

Procese verbale 

Fişe de lucru 

2. - dezvoltarea armonioasa 

a copilului 

- educaţia spiritului de 

fair-play 

„Sport şi sănătate” Marţi 

19 apr. 

2016 

5 h 

13:00 – 18:00 

Şcoala “Ion Basgan” 

- sala de sport 

- prof. Dan Grigoraş - V - VI 

3. - cunoaşterea şi  

promovarea 

elementelor de cultură 

şi tradiţie populară 

„Oameni şi timpuri” 

 

 

Miercuri

20 apr. 

2016 

4 h 

13:00 – 17:00 

- sala „Balada” 

- vizionarea  unor 

filme 

 

- activitate în 

colaborare cu 

Ansamblul 

Folcloric ,,Ţara  

Vrancei 

- diriginţii şi 

profesorii 

- V - VIII 



4. - dezvoltarea spiritului 

competitiv 

- dezvoltarea imaginaţiei şi 

a abilităţilor de 

comunicare 

Parada personajelor 

Teatru 

 

 

 

Joi 

21 apr. 

2016 

5 h 

13:00 – 18:00 

- concurs de 

interpretare 

 

- diriginţii şi    

profesorii  de  

română 

 

- V - VIII 

5. - implicarea elevilor în 

acţiuni de ecologizare 

„Şcoli pentru un 

viitor verde” 

 

 

 

Vineri 

22 apr. 

2016 

 

5 h 

13:00 – 18:00 

- colectare de 

materiale 

reciclabile 

- diriginţii şi 

profesorii 

- V - VIII 

 

 

 

 

 

 



GRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

„Şcoala altfel : Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

18 – 22 aprilie 2016 

Clasa a V-a C -Prof. Diriginte Păun Mihaela / Disciplina  Religie                

Nr. 

crt. 

Obiective Tipul şi denumirea 

activităţii 

Data Durata şi 

intervalul 

orar 

Modalităţile de 

organizare şi 

locaţia 

Responsabili Participanţi Indicatori de 

evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Conștientizarea elevilor 

asupra importanței 

cunoașterii și respectării 

unor norme de 

alimentație 

corespunzătoare în 

vederea dezvoltării  fizice 

și intelectuale 

armonioase. 

,,Învățăm să mâncăm 

sănătos,,-  

18.04. 

2016 

3h 

      9-12 

Atelier/ Sala de 

clasă 

Prof. diriginte cls.  

V C, Mihaela Păun 

24 elevi 

Invitați 

 

 

Nr. 

participanți, 

fotografii 

 

2. 

Informarea elevilor cu 

privire la fenomenul 

delincvenţei juvenile, 

Conştientizarea elevilor 

asupra consecinţelor care 

decurg din săvărşirea unor 

fapte antisociale, 

Identificarea problemelor 

comunitare şi implicarea 

în soluţionarea lor, 

,,Împreună împotriva 

violenței,, 

18.04. 

2016 

2 h 

12-14 

 

 

 

 

Dezbatere/ 

școala 

Ciobotaru Elena 

Prof. diriginte cls.  

V C, Mihaela Păun 

 

24 elevi 

 profesori 

Invitați 

 

 

 

 

Nr. de 

participanți, 

implicarea în 

dezbatere 

3.         Cunoașterea 

monumentelor de cultură, 

Să ne cunoaștem 

orașul! 

19.04 5 h Dezbateri, 

prezentări/ 

 

Prof. diriginte 

24 elevi  Nr. 

participanți, 



 a tradițiilor și a 

specificului istoric al 

orașului Focșani. 

         Dezvoltarea 

sentimentului de 

apartenență la  

comunitatea locală pentru 

o implicare activă în 

ocrotirea și promovarea 

valorilor locale .                                                    

Dezvoltarea trăsăturilor 

pozitive de caracter, a 

deprinderilor de 

comportare civilizată în 

societate. 

2016 8-13 Sala de clasă a 

școlii. Muzul 

Unirii, Muzeul 

Vrancei, Biserici, 

Biblioteca 

Județeană.  

Mihaela Păun cls.  

V C,                Prof. 

Silvia Bocăneanu 

profesori 

Invitați 

 

 

fotografii, 

aprecieri, 

colaje, ppt 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimularea interesului 

pentru reprezentarile 

teatrale, cinematografice 

ca un instrument de 

educatie , de imbogatire a 

culturii generale, de 

formare a spiritului civic; 

Cultivarea respectului faţă 

de valorile de patrimoniu; 

aprecierea valorii estetice; 

,,Din secretele 

profesioniștilor,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04. 

2016 

3h 

9-12 

 

 

 

 

 

 

Spectacol/ 

Sala Balada- 

Ansamblul 

Folcloric ,,Țara 

Vrancei,, 

Director Maria 

Murgoci 

Dir. Adj. Ciobotaru 

Elena, 

Consilierul educativ, 

înv. Popa Mioara, 

Prof. Dima Alina 

Prof. Mihaela Păun 

Elevii cls. a V-a C  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierile 

părinților, ele 

elevilor, nr. 

de 

participanți, 

aprecierile 

colaboratoril

or 



4  

Veniți la film! 

 

2h 

13-15 

 

Elevii cls. a V-a C  

 

 

 

 

5 

 Acordarea şansei elevilor 

de a-şi promova 

cunoştinţele, talentul şi 

disponibilităţile creative. 

Stimularea interesului 

pentru reprezentarile 

teatrale; 

aprecierea valorii estetice; 

cultivarea la elevi a 

receptivităţii literare 

,,Parada 

personajelor,, 

Concurs 

interdisciplinar 

21.04. 

2016 

3h 

 

12-15 

școala Coordonatorii 

proiectului 

interdisciplinar 

,,Oameni și timpuri,, 

Elevi din înv. 

gimnazial 

150-200 

Aprecierile 

participanți 

lor, nr. 

premiilor 

acordate, nr. 

participanți 

lor 

6 Povești din spatele 

scenei 

21.04. 

2016 

1h  Sala Balada- 

Ansamblul 

Folcloric ,,Țara 

Vrancei,, 

Ciobotaru Elena, 

Consilierul educativ, 

înv. Popa Mioara, 

Prof. Mihaela Păun 

Elevii cls. a V-a C  

 

 

Nr. 

participanți, 

fotografii, 

aprecierile 

părinților 

7 

 

 

 

 

 

Formarea conştiinţei 

ecologice 

Formarea deprinderilor de 

apărare a  dreptului la un 

mediu sănătos şi a 

drepturilor omului în 

general. 

Ziua voluntariatului 22.04. 

2016 

2h  

12-14 

Școală, parcurile 

din zona Obor, 

Gară 

Prof. Mihaela Păun Elevii cls. aV-a C  

 

 

Nr. 

participanți, 

fotografii, 

 

 

 

 



PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

„Şcoala altfel : Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 
18 – 22 aprilie 2016 

 

Clasa:a VI-a A / Disciplina:GEOGRAFIE                                                                 Prof.:ION NICOLETA  
Nr. 

crt. 

Obiective Tipul şi 

denumirea 

activităţii 

Data Durata şi 

intervalul 

orar 

Modalităţile de 

organizare şi 

locaţia 

Responsa-

bili 

Partici-

panţi 

Indicatori 

de 

evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimularea interesului 

pentru cunoasterea 

intrapersonala si 

interpersonala 

Dezvolatea capacitatii 

de gestionare a 

emotiilor 

Stimularea creativitatii 

in diverse domenii 

artistice 

ZIUA ATELIER 

1”. Calatorie printre 

amintiri” – expozitie de 

fotografii 

2.” Eu, noi si 

adolsescenta” – 

intalnire cu medicul 

scolii 

3.Creativitatea- un 

atribut al fiecaruia 

18.04.20

16 

 

2 ore 

8:00-10:00 

2 ore 

10:00-12:00 

2 ore 

12:00-14:00 

 

 

 

Realizarea unei expozitii 

cu fotografiI insotite de 

comentarii 

- prezentarea 

problemelor fiziologice 

si emotionale ale 

adolescentei din 

perspectiva medicala 

- schimb de impresii cu 

adolescenti liceeni 

- crearea unui dans 

dupa o melodie, a unui 

desen dupa o tema, a 

unui discurs(activitate 

pe ateliere de creatie) 

 

- Prof.diriginte 

-prof. Vasile 

Mihaela 

- Popescu 

Andreea 

-Milos Cristiana 

- Pamfile 

Miruna 

 

Clasa a VI-a A 

Medic scolar 

Elevi absolventi 

 

-Nr. 

participanti 

-Expozitie cu 

60 fotografii 

- Creatii 

artistice 

realizate 



II.  

Dezvolatea spiritului de 

competitie 

Cultivarea atitudinii de 

fair-play 

Redescoperirea placerii 

jocului in aer liber 

ZIUA ACTIVITATILOR 

SPORTIVE 

4. Meci de fotbal VI A –

VI C 

5. Meci de handbal fete 

VI a A-VI-a C 

6. Jocuri in aer liber 

 7. Despre fair-play 

sportiv si in general 

19.04.20

16 

 

1 ora 

9:00-10:00 

1 ora 

10:00-11:00 

2 ore 

11:00-13:00 

30 min 

13:00-13:30 

 

 

-Competitii sportive 

 

 

 

 

 

 

- Jocuri in aer liber 

  - Dezbatere 

 

 

-prof. Dragan 

Marian 

- Oprea David 

- Cristea Lorena 

- Chiriac Denisa 

 

Clasa a VI-a A 

Clasa a VI-a C 

 

 

 numar 

participanti 

- scor meciuri 

- numar de 

jocuri si 

jucatori 

III  

Cunoasterea si 

promovarea 

elementelor de cultura 

si traditie populara 

ZIUA CULTURALA 

8. Traditii vrancene 

9. Traditii locale si 

nationale de 

Sarbatorile Pascale 

(manifestari si 

semnificatie) 

10. Costume si 

instrumente populare 

11. Vizionarea unui film 

20.04.20

16 

 

1 ora  

9:00-10:00 

1 ora ½ 

10:00-11:30 

1 ora 

12:00-13:00 

2 ore 

13:00-15:00 

 

 

 

 

- activitati in colaborare 

cu ansamblul folcloric 

„Tara Vrancei” 

 

- Dirigintele 

clasei 

-prof. Vasile 

Mihaela 

 

 

Clasa a VI-a A 

Reprezentanti 

ai Ansamblului 

Folcloric „Tara 

Vrancei” 

 

 

- numar 

participanti 

 



IV.  

Promovarea interesului 

pentru cunoastere, 

cultura, colaborare 

Dezvoltarea capacitatii 

de exprimare intr-un 

domeniu artistic 

ZIUA CULTUTRALA 

12. Prezentarea unor 

costume adecvate 

diverselor 

situatii(vizita, interviu, 

cursuri, aniversare) 

13. Despre accesorii, 

machiaj, coafura, 

ingrijire corporala 

14. Parada 

personajelor si 

personalitatilor (proiect 

interdisciplinar) 

 

21.04.20

16 

 

2 ore 

8:00-10:00 

2 ore 

10:00-12:00 

2 ore 

12:00-14:00 

 

- Prezentarea si 

comentarea unor tinute 

- Joc de rol 

-Reguli, sfaturi 

- Sceneta 

 

- Dirigintele 

clasei 

-prof. Vasile 

Mihaela 

- Grajdeanu 

Elena 

- Cornienco 

Ana 

 

Clasa a VI-a A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii claselor 

V-VIII 

 

- numar 

participanti 

- tinute 

adecvate 

unor situatii 

- diplome, 

premii 

 

V.  

Implicarea elevilor in 

activitati de voluntariat 

Cultivarea interesului 

pentru protejarea 

naturii 

Implicarea activa in 

problemele comunitatii 

ZIUA 

VOLUNTARIATULUI15. 

„Reciclam, nu 

aruncam!” 

16. Voluntar pentru o 

zi- vizita si donatii 

pentru batranii singuri 

17. Activitate de 

ecologizare 

 

22.04.20

16 

 

1 ora 

8:00-9:00 

2 ore 

9:00-11:00 

2 ore 

11:00-13:00 

 

- Colectare de 

maculatura 

- Donatii de alimente 

- Scurt program artistic 

- Ecologizare in parcul 

teatrului 

 

- Dirigintele 

clasei 

-prof. Vasile 

Mihaela 

- Avramescu 

Teodora 

- Baesu Tudor 

- Bizna Stefan 

 

Clasa a VI-a A 

 

 

- numar 

participanti 

- cantitate de 

maculatura 

colectata 

- cantitate de 

alimente 

donate 

-spatiu 

ecologizat 

 

 



 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

„Şcoala altfel : Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

18 – 22 aprilie 2016 

 

Clasa:a VI-a B / Disciplina:Educatie tehnologica 

Înv. / Prof.: Chiriac Georgeta 

Nr. 

crt. 

Obiective Tipul şi 

denumirea 

activităţii 

Data Durata şi 

intervalul 

orar 

Modalităţile de 

organizare şi 

locaţia 

Responsabil

i 

Participanţi Indicatori 

de 

evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimularea interesului 

pentru cunoasterea 

intrapersonala si 

interpersonala 

Dezvolatea capacitatii 

de gestionare a 

emotiilor 

Stimularea creativitatii 

in diverse domenii 

artistice 

ZIUA ATELIER 

1”. Calatorie printre 

amintiri” – expozitie de 

fotografii 

2.” Eu, noi si 

adolsescenta” – 

intalnire cu medicul 

scolii 

3.Creativitatea- un 

atribut al fiecaruia 

18.04.2016  

2 ore 

8:00-10:00 

2 ore 

10:00-12:00 

2 ore 

12:00-14:00 

 

 

 

Realizarea unei expozitii 

cu fotografiI insotite de 

comentarii 

- prezentarea 

problemelor fiziologice 

si emotionale ale 

adolescentei din 

perspectiva medicala 

- schimb de impresii cu 

adolescenti liceeni 

- crearea unui dans 

dupa o melodie, a unui 

desen dupa o tema, a 

unui discurs(activitate 

pe ateliere de creatie) 

- Prof.diriginte 

-prof. Vasile 

Mihaela 

- prof. Stroe 

Mariana 

 

-Berbece Andra 

-Agachi Nicola 

- Romanof 

Oana 

 

Clasa a VI-a B 

Medic scolar 

Elevi absolventi 

 

-Nr. 

participanti 

-Expozitie cu 

60 fotografii 

- Creatii 

artistice 

realizate 



 

 

 

II.  

Dezvolatea spiritului de 

competitie 

Cultivarea atitudinii de 

fair-play 

Redescoperirea placerii 

jocului in aer liber 

ZIUA ACTIVITATILOR 

SPORTIVE 

4. Meci de fotbal VI B –

VI D 

5. Meci de handbal fete 

VI a B-VI-a D 

6. Jocuri in aer liber 

 7. Despre fair-play 

sportiv si in general 

19.04.2016  

1 ora 

9:00-10:00 

1 ora 

10:00-11:00 

2 ore 

11:00-13:00 

30 min 

13:00-13:30 

 

 

-Competitii sportive 

 

 

 

 

 

 

- Jocuri in aer liber 

  - Dezbatere 

 

 

-prof. Dragan 

Marian 

-Berbece Andra 

-Agachi Nicola 

- Romanof 

Oana 

 

Clasa a VI-a B 

Clasa a VI-a B 

 

 

 numar 

participanti 

- scor meciuri 

- numar de 

jocuri si 

jucatori 

III  

Cunoasterea si 

promovarea 

elementelor de cultura 

si traditie populara 

ZIUA CULTURALA 

8. Traditii vrancene 

9. Traditii locale si 

nationale de 

Sarbatorile Pascale 

(manifestari si 

semnificatie) 

10. Costume si 

instrumente populare 

11. Vizionarea unui film 

20.04.2016 1 ora  

9:00-10:00 

1 ora ½ 

10:00-11:30 

1 ora 

12:00-13:00 

2 ore 

13:00-15:00 

 

 

 

 

- activitati in colaborare 

cu ansamblul folcloric 

„Tara Vrancei” 

 

- Dirigintele 

clasei 

-prof. Vasile 

Mihaela 

 

 

Clasa a VI-a B 

Reprezentanti 

ai Ansamblului 

Folcloric „Tara 

Vrancei” 

 

 

- numar 

participanti 

 



IV.  

Promovarea interesului 

pentru cunoastere, 

cultura, colaborare 

Dezvoltarea capacitatii 

de exprimare intr-un 

domeniu artistic 

ZIUA CULTUTRALA 

12. Prezentarea unor 

costume adecvate 

diverselor 

situatii(vizita, interviu, 

cursuri, aniversare) 

13. Despre accesorii, 

machiaj, coafura, 

ingrijire corporala 

14. Parada 

personajelor si 

personalitatilor (proiect 

interdisciplinar) 

21.04.2016  

2 ore 

8:00-10:00 

2 ore 

10:00-12:00 

2 ore 

12:00-14:00 

 

- Prezentarea si 

comentarea unor tinute 

- Joc de rol 

-Reguli, sfaturi 

- Sceneta 

 

- Dirigintele 

clasei 

-prof. Vasile 

Mihaela 

Berbece Andra 

-Agachi Nicola 

- Romanof 

Oana 

 

Clasa a VI-a B 

 

 

 

 

 

Elevii claselor 

V-VIII 

 

- numar 

participanti 

- tinute 

adecvate 

unor situatii 

- diplome, 

premii 

 

V.  

Implicarea elevilor in 

activitati de voluntariat 

Cultivarea interesului 

pentru protejarea 

naturii 

Implicarea activa in 

problemele comunitatii 

ZIUA 

VOLUNTARIATULUI15. 

„Reciclam, nu 

aruncam!” 

16. Voluntar pentru o 

zi- vizita si donatii 

pentru batranii singuri 

17. Activitate de 

ecologizare 

 

22.04.2016 

 

1 ora 

8:00-9:00 

2 ore 

9:00-11:00 

2 ore 

11:00-13:00 

 

- Colectare de 

maculatura 

- Donatii de alimente 

- Scurt program artistic 

- Ecologizare in parcul 

teatrului 

 

- Dirigintele 

clasei 

-prof. Vasile 

Mihaela 

Berbece Andra 

-Agachi Nicola 

- Romanof 

Oana 

 

Clasa a VI-a B 

 

 

- numar 

participanti 

- cantitate de 

maculatura 

colectata 

- cantitate de 

alimente 

donate 

-spatiu 

ecologizat 

 

 

 

 



PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

„Şcoala altfel : Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

18 – 22 aprilie 2016 

 

Clasa  a VI-a C      DIRIGINTE- SOARE NICULINA 
 

Nr. 

crt. 

Tema activității/ 

zilei 
Tipul de activitate Obiective urmărite Data Interval  orar 

Persoane 

implicate/ nr. 

de elevi 

Observații 

1.  „Sănătate pentru 

trup și suflet” 

Activităţi de 

educaţie pentru 

sănătate şi stil de 

viaţă sănătos 

    Formarea şi consolidarea  

deprinderilor de alimentație 

sănătoasă și a  interesului pentru 

menţinerea sănătăţii; 

     Formarea deprinderilor de a 

selecta informaţia necesară; 

18.04.2016 1300- 1700 

-doctori, 

personal 

medical 

- elevi din clasa 

a VI-a C 

 

2. Ziua activităților 

sportive 

Activităţi cultural- 

sportive 

 

     Formarea si cultivarea 

interesului pentru sport şi a 

aplicabilităţii sale în alte domenii; 

      Implicarea în desfăşurarea 

manifestărilor sportive; 

      Antrenarea unui număr cât mai 

mare de elevi în concursuri 

şcolare. 

19.04.2016 1200- 1700 

Profesorul 

diriginte si 

elevii clasei VIC 

 

3. Ziua culturală – 

spectacol 

demonstrativ 

Ansamblul 

folcloric Țara 

Activităţi culturale      Dezvoltarea interesului faţă de 

ceea ce ne înconjoară; 

     Respectarea tradițiilor 

strămoșești. 

     Formarea deprinderilor de a 

20.04.2016 1300- 1800 

Profesorul 

diriginte si 

elevii clasei VIC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesta este programul din săptămâna dedicată activităților „altfel”. Sunt valabile pentru clasa a VI-a C , pentru doamna profesor –diriginte SOARE Niculina.  

 

 

 

 

 

 

Vrancei 

Proiecție film 

selecta informaţia necesară 

     Respectarea regulilor de 

comportament civilizat;  

4. Ziua călătoriilor – 

Excursie în 

capitala țării 

Activităţi de 

educaţie pentru 

sănătate şi stil de 

viaţă sănătos 

     Dezvoltarea spiritului de 

echipă, concentrarea, atenția, 

gândirea logică; 

      Respectarea regulilor de 

comportament civilizat;  

     Respectarea normelor de 

conduita in excursie. 

21.04.2016 1300- 1800 

Profesorul 

diriginte si 

elevii clasei VIC 

 

5. Ziua 

voluntariatului 

Activităţi de 

voluntariat în 

cadrul SNAC 

 

      Formarea şi dezvoltarea unui 

comportament moral și civic cu 

principii de viaţă sănătoasă; 

       Înţelegerea importanţei 

acțiunilor de voluntariat; 

       Formarea atitudinii  de intr-

ajutorare.  

22.04.2015 1200- 1400 

Profesorul 

diriginte si 

elevii clasei VIC 

 



 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

„Şcoala altfel : Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 
18 – 22 aprilie 2016 

 

Clasa:a VI-a D / Disciplina:BIOLOGIE                                                                                                           
Prof.:ZEPA GEORGIANA  
 
Nr. 

crt. 

Obiective Tipul şi 

denumirea 

activităţii 

Data Durata şi 

intervalul 

orar 

Modalităţile de 

organizare şi 

locaţia 

Responsabil

i 

Participanţi Indicatori 

de 

evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimularea interesului 

pentru cunoasterea 

intrapersonala si 

interpersonala 

Dezvolatea 

capacitatii de 

gestionare a emotiilor 

Stimularea 

creativitatii in diverse 

domenii artistice 

ZIUA ATELIER 

1”. Calatorie printre 

amintiri” – expozitie 

de fotografii 

2.” Eu, noi si 

adolsescenta” – 

intalnire cu medicul 

scolii 

3.Creativitatea- un 

atribut al fiecaruia 

18.04.2016  

2 ore 

8:00-10:00 

2 ore 

10:00-

12:00 

2 ore 

12:00-

14:00 

 

 

 

Realizarea unei 

expozitii cu fotografiI 

insotite de comentarii 

- prezentarea 

problemelor 

fiziologice si 

emotionale ale 

adolescentei din 

perspectiva medicala 

- schimb de impresii 

cu adolescenti liceeni 

- crearea unui dans 

dupa o melodie, a unui 

desen dupa o tema, a 

unui discurs(activitate 

pe ateliere de creatie) 

 

-Prof.diriginte 

-prof. Vasile 

Mihaela 

-prof.Stroe M. 

- Ghiorghias  

Andreea 

-Tabacaru  

Cristina 

- Doltu Diana 

 

Clasa a VI-a 

D 

Medic scolar 

Elevi 

absolventi 

 

-Nr. 

participanti 

-Expozitie 

cu 60 

fotografii 

- Creatii 

artistice 

realizate 



II.  

Dezvolatea spiritului 

de competitie 

Cultivarea atitudinii 

de fair-play 

Redescoperirea 

placerii jocului in aer 

liber 

ZIUA 

ACTIVITATILOR 

SPORTIVE 

4. Meci de fotbal VI 

D –VI B 

5. Meci de handbal 

fete VI a D-VI-a B 

6. Jocuri in aer liber 

 7. Despre fair-play 

sportiv si in general 

19.04.2016  

1 ora 

9:00-10:00 

1 ora 

10:00-

11:00 

2 ore 

11:00-

13:00 

30 min 

13:00-

13:30 

 

 

-Competitii sportive 

 

 

 

 

 

 

- Jocuri in aer liber 

  - Dezbatere 

 

 

-prof. Dragan 

Marian 

- Dima Chris 

- Goia 

Christian 

- Ladunca 

Alexandru 

 

Clasa a VI-a 

D 

Clasa a VI-a 

B 

 

 

 numar 

participanti 

- scor 

meciuri 

- numar de 

jocuri si 

jucatori 

III  

Cunoasterea si 

promovarea 

elementelor de 

cultura si traditie 

populara 

ZIUA CULTURALA 

8. Traditii vrancene 

9. Traditii locale si 

nationale de 

Sarbatorile Pascale 

(manifestari si 

semnificatie) 

10. Costume si 

instrumente populare 

11. Vizionarea unui 

film 

20.04.2016  

1 ora  

9:00-10:00 

1 ora ½ 

10:00-

11:30 

1 ora 

12:00-

13:00 

2 ore 

13:00-

15:00 

 

 

 

 

- activitati in 

colaborare cu 

ansamblul folcloric 

„Tara Vrancei” 

 

- Dirigintele 

clasei 

-prof. Vasile 

Mihaela 

 

 

Clasa a VI-a 

D 

Reprezentanti 

ai 

Ansamblului 

Folcloric 

„Tara 

Vrancei” 

 

 

- numar 

participanti 

 

IV.  

Promovarea 

interesului pentru 

cunoastere, cultura, 

colaborare 

Dezvoltarea 

capacitatii de 

exprimare intr-un 

domeniu artistic 

ZIUA 

CULTUTRALA 

12. Prezentarea unor 

costume adecvate 

diverselor 

situatii(vizita, 

interviu, cursuri, 

aniversare) 

13. Despre accesorii, 

machiaj, coafura, 

ingrijire corporala 

14. Parada 

personajelor si 

personalitatilor 
(proiect interdisciplinar) 

21.04.2016  

2 ore 

8:00-10:00 

2 ore 

10:00-

12:00 

2 ore 

12:00-

14:00 

 

- Prezentarea si 

comentarea unor tinute 

- Joc de rol 

-Reguli, sfaturi 

- Sceneta 

 

- Dirigintele 

clasei 

-prof. Vasile 

Mihaela 

- Negoita 

Oxana 

- Munteanu 

Laura 

 

Clasa a VI-a 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii claselor 

V-VIII 

 

- numar 

participanti 

- tinute 

adecvate 

unor situatii 

- diplome, 

premii 

 



V.  

Implicarea elevilor in 

activitati de 

voluntariat 

Cultivarea interesului 

pentru protejarea 

naturii 

Implicarea activa in 

problemele 

comunitatii 

ZIUA 

VOLUNTARIATUL

UI15. „Reciclam, nu 

aruncam!” 

16. Voluntar pentru o 

zi- vizita si donatii 

pentru batranii 

singuri 

17. Activitate de 

ecologizare 

 
22.04.2016 

 

1 ora 

8:00-9:00 

2 ore 

9:00-11:00 

2 ore 

11:00-

13:00 

 

- Colectare de 

maculatura 

- Donatii de alimente 

- Scurt program 

artistic 

- Ecologizare in parcul 

teatrului 

 

- Dirigintele 

clasei 

-prof. Vasile 

Mihaela 

- Murgu 

Mario 

- Antimir 

Razvan 

- Stanciu 

Claudiu 

 

Clasa a VI-a 

D 

 

- numar 

participanti 

- cantitate 

de 

maculatura 

colectata 

- cantitate 

de alimente 

donate 

-spatiu 

ecologizat 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

„Şcoala altfel : Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

18 – 22 aprilie 2016 

 

Clasa / Disciplina  Religie                                                                                                        Înv. / Prof.: Ciobotaru Elena 

Nr. 

crt. 

Obiective Tipul şi denumirea 

activităţii 

Data Durata şi 

intervalul 

orar 

Modalităţile de 

organizare şi 

locaţia 

Responsabili Participanţi Indicatori de 

evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

Informarea elevilor cu 

privire la fenomenul 

delincvenţei juvenile, 

Conştientizarea elevilor 

asupra consecinţelor 

care decurg din 

săvărşirea unor fapte 

antisociale, 

Identificarea 

problemelor comunitare 

şi implicarea în 

soluţionarea lor, 

 

,,Împreună 

împotriva 

violenței,, 

18.04. 

2016 

2 h 

12-14 

 

 

 

2H 

14-16 

Dezbatere/ 

școala 

Ciobotaru Elena 

Prof. diriginți cls. 

VII B,VIII C 

VIII D, V E 

48 elevi 

 profesori 

Invitați 

 

 

 

45 elevi 

Nr. de 

participanți, 

implicarea 

în dezbatere 

2 Antrenarea unui număr Sportul pentru toți 19.04 5 h Competiții/  22 eleve ale Nr. 



 cat mai mare de elevi în 

desfasurarea de jocuri 

sportive, întreceri, 

ştafete, în vederea 

cultivării relaţiilor de 

prietenie, de colaborare, 

 a iniţiativei şi 

imaginaţiei 

creatoare prin activitatea 

sportivă. 

Dezvoltarea dragostea 

pentru mişcare in 

vederea fortificarii 

organismului si întăririi 

sănătăţii, dezvoltarea 

trăsăturilor pozitive de 

caracter, a deprinderilor 

de comportare civilizată 

şi a spiritului de fair-

play într-o competiţie 

sportivă. 

2016 8-13 Sala de sport a 

școlii 

Profesorii de 

educație fizică 

Dir. Adj Ciobotaru 

Elena 

Resp comisie 

metodică, Drăgan 

Marian 

echipei de 

majorete 

Clasele primare 

participanți, 

fotografii, 

aprecierile 

părinților 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimularea interesului 

pentru reprezentarile 

teatrale, cinematografice 

ca un instrument de 

educatie , de imbogatire 

a culturii generale, de 

formare a spiritului 

civic; 

Cultivarea respectului 

faţă de valorile de 

patrimoniu; 

aprecierea valorii 

estetice; 

 

,,Din secretele 

profesioniștilor,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04. 

2016 

3h 

9-12 

 

 

 

 

 

1h 

12-13 

 

Spectacol/ 

Sala Balada- 

Ansamblul 

Folcloric ,,Țara 

Vrancei,, 

Director Maria 

Murgoci 

Dir. Adj. 

Ciobotaru Elena, 

Consilierul 

educativ, înv. Popa 

Mioara, 

Prof. Dima Alina 

Elevii înv. 

primar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierile 

părinților, 

ele elevilor, 

nr. de 

participanți, 

aprecierile 

colaboratori

lor 

4  

Veniți la film! 

 

2h 

13-15 

 

Elevii înv. 

gimnazial 

 

 



 

5 

 Acordarea şansei 

elevilor de a-şi promova 

cunoştinţele, talentul şi 

disponibilităţile creative. 

Stimularea interesului 

pentru reprezentarile 

teatrale; 

aprecierea valorii 

estetice; 

cultivarea la elevi a 

receptivităţii literare 

,,Parada 

personajelor,, 

Concurs 

interdisciplinar 

21.04. 

2016 

3h 

 

12-15 

școala Coordonatorii 

proiectului 

interdisciplinar 

,,Oameni și 

timpuri,, 

Elevi din înv. 

gimnazial 

150-200 

Aprecierile 

participanțil

or, nr. 

premiilor 

acordate, nr. 

participanțil

or 

6 Povești din spatele 

scenei 

21.04. 

2016 

1h  Sala Balada- 

Ansamblul 

Folcloric ,,Țara 

Vrancei,, 

Ciobotaru Elena, 

Consilierul 

educativ, înv. Popa 

Mioara, 

Prof. diriginți 

Elevi din înv. 

gimnazial 

Prof. diriginți 

Nr. 

participanți, 

fotografii, 

aprecierile 

părinților 

7 

 

 

 

 

 

Formarea conştiinţei 

ecologice 

Formarea deprinderilor 

de apărare a  dreptului la 

un mediu sănătos şi a 

drepturilor omului în 

general. 

Ziua 

voluntariatului 

22.04. 

2016 

2h  

12-14 

Școală, 

parcurile din 

zona Obor, 

Gară 

Profesori diriginți Elevi din înv. 

gimnazial 

Prof. diriginți 

Nr. 

participanți, 

fotografii, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

„Şcoala altfel : Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

18 – 22 aprilie 2016 

 

Prof. Silvia Bocăneanu- Istorie 

               

Nr. 

crt. 

Obiective Tipul şi denumirea 

activităţii 

Data Durata şi 

intervalul 

orar 

Modalităţile de 

organizare şi 

locaţia 

Responsabili Participanţi Indicatori de 

evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Conștientizarea elevilor 

asupra importanței 

cunoașterii și respectării 

unor norme de 

alimentație 

corespunzătoare în 

vederea dezvoltării  

fizice și intelectuale 

armonioase. 

,,Învățăm să 

mâncăm sănătos,,-  

18.04. 

2016 

3h 

      9-12 

Atelier/ Sala de 

clasă 

Prof. diriginte cls.  

V C, Mihaela Păun 

24 elevi 

Invitați 

 

 

Nr. 

participanți, 

fotografii 

 

2. 

Informarea elevilor cu 

privire la fenomenul 

delincvenţei juvenile, 

Conştientizarea elevilor 

asupra consecinţelor 

care decurg din 

săvărşirea unor fapte 

antisociale, 

Identificarea 

problemelor comunitare 

şi implicarea în 

soluţionarea lor, 

 

,,Împreună 

împotriva 

violenței,, 

18.04. 

2016 

2 h 

12-14 

 

 

 

 

Dezbatere/ 

școala 

Ciobotaru Elena 

Prof. diriginte cls.  

V C, Mihaela Păun 

Prof. Silvia 

Bocăneanu 

24 elevi 

 profesori 

Invitați 

 

 

 

 

Nr. de 

participanți, 

implicarea 

în dezbatere 

3. 

 

        Cunoașterea 

monumentelor de 

cultură, a tradițiilor și a 

specificului istoric al 

orașului Focșani. 

         Dezvoltarea 

sentimentului de 

Să ne cunoaștem 

orașul! 

19.04 

2016 

5 h 

8-13 

Dezbateri, 

prezentări/ 

Sala de clasă a 

școlii. Muzul 

Unirii, Muzeul 

Vrancei, 

Biserici, 

 

Prof. diriginte 

Mihaela Păun cls.  

V C,                

Prof. Silvia 

Bocăneanu 

24 elevi  

profesori 

Invitați 

 

 

Nr. 

participanți, 

fotografii, 

aprecieri, 

colaje, ppt 



apartenență la  

comunitatea locală 

pentru o implicare activă 

în ocrotirea și 

promovarea valorilor 

locale .                                                    

Dezvoltarea trăsăturilor 

pozitive de caracter, a 

deprinderilor de 

comportare civilizată în 

societate. 

Biblioteca 

Județeană.  

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimularea interesului 

pentru reprezentarile 

teatrale, cinematografice 

ca un instrument de 

educatie , de imbogatire 

a culturii generale, de 

formare a spiritului 

civic; 

Cultivarea respectului 

faţă de valorile de 

patrimoniu; 

aprecierea valorii 

estetice; 

 

,,Din secretele 

profesioniștilor,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04. 

2016 

3h 

9-12 

 

 

 

 

 

 

Spectacol/ 

Sala Balada- 

Ansamblul 

Folcloric ,,Țara 

Vrancei,, 

Director Maria 

Murgoci 

Dir. Adj. 

Ciobotaru Elena, 

Consilierul 

educativ, înv. Popa 

Mioara, 

Prof. Dima Alina 

Prof. Mihaela 

Păun 

Prof. Silvia 

Bocăneanu 

Elevii cls. a V-a 

C  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierile 

părinților, 

ele elevilor, 

nr. de 

participanți, 

aprecierile 

colaboratori

lor 

4  

Veniți la film! 

 

2h 

13-15 

 

Elevii cls. a V-a 

C  

 

 

 

 

5 

 Acordarea şansei 

elevilor de a-şi promova 

cunoştinţele, talentul şi 

disponibilităţile creative. 

Stimularea interesului 

pentru reprezentarile 

teatrale; 

aprecierea valorii 

estetice; 

cultivarea la elevi a 

receptivităţii literare 

,,Parada 

personajelor,, 

Concurs 

interdisciplinar 

21.04. 

2016 

3h 

 

12-15 

școala Coordonatorii 

proiectului 

interdisciplinar 

,,Oameni și 

timpuri,, 

Elevi din înv. 

gimnazial 

150-200 

Aprecierile 

participanți 

lor, nr. 

premiilor 

acordate, nr. 

participanți 

lor 



6 Povești din spatele 

scenei 

21.04. 

2016 

1h  Sala Balada- 

Ansamblul 

Folcloric ,,Țara 

Vrancei,, 

Ciobotaru Elena, 

Consilierul 

educativ, înv. Popa 

Mioara, 

Prof. Mihaela 

Păun 

Elevii cls. a V-a 

C  

 

 

Nr. 

participanți, 

fotografii, 

aprecierile 

părinților 

7 

 

 

 

 

 

Formarea conştiinţei 

ecologice 

Formarea deprinderilor 

de apărare a  dreptului la 

un mediu sănătos şi a 

drepturilor omului în 

general. 

Ziua 

voluntariatului 

22.04. 

2016 

2h  

12-14 

Școală, 

parcurile din 

zona Obor, 

Gară 

Prof. Mihaela 

Păun 

Prof. Silvia 

Bocăneanu 

Elevii cls. aV-a 

C  

 

 

Nr. 

participanți, 

fotografii, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

„Şcoala altfel : Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

18 – 22 aprilie 2016 

 

Prof. Stroe Mariana- Informatică 

               

Nr. 

crt. 

Obiective Tipul şi denumirea 

activităţii 

Data Durata şi 

intervalul 

orar 

Modalităţile de 

organizare şi 

locaţia 

Responsabili Participanţi Indicatori de 

evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Conștientizarea elevilor 

asupra importanței 

cunoașterii și respectării unor 

norme de alimentație 

corespunzătoare în vederea 

dezvoltării  fizice și 

intelectuale armonioase. 

 

,,Învățăm să 

mâncăm sănătos,,-  

18.04. 

2016 

3h 

      9-12 

Atelier/ Sala de 

clasă 

Prof. diriginte cls.  

V C, Mihaela Păun 

Prof. Stroe 

Mariana 

24 elevi 

Invitați 

 

 

Nr. 

participanți, 

fotografii 

 

2. 

Informarea elevilor cu privire 

la fenomenul delincvenţei 

juvenile, 

Conştientizarea elevilor 

asupra consecinţelor care 

decurg din săvărşirea unor 

fapte antisociale, 

Identificarea problemelor 

comunitare şi implicarea în 

soluţionarea lor, 

,,Împreună 

împotriva 

violenței,, 

18.04. 

2016 

2 h 

12-14 

 

 

 

 

Dezbatere/ 

școala 

Ciobotaru Elena 

Prof. diriginte cls.  

V C, Mihaela Păun 

Prof. Stroe 

Mariana 

24 elevi 

 profesori 

Invitați 

 

 

 

 

Nr. de 

participanți, 

implicarea 

în dezbatere 

3 Stimularea interesului pentru 

reprezentarile teatrale, 

cinematografice ca un 

instrument de educatie , de 

imbogatire a culturii 

generale, de formare a 

spiritului civic; 

Cultivarea respectului faţă de 

valorile de 

patrimoniu;aprecierea valorii 

estetice; 

,,Din secretele 

profesioniștilor,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04. 

2016 

3h 

9-12 

 

 

 

 

 

 

Spectacol/ 

Sala Balada- 

Ansamblul 

Folcloric ,,Țara 

Vrancei,, 

Director Maria 

Murgoci 

Dir. Adj. 

Ciobotaru Elena, 

Prof. Mihaela 

Păun 

Prof. Stroe 

Mariana 

Elevii cls. 

a V-a C  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierile 

părinților, 

ele elevilor, 

nr. de 

participanți, 

aprecierile 

colaboratori

lor 

 Formarea conştiinţei 

ecologice 

Formarea deprinderilor de 

apărare a  dreptului la un 

mediu sănătos şi a drepturilor 

omului în general. 

Ziua 

voluntariatului 

22.04. 

2016 

2h  

12-14 

Școală, 

parcurile din 

zona Obor, 

Gară 

Prof. Mihaela 

Păun 

Prof. Stroe 

Mariana 

Elevii cls. 

 aV-a C  

 

 

Nr. 

participanți, 

fotografii, 



 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

„Şcoala altfel : Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

18 – 22 aprilie 2016 

 

Sunt valabile pentru clasele a VII-a A si a VII-a D , pentru doamnele profesoare Alina DIMA  şi  Anca CUCU, profesori diriginţi ale acestor clase.  

 Orice profesor, care doreşte să participe la aceste activităţi, este binevenit. 

Nr. 

crt. 

Tema 

activității/ zilei 

Tipul de 

activitate 
Obiective urmărite Data 

Interval  

orar 

Persoane implicate/ 

nr. de elevi 
Obs 

1.  „Sănătate 

pentru trup și 

suflet” 

Activităţi de 

educaţie pentru 

sănătate şi stil de 

viaţă sănătos 

    Formarea şi consolidarea  deprinderilor de 

alimentație sănătoasă și a  interesului pentru 

menţinerea sănătăţii; 

     Formarea deprinderilor de a selecta 

informaţia necesară; 

18.04.2016 13
00

- 17
00

 

-doctori, personal 

medical 

-25 elevi din clasa a 

VI-a A 

 

2. Ziua 

activităților 

sportive 

Activităţi 

cultural- sportive 

 

     Formarea si cultivarea interesului pentru 

sport şi a aplicabilităţii sale în alte domenii; 

      Implicarea în desfăşurarea manifestărilor 

sportive; 

      Antrenarea unui număr cât mai mare de 

elevi în concursuri şcolare. 

19.04.2016 12
00

- 17
00

 

Profesorii diriginți si 

elevii claselor: 

VIIA,VIID 

 

3. Ziua culturală – 

spectacol 

demonstrativ 

Ansamblul 

folcloric Țara 

Vrancei 

Proiecție film 

Activităţi 

culturale 

     Dezvoltarea interesului faţă de ceea ce ne 

înconjoară; 

     Respectarea tradițiilor strămoșești. 

     Formarea deprinderilor de a selecta 

informaţia necesară 

     Respectarea regulilor de comportament 

civilizat;  

20.04.2016 13
00

- 18
00

 

Profesorii diriginti si 

elevii 

claselor:VIIA,VII D 

 

4. Ziua călătoriilor 

– Excursie în 

capitala țării 

Activităţi de 

educaţie pentru 

sănătate şi stil de 

viaţă sănătos 

     Dezvoltarea spiritului de echipă, 

concentrarea, atenția, gândirea logică; 

      Respectarea regulilor de comportament 

civilizat;  

     Respectarea normelor de conduita in 

excursie. 

21.04.2016 13
00

- 18
00

 

Profesorii diriginți si 

elevii claselor: 

VIIA,VIID 

 

5. Ziua 

voluntariatului 

Activităţi de 

voluntariat în 

cadrul SNAC 

 

      Formarea şi dezvoltarea unui 

comportament moral și civic cu principii de 

viaţă sănătoasă; 

       Înţelegerea importanţei acțiunilor de 

voluntariat; 

       Formarea atitudinii  de intr-ajutorare.  

22.04.2015 12
00

- 14
00

 

Profesorii diriginți si 

elevii 

claselor:VIIA,VIID 

 



 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

„Şcoala altfel : Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

18 – 22 aprilie 2016 

 

Prof. Oana Nedelcu 

 

Nr. 

crt. 

Obiectivul Tipul  şi  denumirea 

activităţii 

Ziua şi 

data 

 

Durata şi 

intervalul 

 orar  

Modalităţile de 

organizare şi locatia 

Responsabili 

 

Participanti  Indicatori de  

evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. * formarea şi 

cultivarea 

interesului 

pentru film 

*  dezvoltarea 

unui 

comportament 

adecvat in sala 

de 

inematograf; 

corectarea  

deprinderilor 

greşite şi 

încurajarea 

celor corecte 

 

FILM CLUB 

-vizionare film 

 

 Luni 

18.04.2016 

 

Miercuri 

20.04.2016 

 

 

12-14 

 

 

15-17 

 

-vizionare film 

-sala de clasa 

 

 

Prof. Oana 

Nedelcu 

 

Clasele  

VIII D 

VII B 

VI D 

VII D 

 

Procese 

verbale 

Fotografii 

Portofolii 

 

2. *educarea 

elevilor in 

spiritul 

ecologic 

„Scoala Verde” 

 

 

 

 

Marti 

19.04.2016 

15-16 

16-17 

-colectare pet-uri Prof. Oana 

Nedelcu 

Prof. Nicoleta 

Ion 

Clasa  

VI D 

V D 

Fotografii 

 

3. *dezvoltarea 

abilitatilor de 

comunicare 

*lucru pe 

echipe 

Sa invatam limba 

engleza prin jocuri 

Luni 

18.04.2016 

Miercuri 

20.04.2016 

 

Joi 

21.04.2016 

 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

-activitate pe grupe 

in clasa 

Prof. Oana 

Nedelcu 

Clasa  

CP B 

CP D 

I B 

ID 

II A 

II B 

III B 

 

Fise de lucru 

Portofolii 



 Vineri 

22.04.2016 

 

III D 

IV D 

4. *dezvoltarea 

interesului 

fata de cultura 

si traditiile 

altor tari 

Pastele in Anglia si 

Romania 

Miercuri 

20.04.2016 

 

 

Joi 

21.04.2016 

 

Vineri 

22.04.2016 

14-15 

15-16 

16-17 

 

13-14 

 

 

8-9 

10-11 

 

 

-activitate practica 

-activitate pe grupe 

Prof. Oana 

Nedelcu  

VIII D 

VII D 

VII B 

 

VI D 

 

 

III D 

IV D 

Fotografii 

Portofolii 

Fise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

„Şcoala altfel : Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

18 – 22 aprilie 2016 

 

Clasa / Disciplina : Educaţie plastică                                                                         Înv. / Prof.: Vasile Mihaela 
Nr. 

crt. 

Obiective Tipul şi 

denumirea 

activităţii 

Data Durata şi 

intervalul 

orar 

Modalităţile de 

organizare şi 

locaţia 

Responsabili Participanţi Indicatori 

de evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Dezvoltarea 

imaginatiei creatoarea a 

elevilor. 

 

2.Dezvoltarea unor 

priceperi :folosirea 

calculatorului pentru  

crearea ,prelucrarea si 

salvarea unor imagini. 

3.Dezvoltarea simtului 

estetic al elevilor. 

4.Dezvoltarea unor 

abilitati si deprinderi de 

realizare aunei picturi 

murale. 

 

5.Cresterea interesului 

elevilor pentru opera 

marilor pictori romani si 

cunoasterea ei. 

 

1”.Prelucrare de 

imagine pe 

calculator” practica 

 

2.”Vizionari despre 

opera si viata 

marilor pictori 

romani”practica 

3.”Pictura 

murala”practica 

 

1.18-20 

apr. 

 

2.21-

22apr. 

 

3.18-

22apr. 

 

1.9.00-

11.00 2 ore 

2.9.00-

11.oo 2 ore 

 

3.11.oo-

13.oo 2 ore 

 

1.-2.Laboratorul 

de informatica . 

 

3.Sala de muzica . 

 

Vasile Mihaela 
 

1.-2. 

Clasele aV-a si 

a VI-a . 

3.Clasele aVII-

a si VIII-a. 

 

1.Selectia 

lucrarilor 

reusite si 

realizrea 

unei 

expozitii 

interne. 

2.Teatarea 

orala a   

participan -

tilor in 

privinta            

cunostinte-

lor 

acumulate. 

3.Modul de 

lucru 

,folosirea 

culorilor 

potrivite si 

aplicarea 

indicatii -lor 

primite  

pentru 

obtinerea 

picturii 

murale. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ş   C   O   A   L   A 

 

 

 
 

”  I   O   N     B   A   S   G   A   N  ” 

Focşani, str. Mare a Unirii nr. 64, tel: 0237/622878, e-mail: basgansc@yahoo.co.uk 
Jud. Vrancea - România 

 

 

 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

„Şcoala altfel : Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

 
18 – 22 aprilie 2016 

 

         CLASA / DISCIPLINA :  6A,B,C,D;7A,B,C,D;8A,B,C,D - fizică                       Prof. Tiberiu Dima 

 
Nr. 

crt. 

Obiective Tipul şi denumirea 

activităţii 

Data Durata şi 

intervalul 

orar 

Modalităţile 

de organizare 

şi locaţia 

Responsabili Participanţi Indicatori de 

evaluare 

 

1. 

 

 

Folosirea 

cunoştinţelor  

acumulate pentru  

explicarea ştiinţifică 

a fenomenelor optice 

întâlnite în 

fotografie. 

“Fizica şi 

fotografia” 

 

 

 

 

18.04 

2016 

19.04  

19.04. 

20.04 

22.04. 

 

 

 

 

12-14 

 

9-10 

15-16 

17-19 

8-9 

18-19 

Laboratorul de 

Fizică 

- prezentarea 

de către elevi, 

organizaţi pe 

grupe, a unor 

fotografii în 

format digital 

şi explicarea 

efectelor 

produse de 

optica folosită 

Tiberiu Dima 

 

 

 

 

 

8A,8D 

 

8B 

8C 

8C,8A 

8B 

Expunere de 

fotografii 

digitale in 

format PPT. 
 

 

 

 

 

 



                     

EDUCAŢIE FIZICĂ                                              PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 

                                                                      EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 

 8 – 10  10 - 12 12 - 13 13 – 14  14 - 16 16 - 18 

LUNI TIR-POLIGON 

Clasele V-VI 

GRIGORAS, BIZNA, 

DRAGAN,ROSU 

HANDBAL F. 

Cls. V-VI 

GRIGORAS, 

BIZNA, 

DRAGAN,ROSU 

BADMINTON 

FOTBAL 

cl. a-V-a A,B, C, D 

BIZNA, 

BRUMARU,DRAGA

N, 

BADMINTON 

FOTBAL 

cl. a-V-a A,B, C, D 

 BIZNA, 

DRAGAN,GRIGOR

AS 

HANDBAL F. 

Cls. VII-VIII ,   

BIZNA, 

DRAGAN,ROSU 

BASCHET F. 

C. CUZA – 

I.BASGAN 

DRAGAN 

MARTI SAH RAPID 

ECHIPE MIXTE (5) 

Clasele a-I-a 

BRUMARU, BIZNA, 

DRAGAN,ROSU 

SAH 

STAFETE 

APLICATIVE 

Cls. a-I-a pregatit. 

BRUMARU, 

BIZNA, 

DRAGAN 

BADMINTON-SC. 9 

Cls.V-VIII 

GRIGORAS, BIZNA, 

DRAGAN 

HANDBAL F. 

Cls. VII-VIII 

GRIGORAS, BIZNA, 

DRAGAN,ROSU 

BASCHET 

FOTBAL 

BADMINTON 

Cls. A-VI-a A,B,C,D 

BIZNA,ROSU 

DRAGAN 

BASCHET B. 

I.BASGAN – C. 

CUZA 

DRAGAN 

MIERCUR

I 
BADMINTON 

STAFETE 

APLICATIVE 

Cls. a-I-a A,B,C,D, E 

ROSU.,BIZNA, 

DRAGAN,BRUMAR

U 

 

BADMINTON 

STAFETE 

APLICATIVE 

Cls. a-II-a A,C,D, 

E 

BRUMARU,ROS

U BIZNA, 

DRAGAN 

 

BASCHET B. 

STREATBALL 

Cls. A-V-a D, a-VI-a 

B 

DRAGAN 

,BIZNA,ROSU 

 

BASCHET B. 

Cls. a-VII-a B, a-VIII-

a A 

DRAGAN , BIZNA, 

 

BASCHET F. 

Cls. a-VII-a B, a-VIII-

a A 

DRAGAN,ROSU, 

BRUMARU 

 

BASCHET B. 

Cls. a-VII-a B, a-

VIII-a A 

DRAGAN 

JOI SAH RAPID 

ECHIPE MIXTE (5) 

Clasele a-II-a 

ROSU,BIZNA, 

DRAGAN 

BADMINTON 

STAFETE 

APLICATIVE 

Cls. a-III-a A, a-

IV-a A.  ROSU 

DRAGAN 

BIZNA, 

STREATBALL 

Cls. VII-VIII 

DRAGAN,GRIGORA

S, 

BIZNA 

TIR-POLIGON 

Clasele VII-VIII 

GRIGORAS, BIZNA, 

DRAGAN 

RUGBY SUPER 

FOTBAL 

Cls. A-VII-a A, B, C, 

D 

,BIZNA, 

DRAGAN,ROSU 

BADMINTON 

FOTBAL 

Cls. A-VIII-a A, B, C, 

D 

,BIZNA, 

DRAGAN,BRUMAR

U 

VINERI BADMINTON 

STAFETE  

Cls. a-III-a A, B, C, D 

ROSU,BIZNA, 

DRAGAN 

BADMINTON 

STAFETE, SAH  

Cls. a-IV-a A, B, 

C, D.  DRAGAN 

BRUMARU, 

BIZNA, ROSU 

HANDBAL F. 

Cls. VII-VIII 

ROSU,BIZNA, 

DRAGAN, 

STREATBALL 

Cls. VII-VIII 

DRAGAN,BIZNA, 

ROSU 

BASCHET B. 

I.BASGAN – C. 

CUZA 

DRAGAN,GRIGOR

AS 

 



 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

„Şcoala altfel : Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

18 – 22 aprilie 2016 

 
Clasa:a V-a D / Disciplina: Limba şi literatura română                                                                                                          Înv. / Prof.: Catană Marius 

Nr. 

crt. 

Obiective Tipul şi denumirea 

activităţii 

Data Durata şi 

intervalul 

orar 

Modalităţile de 

organizare şi locaţia 

Responsa-bili Partici-panţi Indicatori 

de evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimularea interesului 

pentru cunoasterea 

intrapersonala si 

interpersonala 

Dezvolatea 

capacitatii de 

gestionare a emotiilor 

Stimularea 

creativitatii in diverse 

domenii artistice 

ZIUA ATELIER 

1”. Calatorie printre 

cărţi”  

2.” Eu, noi si 

adolsescenta” – 

intalnire cu medicul 

scolii 

3.Creativitatea- un 

atribut al fiecaruia 

18.04.20

16 

 

2 ore 

12-14 

2 ore 

14-16 

1 ora 

       16-17 

 

 

 

Realizarea unei 

expozitii cu fotografiI 

insotite de comentarii 

- prezentarea 

problemelor 

fiziologice si 

emotionale ale 

adolescentei din 

perspectiva medicala 

- schimb de impresii 

cu adolescenti liceeni 

- crearea unui dans 

dupa o melodie, a unui 

desen dupa o tema, a 

unui discurs(activitate 

pe ateliere de creatie) 

 

- 

Prof.diriginte 

  

 

Clasa a V-a D 

Medic scolar 

Elevi 

absolventi 

 

  



 

II.  

Dezvolatea spiritului 

de competitie 

Cultivarea atitudinii 

de fair-play 

Redescoperirea 

placerii jocului in aer 

liber 

ZIUA 

ACTIVITATILOR 

SPORTIVE 

4. Meci de fotbal V D 

–VI C 

5. Meci de handbal 

fete V  D-VI-a C 

6. Jocuri in aer liber 

 7. Despre fair-play 

sportiv si in general 

19.04.20

16 

 

1 ora 

10-11 

1 ora 

11-12 

2 ore 

12-14 

30 min 

14-14.30 

 

 

-Competitii sportive 

 

 

 

 

 

 

- Jocuri in aer liber 

  - Dezbatere 

 

 

-prof. Bîznă 

Eusebiu 

 

 

Clasa a V-a D 

Clasa a VI-a 

C 

 

 

 numar 

participanti 

- scor 

meciuri 

- numar de 

jocuri si 

jucatori 

III  

Cunoasterea si 

promovarea 

elementelor de 

cultura si traditie 

populara 

ZIUA CULTURALA 

8. Traditii vrancene 

9. Traditii locale si 

nationale de 

Sarbatorile Pascale 

(manifestari si 

semnificatie) 

10. Costume si 

instrumente populare 

11. Vizionarea unui 

film 

20.04.20

16 

 

1 ora  

10-11 

1 ora ½ 

11-12.30 

1 ora 

12:00-13:00 

2 ore 

13:00-15:00 

 

 

 

 

- activitati in 

colaborare cu 

ansamblul folcloric 

„Tara Vrancei” 

 

- Dirigintele 

clasei 

 

 

Clasa a V-a D 

Reprezentanti 

ai 

Ansamblului 

Folcloric 

„Tara 

Vrancei” 

 

 

- numar 

participanti 

 



IV.  

Promovarea 

interesului pentru 

cunoastere, cultura, 

colaborare 

Dezvoltarea 

capacitatii de 

exprimare intr-un 

domeniu artistic 

ZIUA 

CULTUTRALA 

12. Prezentarea unor 

costume adecvate 

diverselor 

situatii(vizita, 

interviu, cursuri, 

aniversare) 

13. Despre accesorii, 

machiaj, coafura, 

ingrijire corporala 

14. Parada 

personajelor si 

personalitatilor 

(proiect 

interdisciplinar) 

 

21.04.20

16 

 

2 ore 

12-14 

2 ore 

14-16 

2 ore 

16-18 

 

- Prezentarea si 

comentarea unor tinute 

- Joc de rol 

-Reguli, sfaturi 

- Sceneta 

 

- Dirigintele 

clasei 

 

 

Clasa a V-a D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii claselor 

V-VIII 

 

- numar 

participanti 

- tinute 

adecvate 

unor situatii 

- diplome, 

premii 

 

V.  

Implicarea elevilor in 

activitati de 

voluntariat 

Cultivarea interesului 

pentru protejarea 

naturii 

Implicarea activa in 

problemele 

comunitatii 

ZIUA 

VOLUNTARIATUL

UI15. „Reciclam, nu 

aruncam!” 

16. Voluntar pentru o 

zi- vizita si donatii 

pentru batranii 

singuri 

17. Activitate de 

ecologizare 

 

22.04.20

16 

 

1 ora 

12-13 

2 ore 

13-15 

2 ore 

15-17 

 

- Colectare de 

maculatura 

- Donatii de alimente 

- Scurt program 

artistic 

- Ecologizare in parcul 

teatrului 

 

- Dirigintele 

clasei 

 

 

Clasa a V-a D 

 

 

- numar 

participanti 

- cantitate 

de 

maculatura 

colectata 

- cantitate 

de alimente 

donate 

-spatiu 

ecologizat 



 


