ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACIU

AN ȘCOLAR 2016-2017

PROGRAMUL „ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 22-26 mai 2017

SCOPUL:
Implicarea tuturor elevilor și a învățătorului, a unor colaboratori (primăria, conducerea bazei sportive, a
colecției de etnografie) în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în
valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național,
să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.

PROIECTUL ÎŞI PROPUNE:
 activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;
 crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;
 dobândirea deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală prin:
 activități culturale și sportive;
 activități tehnico-științifice;
 activități de educație ecologică și de protecție a mediului .
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FORME DE ORGANIZARE:
 activitate cinematografică (vizionări de materiale filmate,colecții de PPT-uri);
 concursuri: dans, muzică, arte plastice;
 jurnal reflexiv (lectură);
 activități de voluntariat sau de interes comunitar;
 vizite de studii;
 parteneriate educaționale;
 lucrul în echipă.
EVALUAREA:
 Fotografii, postere, diplome.
 Expoziţie cu lucrări ale elevilor.

Luni, 22.05.2017
Interval
orar

Clasa

Denumirea
activităţii

8.3010.00

P
a IV-a

Harta minții mele /
Harta inimii mele

Obiective urmărite
 dezvoltarea armonioasă a copilului
 exprimarea unor stări afective sau
comportamente
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Tipul
activităţii
Activitate
de grup
Activitate
educativă

Responsabili

Evaluarea
activităţii

Fidel Nicolae
Gheorghe Camelia

Fotografii
Afișe
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8.3010.00

I
a II-a

Ecologizarea
zonei:
„E curat si
frumos in jurul
meu !”

10.0012.00

I
a II-a

Drumeție: ,,Să ne
cunoaștem
împrejurimile
satului”

10.0012.00

P
a IV-a

Artă și artiști
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 formarea şi cultivarea interesului pentru
înfrumusețarea 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 adăugate;
 privind spaţiul public;
 încurajarea activităţii de voluntariat în rândul
elevilor.
 să dobândească cunoştinţe noi;
 să acumuleze abilităţi de orientare pe
hartă;
 să-şi cunoască localitatea din care face
parte;
 să-şi formeze un comportament civilizat
în timpul deplasării;
 să ştie să o localizeze pe harta judeţului;
 să-şi formeze sentimentul patriotic de
dragoste faţă de ţară şi popor, față de
localitatea natală.

expunerea, observarea şi analizarea unor
lucrări valoroase ale culturii româneşti tradiţionale
şi contemporane, precum şi ale culturii universale,
redate pe suport electronic sau în albume

vizionarea unor expoziţii de artă, ateliere
meşteşugăreşti, filme documentare

joc: Mie îmi place să ... (pictez, modelez,
cos, desenez, construiesc), pentru că…
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- amenajarea
spațiului
verde
- activitate
ecologică

Oprea Elena
Marinescu Ioana

- activitate de
Oprea Elena
recreereMarinescu Ioana
drumeție
- Itinerar:
Școala
Gimnaziala
RaciuDispensarul
medicalbibliotecaȘcoala
Activitate
Fidel Nicolae
artistică
Gheorghe Camelia
Activitate de
educație
plastică

Acordare de
diplome grupului
care a strâns cele
mai multe
gunoaie
Fotografii

Fotografii
Album foto

Fotografii
Diplome
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Marți, 23.05.2017
Obiective urmărite

Interval
orar

Clasa

Denumirea
activităţii

8.309.15

I
a II-a

„Experimentăm
și învățăm!”

 să dobândească noi cunoștințe cu privire la
experimente;
 să înțeleagă ce e acela un experiment.

9.1510.00

I
a II-a

„Şcolar
ghiozdan”

 dobândirtea spiritului de competitie;
 dezvoltarea atitudinii copiilor spre
spontaneitate si spirit de initiativă;
 adaptarea la situaţiile propuse, grad de
cooperare şi de atenţie.

8.3010.00

P
a IV-a

,,Minunile
creștinătății

10.0011.00

P
a IV-a

fără

O zi în papucii
altcuiva

Tipul
activităţii

Responsabili

Evaluarea
activităţii

experimente:
- vulcanul
activ;
- experimente
cu oua si sare;
- experimente
cu porumb si
oțet.
Jocuri logice
/ de cultură
generală / cu
zaruri
Ghicitori /
puzzle

Oprea Elena
Marinescu Ioana

Fotografii

Oprea Elena
Marinescu Ioana

Fotografii

 promovarea tradițiilor și obiceiurilor de Paști;
 cunoașterea semnificației sărbătorilor pascale.

Vizionare
PPT
Dezbatere
Activitate
artistică


jocuri de cunoaştere/intercunoaştere de tipul
„Pot să te prezint eu?” în care fiecare copil prezintă
jucăria preferată, animalul preferat, activităţi
preferate

Activitate
artistică
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Fotografii
Isari Ionuț
Expoziție cu
Fidel Nicolae
Gheorghe Camelia produsele elevilor

Fidel Nicolae
Gheorghe Camelia

Fotografii
Măști de bal
Jurnal în imagini
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11.0012.00

P
a IV-a

10.0012.00

I
a II-a
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realizarea unui jurnal în imagini „Eu şi
prietenul/prietenii mei”, în care copilul desenează
prietenul/prietenii, activităţile preferate desfăşurate
împreună, obiectele/ fiinţele de care se simte ataşat
Mașina timpului  dezvoltarea capacității de căutare a surselor
de informare despre o temă istorică pusă în
discuție;
 prezentarea stilului de viață al oamenilor
din diferite perioade de timp
 realizarea unor albume sau postere despre
localitatea natală, școala, locuri cunoscute/
îndrăgite
,,Minunile
 promovarea tradițiilor și obiceiurilor
religioase;
creștinătății”
 cunoașterea semnificației sărbătorilor
religioase.
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Vizionare
PPT
Activitate
cu
tematică
istorică

Fidel Nicolae
Gheorghe Camelia

Fotografii
Afișe/postere

Vizionare
PPT
Dezbatere
Activitate
artistică

Isari Ionuț
Oprea Elena
Marinescu Ioana

Fotografii
Expoziție cu
produsele elevilor
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Miercuri, 24.05.2017
Interval
orar

Clasa

Denumirea
activităţii

8.3010.00

P
a IV-a

O minte sănătoasă
într-un corp
sănătos

8.3010.00

I–
a II-a

Vizionare
materiale
P.S.I:
,,Nu ne jucăm
cu focul !”

10.0011.00

I
a II-a

„Guess my
feelings!”

10.0011.00

P
a IV-a

Vizionare
materiale
P.S.I:
,,Nu ne jucăm
cu focul !”

Obiective urmărite

Tipul
activităţii

Activitate
 formarea și cultivarea interesului pentru a-și
artistică
păstra sănătatea prin sport;
Activitate
 cunoaşterea noţiunilor legate de sport si
sportivă
sănătate;
 dezvoltarea fair-play-ului;
 formarea deprinderilor de desfășurare de
exerciții fizice în vederea menținerii sănătății.
 sa cunoască normele de securitate privind
Activitate de
situaţiile de urgenţă;
educație pen să cunoască regulile de comportament în diferite tru prevenirea
situaţii de urgentă;
si stingerea
 să acorde primul ajutor in vederea salvării de
incendiilor
vieti;
 cultivarea sentimentului de bun cetătean si bun
român;
 să coloreze fisele date respectând cerintele.
Activitate
 dezvoltarea capacitații elevilor de a formula
educativă de
propoziții simple raportându-se la universul
invățare prin
imediat
joc
 sa cunoască normele de securitate privind
Activitate de
situaţiile de urgenţă;
educație pen să cunoască regulile de comportament în diferite tru prevenirea
situaţii de urgentă;
si stingerea
 să acorde primul ajutor in vederea salvării de
incendiilor
vieti;
 cultivarea sentimentului de bun cetătean si bun
român;
 să coloreze fisele date respectând cerintele.
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Responsabili

Evaluarea
activităţii

Fidel Nicolae
Gheorghe Camelia
Iagăr Gheorghiță

Fotografii

Oprea Elena
Marinescu Ioana

Croitoru Andreea
Oprea Elena
Marinescu Ioana

Fișe de colorat
Materiale video

Games
Diplomas

Fidel Nicolae
Fișe de colorat
Gheorghe Camelia Materiale video
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11.0012.00

P
a IV-a

„Guess my
feelings!”

11.0012.00

I
a II-a

O minte sănătoasă
într-un corp
sănătos
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 dezvoltarea capacitații elevilor de a formula
propoziții simple raportându-se la universul
imediat
 formarea și cultivarea interesului pentru a-și
păstra sănătatea prin sport;
 cunoaşterea noţiunilor legate de sport si
sănătate;
 dezvoltarea fair-play-ului;
 formarea deprinderilor de desfășurare de
exerciții fizice în vederea menținerii sanătatii.
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Activitate
educativă de
invățare prin
joc
Activitate
artistică
Activitate
sportivă

Croitoru Andreea
Fidel Nicolae
Gheorghe Camelia

Games
Diplomas

Oprea Elena
Marinescu Ioana
Iagăr Gheorghiță

Fotografii
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Joi, 25.05.2017
Interval
8.309.15

Clasa
P
a IV-a

Denumirea
„Primăvară în
sufletul tuturor”

Obiective urmărite
 sa recite poezii despre anotimpul primavara;
 dezvoltarea muncii in echipa;
 realizarea de tablouri de primăvară folosind
tehnica șervețelului.

8.309.15

I
a II-a

„Primăvară în
sufletul tuturor”

 sa recite poezii despre anotimpul primavara;
 dezvoltarea muncii in echipa;
 realizarea de tablouri de primăvară folosind
tehnica șervețelului.

9.3010.45

I
a II-a

9.3010.45

P
a IV-a

Primăvara in poezia  Concurs de recitare de poezii despre primavara
romaneasca

Ițe înnodate

 conștientizarea asupra importanței muncii în
echipă în atingerea obiectivului;
 manifestarea unor sentimente pozitive față de
lucrul în echipă.
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Tipul
Responsabili
Evaluarea
Activitate
Fidel Nicolae
Album foto
culturalăGheorghe Camelia
Expoziție cu
tradiții si
lucrările realizate
obiceiuri la
români
Activitate de
educație
plastică
Ateliere de
lucru.
Activitate
Oprea Elena
Album foto
culturalăMarinescu Ioana
Expoziție cu
tradiții si
lucrările realizate
obiceiuri la
români
Activitate de
educație
plastică
Ateliere de
lucru.
Activitate la
Oprea Elena
Volume de poezii
Biblioteca
Marinescu Ioana
Comunala
Barbu Georgiana
Raciu
Activitate
sportivă

Fidel Nicolae
Gheorghe Camelia
Iagăr Gheorghiță

Fotografii
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11.0012.00

I
a II-a

Ițe înnodate

11.0012.00

P
a IV-a

Spune povestea
mea!
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 conștientizarea asupra importanței muncii în
echipă în atingerea obiectivului;
 manifestarea unor sentimente pozitive față de
lucrul în echipă.
 stimularea gustului pentru lectură și
povestire;
 formarea atitudinii de responsabilitatate și
respect față de carte;
 stimularea motivaţiei învăţării continue în
scopul dezvoltării propriei cariere.
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Activitate
sportivă

Oprea Elena
Marinescu Ioana
Iagăr Gheorghiță

Fotografii

 Activitate
Fidel Nicolae
 Fotografii
literarGheorghe Camelia
Afișe
artistică
 Semne de
carte
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Vineri, 26.05. 2017
Interval
orar

Clasa

Denumirea
activităţii

8.3010.00

P
a IV-a

Ziua jocurilor

8.3010.00

I
a II-a

Obiective urmărite

Pregătitoare
a IV-a

Vizionare de filme: 
,,Albă-ca -Zăpada”, 
,,Amintiri din

copilarie”

Tărâmul vacanței

Responsabili

 prezentarea și însușirea regulilor de
desfășurare a diverselor jocuri de masă
 dezvoltarea diverselor procese logicomatematice și de focalizarea și menținerea
atenției prin jocuri specifice



10.0012.00

Tipul
activităţii

Activitate
Fidel Nicolae
practică
Gheorghe Camelia
pentru
dezvoltarea
atenției și a
proceselor
logicomatematice
Activitate
dezvoltarea armonioasă a copilului
Oprea Elena
încurajarea copiilor să citească pentru a intra pentru
Marinescu Ioana
dezvoltarea
in lumea vrăjită a poveștilor;
imaginaţiei şi a
cultivarea interesului pentru lectura si
abilităţilor de
îmbogățirea vocabularului;
comunicare;
dezvoltarea fizica si psihica a copiilor
Să povestească
prin jocuri de rol cu trimitere la personaje
corect şi
din lecturile citite.
cursiv;
Să iubească
lectura .

 citirea și înțelegerea unor reprezentări
convenționale specifice (altitudini, limite,
areale, zone de vegetație etc.);
 explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii
dintre un element și semnul convențional
corespunzător;
 explorarea unor surse de informare noi și
alternative pentru lărgirea orizontului de
cunoaștere.
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Activitate de
Fidel Nicolae
recunoaștere a Gheorghe Camelia
particularităților geografice
ale diferitelor
zone
Activitate de
abilități practice

Evaluarea
activităţii
Fotografii
Fișe de
concurs

Fotografii

Fotografii
Hărți
Desene
Mulaje
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10.0012.00

I
a II-a

Joc didactic:
,,Recunoaste
personajul”

Director,
Prof. Isari Ionuț
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 stimularea gustului pentru lectură și povestire;
 formarea atitudinii de responsabilitatate și
respect față de carte;
 stimularea motivaţiei învăţării continue în
scopul dezvoltării propriei cariere.

Activitate
Oprea Elena
pentru
Marinescu Ioana
dezvoltarea
imaginaţiei şi a
abilităţilor de
comunicare;
-să povestească
corect şi
cursiv;

Fotografii

Coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare,
Prof. Niță Florina
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