ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU
COMUNA BEREȘTI-TAZLĂU

JUDEŢUL BACĂU
TELEFON/FAX 0234353366
E-MAIL scoalaturluianu@yahoo.com

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE
,,SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
18- 22 APRILIE 2016
ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Clasele: Pregătitoare, I, a II-a, a III-a și a IV-a
NUMELE PROPUNĂTORULUI: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT TURLUIANU, JUDEŢUL BACĂU
E-mail: scoalaturluianu@yahoo.com

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI: 18- 22 aprilie 2016

LOCUL DE DESFĂŞURARE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TURLUIANU
GRUPUL ŢINTĂ VIZAT DE PROIECT:



Elevii claselor C.P., I – IV de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Turluianu;
Cadrele didactice care predau la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Turluianu

ECHIPA DE PROIECT:

Profesor învățământ primar-Iojă Angela

Profesor învățământ primar- Moței Felicia

Profesor învățământ primar- Dârlău Finica

Profesor învățământ primar- Liciu Nicoleta

Profesor învățământ primar-Balaban Ionela- Nicoleta
Profesor Lb. engleză- Cernat Oana- Ionela
Profesor Religie- Diac Ioan

Profesor Educație fizică și sport-Pâncescu MariusCornel

Scopul proiectuluiesteimplicarea tuturor elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor

diverseale elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în
contexte nonformale.

Proiectul propune:

 Activități culturale și practice pentru păstrarea unor tradiții și obiceiuri locale;
 Activități de educație ecologică pentru dezvoltarea unei atitudini corecte față de mediu;
 Activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în situații de urgență;
 Activități de educație pentru sănătate și activități sportive;
 Activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare;
 Activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie personală.
Colaboratori:
Comitetele

de

părinţi

din

şcoală;

Personalul didactic şi nedidactic al şcolii;
Alte persoane din comunitatea locală.

Bugetul pentru desfășurarea programului
Autofinanţare

Rezultatul și impactul scontat

Prezentul proiect, prin obiectivele sale generale și specifice, va dezvolta interesul pentru activități culturale, de cunoaștere și

autocunoaștere, de practicare a unui stil de viață sănătos, echilibrat, orientat spre activități în natură, de protejare a mediului și de conservare a

tradițiilor locale. Prin derularea responsabilă a proiectului educaţional, elevii şcolii vor avea posibilitatea să-şi formeze un comportament liber,

responsabil, deschis spre comunicare şi iniţiativă. Vor conştientiza valoarea efortului depus prin contribuţia lor activă la prezentarea unor
activităţi recreative, cultural-artistice şi sportive, a obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti.

CRITERII ŞI METODE DE EVALUARE A PROIECTULUI
Prestaţia celor care iau parte la derularea proiectului;

Chestionar de evaluare a capacităţilor dobândite de participanţi pe parcursul implementării programului;
Valorificarea materialelor efectuate în cadrul activităţilor programului „Şcoala altfel” ( desene, colaje, fotografii, portofolii etc.);
Discuţii cu membrii comunităţii locale, cu invitaţii;
Fiecare activitate prezentată în calendarul activităților conține un plan detaliat de desfășurare.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU
COMUNA BEREȘTI-TAZLĂU

JUDEŢUL BACĂU
TELEFON/FAX 0234353366
E-MAILscoalaturluianu@yahoo.com

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
Nr. Denumirea activității
crt. - forma de desfășurare
1.

3.

Obiective

Tipul activității

Responsabil

TRĂISTUŢA CU
POVEŞTI

Luni,
18.04.
2016

- să transpună cunoștințele
desprinse din diverse texte
narative în răspunsuri
corecte și rapide;
- să aplice cunoștințele
însușite în rezolvarea unor
teste cu variante diferite de
itemi.

-activitate
culturală
în cinstea Zilei
Internaționale a
Cărții

Dârlău Finica
Moței Felicia
Iojă Angela
Balaban Ionela
Liciu Nicoleta

MICII ACTORI
- dramatizare

Luni,
18.04.
2016

- să povestească oral
povestea preferată;
- să alcătuiască un
portofoliu cu imagini din
poveștile studiate;
- să manifeste spirit de
colegialitate și fair – play
în timpul concursului.

-atelier de
creație literară

Dârlău Finica
Moței Felicia
Iojă Angela

- vizionare de filme,
concurs, jocuri de rol

2.

Termen

ȘCOALA NOASTRĂ
CA O FLOARE
- activități practice de
igienizare și ecologizare
în curtea, grădina școlii
și împrejurimi.

-conștientizarea
necesită protecției
mediului înconjurător
Luni,
-realizarea unor desene,
18.04.2016 colaje pe teme ecologice.

de Iojă Angela
Activită
educație
ecologică și de Balaban Ionela
protecție
a
mediului
Liciu Nicoleta

Participanți

Evaluarea
activității

Elevii
claselor

- evaluare
orală prin
întrebări și
răspunsuri,
dramatizări;

Elevii
claselor:
C.P.,I ,a II-a

- evaluare
scrisă
( fișe de
lucru)

- afiș,
Clasele: C.P., fotografii,
a III-a și a
desene;
IV-a
- jurnal de
impresii.

4

4.

MINTE

SĂNĂTOASĂ ÎN

CORP SĂNĂTOS
- întreceri sportive

Marți,

19.04.
2016

-realizarea unui colaj

Marți,

19.04.

EDUCAŢIE PENTRU 2016
VIAŢĂ!

- concurs, realizare de

postere/desene;

-prezentarea unui
material ppt.

-întâlnire cu agentul de
poliţie

educaţie pentru

Moței Felicia

sănătăţii;

de viaţă sănătos;

Pâncescu Marius

problematica şi menţinerea sănătate şi stil

Iojă Angela

Elevii

claselor:

C.P.,I ,aII-a

- formarea deprinderilor

de educatie rutiera

- cunoasterea normelor de

securitate privind situatiile
de urgenta.

-Album foto

*Fișe de
lucru

*evaluare
orală prin

întrebări şi

odihnă şi de recreere;

-concurs de ghicitori.

RUTIERĂ -

Dârlau Finica

deprinderilor de igienă,de

sănătoase”

EDUCAŢIA

-activitate de

interesului pentru

- formarea şi consolidarea

“Piramida alimentelor

5.

- formarea si cultivarea

răspunsuri,

-activitate de

educatie rutiera
şi civică.

Dârlau Finica

Motei Felicia
Iojă Angela

*Elevii

claselor:

C.P.,I ,aII-a

* evaluare
scrisă

( fişe de
lucru).

- dezvoltarea capacității de
a asculta și interpreta ceea

LUMEA BASMELOR

ce vad copiii întru-un filmecranizare a unei povești;

- vizionare de film;

- formarea abilității de a

- concurs având ca temă
personajele din lumea
basmului;
6.

7.

-

desene ilustrând

personajul preferat.

ȘEZĂTOARE
- atelier

tradițional.

de

lucru

vorbi în fața unui auditoriu
Marți,
19.04.
2016

Miercuri,
20.04.

2016

despre personajul preferat;
- dezvoltarea plăcerii de a
comunica.

Activități

- dezvoltarea interesului

și

MICII ECOLOGIȘTI

- activitate practicăecologică de plantare de
flori și arbuști în curtea
școlii;
- colectarea gunoaielor /
pet-urilor din curtea
şcolii şi de pe străzile

Miercuri,
20.04.
2016

cultural-artistice
practic

fata de tradițiile

aplicative

- să demonstreze interes
față de protejarea /
îngrijirea/ înfrumusețarea
mediului înconjurător;
- stimularea curioziăţii
copiilor prin investigarea
realităţii;
- formarea unei atitudini
ecologice responsabile;

- activitate
practicăecologică

românilor.

8.

Activități
cultural-artistice

-dezvoltarea gustului
pentru frumos;

- fotografii;
Cernat Oana

Balaban Ionela
-

Liciu Nicoleta
Cernat Oana

Dârlău Finica
Moței Felicia
Iojă Angela

Elevii claselor
C.P.- aIV-a

- jurnal de
impresii.

Clasele

- fotografii;

IV-a

impresii.-

a III-a și a

- jurnal de

obiecte de

artizanat;

Elevii
claselor:
C.P.,I ,a II-a

Album foto
Postere
Lucrari
realizate de
copii

din apropiere;
- colorare după contur“Aşa, da!”- imagini în
care copiii sunt prietenii
naturii.

9.

CALCULEZ ŞI MĂ
DISTREZ
- jocuri logicomatematice

- înţelegerea cauzalităţii
unor fenomene,
schimbările şi
transformările din mediul
înconjurător.

Joi,
21.04.
2016

- îmbogățirea cunoștințelor - concurs de
de matematică
cultură generală;

Dârlău Finica
Moței Felicia

Elevii
claselor:
C.P.,I ,a-II-a

Impresii ale
elevilor
consemnate
intru-un
registru
special

10.

SĂ NE CUNOASTEM Joi,
ÎMPREJURIMILE
21.04.
SATULUI
2016
- Drumeție: itinerar
Şcoală - Pădure ;
-activitate de
ecologizare ;
-strângerea unor
materiale pentru
activităţile din şcoală;
- recunoaşterea
plantelor din natură.

să
dobândească - activitate
cunoștințe noi;
practică- să încurajeze activităţii ecologică.
de voluntariat în rândul
elevilor;

11.

MINTE SĂNĂTOASĂ Joi
ÎN CORP SĂNĂTOS 21.04.
2016
- Ştafeta şi
jocuri
sportive

- dezvoltarea abilităţilor de Activități
interacţiune socială;
sportive
- adoptarea unei atitudini
pozitive în dezvoltarea
relaţiilor cu cei din jur;

12.

EU ȘI CEILALȚI

activități
autocunoaștere
siguranță personală.

Joi
21.04.
de 2016
și

- să recunoască plantele
întâlnite folosindu-se de
cunostinţele dobândite la
şcoala şi să cunoască
importanaţa acestora.

Dârlău Finica
Moței Felicia
Iojă Angela
Balaban Ionela

Elevii
claselor:
C.P.-aIV-a

Liciu Nicoleta

Pâncescu Marius

- dezvoltarea capacității
de a se exprima prin
Activități
de Iojă Angela
diferite forme de
educație pentru Balaban Ionela
comunicare;
sănătate și stil de
- consolidarea încrederii în viață sănătos
sine;
- responsabilizarea pentru
dezvoltarea grupului,
promovând și facilitând un
climat de colaborare în
interiorul acestuia.

Fotografii

Clasele
a III-a și a
IV-a

- desene,
fotografii;
- jurnal de
impresii.

Clasele
Preg. și a
IV-a

- fotografii;
- desene;
- jurnal de
impresii.

13.

SĂ
ÎNVĂŢĂM Vineri,
RELIGIA
PRIN 22.04.
DESEN,
VERS ŞI 2016
CÂNTEC

- realizarea de desene cu
tematica
Învierea
Domnului;
- încondeierea ouălor;
- pelerinaj la locașul de
cult pentru primirea
Tainei Spovedaniei.

14.

,, Sărbători Pascale”
 Semnificaţie;
 Deplasare
la Vineri,
biserica
Sf. 22.04.
Gheorghe
din 2016
localitate pentru
a primi Sfânta
Împărtăşanie”;
 Vizionare- film
,,Patimile
Domnului”
 Paştele
la
români- desene
care să ilustreze
Sfintele
Sărbători, ouă
încondeiate.

Director,
Prof. Ing. Teşulă Lenuța

- formarea deprinderilor
de realizare de obiecte/
felicitări din diverse
materiale;
- să cunoască semnificația
încondeierii ouălor;

Activități
culturale

Balaban Ionela

Liciu Nicoleta
Dârlău Finica

-cunoașterea de către
elevi a însemnătății
sărbătorii Pascale.

-recunoaşterea semnificaţiei
Sărbătorilor Pascale;

-receptarea datelor privitoare
la viaţa Mântuitorului;
-reflectarea, în creaţiile
proprii, a obiceiurilor şi
tradiţiilor pascale.

Iojă Angela
Motei Felicia

Elevii
claselor:
C.P.,I ,a-IIa
a III-a și a
IV-a

Diac Ioan

Activități
culturalartistice
Excursie

Dârlău Finica
Diac Ioan
Iojă Angela
Motei Felicia

- felicitări;
- ouă vopsite;
- fotografii;
- desene;

- jurnal de
impresii.

Clasele
C.P.a IV-a

Balaban Ionela

-fotografii

Liciu Nicoleta
-dezbatere
-produsele
activităţii

Consilier educativ,
Prof. Moraru Paula

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT TURLUIANU
COM. BEREȘTI-TAZLĂU, JUD. BACĂU
TEL/FAX: 0234353366
NR.

AVIZAT,

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR DIN SĂPTĂMÂNA
,,SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”
CLASELE V-VIII
18-22 APRILIE 2016

Nr.
crt.
1

Denumirea
activității
Vizionare film 3D

Eu și mediul
înconjurător

Să ne distrăm pe
ritmul muzicii
2

Obiective urmărite
-Dezvoltarea spiritului critic al
elevilor

-Activitate
aplicativă

- Demonstrarea interesului față de
protejarea/ îngrijirea/
înfrumusețarea mediului
înconjurător
-Ziua Pământului
-Dezvoltarea exprimării libere

Iepurașul și oul de -Ateliere de creație din materiale
Paște
reciclabile
Educație
sănătate

Tipul activității

pentru - Evitarea consumului de produse
dăunătoare corpului uman

Responsabili

Participanți

Data/
Orele
Luni
18.04.2016

Evaluarea
activității
-Fotografii
-Fotografii
AmenajaRea
spațiului
verde din
curtea
școlii
Album
foto

Elevii școlii

- Acțiune de
voluntariat

Prof. Teșulă
Lenuța
Prof. Moraru
Paula
Prof. BobeicăDiaconu Maria
Prof. Teșulă
Lenuța
Prof. Taraipan
Irina

Elevii claselor
V-VIII

18.04

-Activitate
aplicativă

Prof. Lovin
Virginia

Elevii claselor
V-VIII

18.04

- Activitate
aplicativă

Prof. Taraipan
Irina
Prof. Teșulă
Lenuța

Elevii claselor
V-VIII

-Activitate
instructivaplicativă

Marți
19.04

Album
foto
Postere
Lucrari
realizate de
copii

Concurs pe teme
-Dezvoltarea interesului pentru
geografice
această disciplină
Misterele fizicii

3.

4.

-Prezentări PP

V-VIII

19.04

Diplome

-Activitate
aplicativă

Prof. Gherasim
Catrinel

-Activitate
aplicativă

Prof. Doroftei
Anca

VI

19.04

Album
foto

Prof. Moraru
Paula,
Diriginții
claselor
Prof. Moraru
Paula

V-VIII

19.04

Album
foto

V-VIII

Miercuri
20.04

Album
tematic

Prof. Cernat
Oana-Ionela

V-VIII

20.04

Poze

Prof. Dumitru
ViorelGeorgian,
Prof. Bobeică
Maria
Prof. Loțcu
Gabriela

V-VIII

20.04

Album
foto

V-VIII

20.04

Poze

Prof. Pâncescu
Marius- Cornel

V-VIII

20.04

Diplome

Prof. Munteanu
Mihaela

V-VIII

20.04

Poze

Profesor pentru 5
-Dezvoltarea gândirii critice
minute

-Joc de rol

Excursie
Turluianu- Brașov

-Dezvoltarea simțului estetic

-Activitate
practică

Dezbatere KARL
POPPER

-Dezvoltarea plăcerii de a
comunica

- Exprimarea
opiniilor personale
susținute de dovezi
- Activitate
aplicativă

Ștefan cel Mare și
Sfânt

-Cultivarea respectului față de
marile personalități

-Je sais chanter
(concurs de
cântece)

-Maifestarea interesului pentru
valorile culturale franceze

-Activitate
aplicativă

-Campionat de
fotbal

-Concurs sportiv

Matematică
distractivă

-Dezvoltarea interesului pentru
mișcare
-Dezvoltarea gândirii critice

-Activitate
aplicativă

Chimia în
bucătărie

-Dezvoltarea plăcerii de a studia

-Activitate
aplicativă

Prof. Doroftei
Anca

VII-VIII

20.04

Album
foto

Un mediu curat
este un mediu
sănătos

-Conștientizarea simțului estetic și
a nevoii de frumos

-Activitate
ecologică:
desenare se
postere; plantare
de flori etc.

Prof.:Teșulă
Lenuța,
Prof. Taraipan
Irina

V-VIII

Joi
21.04

Fotografii,
desene

5.

5

-Aranjarea cărților
într-o bibliotecă

21.04

Album
tematic

V-VIII

21.04

Albume

Știu ce caut!

-Dezvoltarea abilității de căutare a
cărților într-o bibliotecă

Micii chefi

-Dezvoltarea abilităților
gastronomice

-Atelier de creație

-Dezvoltarea spiritului patriotic

-Activitate
culturală

Prof. Cernat
Oana

V-VIII

21.04

Desene

-Activitate
culturală
-Pelerinaj la
locașul de cult

Prof. Diac
Ioan
Prof. Bobeică
Maria

V-VIII

Vineri
22.04

Album
foto

Personalitățile
României

-Dezvoltarea interesului pentru
Să învăţăm religia religie
prin desen, vers şi
cântec

Prof. Bobeică
Maria
Prof. Moraru
Paula,
Prof. Gherasim
Catrinel

V-VIII

Vizionare de
film/piesă de teatru

- Dezvoltarea interesului pentru
pentru literatură, pentru teatru

-Activitate
culturală

Prof. Moraru
Paula,
Prof. Teșulă
Lenuța

V-VIII

22.04

Fotografii

-Jurnalul
săptămânii “Să știi
mai multe, să fii
mai bun ”

-Dezvoltarea comunicării într-un
grup/colectivitate

-Discuții libere

Diriginții
claselor

V-VIII

22.04

Fișe

Notă: Toate cadrele didactice care au ore în acea săptămână au propus activitățile pe care le vor desfășura cu elevii.
Activitățile sunt obligatorii pentru toate cadrele didactice.

Director,
Prof.Ing. Teșulă Lenuța

Coordonator- Consilier educativ,
Prof. Moraru Paula

