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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

Obiective urmărite Tipul 

activităţii 

Responsabil Participanţi/ 

Invitaţi 

Data 

Interval 

orar 

Evaluarea 

activităţii 

1. „A fi un bun 

cetăţean!” 

- cultivarea sentimentului de bun 

cetăţean şi de bun român; 

- cunoaşterea regulilor de 

comportament în  diferite situaţii de 

urgenţă; 

Activitate de 

educaţie pentru 

cetăţenia 

democratică 

- dezbatere, 

vizionare ppt – 

uri; 

 

Prof. Cojocaru 

Victoriţa 

Elevii claselor  

V-VIII 

Ag. Şef Bîrleanu 

Petru 

Cadre didactice din 

şcoală  

 

1.04.2013 

 

11.00 -13.00 

 

- realizarea 

de postere; 

afişe;  

2.  „Jocuri lingvistice şi 

nu numai” 

- să conştientizeze valoarea jocului 

în viaţa personală; 

- elevii să diferenţieze diversele 

tipuri de jocuri; 

- să participe afectiv la lecţie 

Activitate 

distractivă- 

educativă 

Prof. Şalgău 

Estera Simona  

Elevii claselor 

V-VIII 

Cadre didactice din 

şcoală  

1.04.2013 

 

13.00-16.00 

Fişe, 

desene, 

rebusuri, 

fotografii 

3.  „Biblioteca leagăn 

de cultură” 

 

- să realizeze rolul şi importanţa 

bibliotecii în viaţa personală;  

- să-şi îmbogăţească bagajul de 

cultură generală;  

 

Activitate 

educativ – 

culturală 

Bibl. Moroşanu 

Larionescu 

Elena 

    Cadre didactice  

 

Elevii claselor  

V- VIII 

2.04.2013 

 

12.00-14.00 

 

 

Orală 
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4.  

,,Les petits 

journalistes’’ 

- să-şi îmbunătăţească exprimarea scrisă  

în limba franceză; 

-să manifeste interes pentru 

cunoaşterea unor autori din spaţiul 

francez;  

Atelier de 

creaţie literară 

(poezii, afişe, 

postere ) 

 

Prof. Voiţic 

Cristina -Maria 

Elevii claselor  

V-VIII 

 

Celelalte cadre 

didactice 

 

2.04.2013 

 

14.00-15.00 

 

- portofoliu 

-expoziţie 

 

5. „Întreceri sportive” - dezvoltarea spiritului de echipă 

- dezvoltarea spiritului de Fair-play 

 

Activitate 

sportivă 

Campionat de 

fotbal 

Prof. Codină 

Bogdan 

Elevii claselor  

V-VIII 

Celelalte cadre 

didactice 

2.04.2013 

 

11.00-14.00 

- Fotografii 

6.  

,,Le Tour de la 

France’’ 

- să cunoască noi elemente de 

cultură şi civilizaţie franceză; 

- să-şi îmbogăţească cunoştinţele 

achiziţionate despre cultura şi 

civilizaţia franceză;  

 

 

Prezentare PPT; 

Concurs  

pe  

grupe mixte 

 

Prof. Voiţic 

Cristina -Maria 

 

Elevii claselor 

V-VIII 

 

Celelalte cadre 

didactice 

 

2.04.2013 

 

15.00-17.00 

 

 

-concurs 

-diplome 

7. „British Culture” - trezirea interesului pentru cultura 

britanică 

-motivația lucrului în echipă 

 

Activitate 

culturală 

Prezentare PPT; 

 

Prof. 

Călugăreanu 

Adina-Laura 

Elevii claselor 

 V-VIII 

Celelalte cadre 

didactice 

3.04.2013 

 

11.00-13.00 

- postere  

8. „British Quiz” - relaționarea elevilor din cele două 

școli 

-fixarea unor informații despre 

cultura britanică 

 

Concurs de 

cultură britanică  

Prof. 

Călugăreanu 

Adina-Laura 

Elevii claselor 

V-VIII de la Şcoala 

Poieni 

Un grup de elevi de 

la Şcoala Ştirbăţ 

Celelalte cadre 

didactice 

3.04.2013 

 

 13.00-15.00 

- diplome 

- fotografii 

9. „Paştele la români  

şi 

 la alte popoare” 

- să se familiarizeze cu tradiţiile şi 

obiceiurile pascale ale altor popoare; 

- să diferenţieze între tradiţiile 

româneşti şi cele ale altor popoare; 

 

Activitate 

cultural-artistică 

Prezentare PPT  

Prof. Şalgău 

Estera - Simona 

Elevii claselor 

V-VIII 

 

Celelalte cadre 

didactice 

3.04.2013 

 

15.00-17.00 

 

Fotografii 

Ouă 

încondeiate  



10. „Satul meu drag”  - cunoaşterea istoriei şi a locului 

natal;  

Activitate 

culturală  

Prof. Gemeniuc 

Geanina 

Gabriela 

Elevii claselor 

V-VIII 

Educ. Costescu 

Elena  

Celelalte cadre 

didactice 

4.04.2013  

 

11.00-12.00 

Fotografii 

Jurnal de 

impresii 

11. 

 

„Fata babei şi fata 

moşneagului” 

- teatru şcolar  

-familiarizarea cu operele literare;  

- relaţionarea între elevii şcolii   

 

Activitate 

cultural – 

artistică 

Prof. Gemeniuc 

Geanina 

Gabriela 

Elevii claselor 

V-VIII 

 

Celelalte cadre 

didactice 

4.04.2013 

 

12.00-13.00 

Fotografii  

12. „ Ştiinţele naturii 

altfel” 

- aplicarea cunoştinţelor dobândite 

într-un alt tip de activitate;  

- dezvoltarea gândirii logice;  

Concurs de 

chimie – fizică 

Prof. Ciubotaru 

Camelia 

Elevii claselor 

VII-VIII 

 

Celelalte cadre 

didactice 

4.04.2013 

 

13.00-15.00 

 

Premierea 

echipelor 

câştigătoare 

13. „Elevii au talent”  - descoperirea şi încurajarea 

talentelor;  

Activitate 

cultural-artistică 

Prof. Gemeniuc 

Geanina 

Gabriela 

Elevii claselor 

V-VI 

 

Celelalte cadre 

didactice 

4.04.2013 

 

15.00-17.00 

 

Diplome 

Premii 

Fotografii 

14. 

 

„Suntem ecologişti!” - Dezvoltarea interesului pentru 

mediul curat; 

- Încurajarea activităţii de 

voluntariat; 

 

 

Activitate 

ecologică şi de 

voluntariat 

Prof. Grosu 

Cristina 

 

Elevii claselor 

V-VIII 

 

Celelalte cadre 

didactice 

5.04.2013 

 

11.00-17.00 

Albume foto  

Amenajarea 

spaţiului 

verde din 

jurul şcolii 
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