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Programul activitatilor extracuriculare si extrascolare 
„Sa stii mai multe sa fii mai bun!” 

 
 
Nr 
crt 

Obiectivul Tipul si denumirea 
activitatii 

Data Inervalul 
orar 

Modalitati de organizare si 
locatia 

Responsabil Participanti Indicatori 
de evaluare 

1 Elevii vor fi capabili: 
- să stabilească anumite 
conexiuni între 
cunostintele acumulate  
 -să-si concentreze 
atentia pentru 
îndeplinirea unei sarcini 
--să manifeste spiritul de 
echipă  si de întrecere în 
functie de un sistem de 
reguli 
 
 

„Elevii au talent” 18.IV 10-15 Concurs:-pe teme de 
cultura generala; 
-de interpretare vocala; 
-bancuri si glume; 
-codul bunelor maniere; 
-pictura religioasa; 

Prof. 
Tudose 
Mioara 

Cls a V-a A Proces 
verbal 
Fotografii 
Diplome 

2 Elevii vor fi capabili: 
- să prezinte locurile 
importante pentru 
istoria, cultura şi 
civilizatia oraşului in 
care trăiesc sa-si dezvolte 
interesul pentru 
capodoperele cultural-
artistice 
-sa devina constienti de 
simtul estetic si de nevoia 
de frumos a fiecaruia 

Sa ne cunoastem orasul 
mai bine! 

19.IV 11-15 Drumetie/ Explorarea 
imprejurimilor orasului 
Biserica Veche 
Vincon 
Parcul orasului 

Prof. 
Tudose 
Mioara 

Cls a V-a A Fotografii 



dintre ei 
 Stimularea potentialului 

artistic creativ si 
interpretativ al copiilor, 
descoperirea si atragerea 
in competitie a unui 
numar cat mai mare de 
elevi cu inclinatii 
artistice, prin spectacol-
concurs 

Concurs muzical 19.IV 10-11 Concurs de interpretare pe 
grupe 

Prof. Rosu 
Ioana 

Cls a V-a A Fotografii 
Diplome 

3 Descoperirea obiceiurilor 
si traditiilor din Franta 

Obiceiuri si traditii in 
Franta 

20.IV 12-14 Prezentare PowerPoint; 
Concurs pe teme de 
cultura generala; 

Prof. 
Cherciu 
Aurica 

Cls a V-a A Fotografii 

4 Elevii vor intelege mai 
bine importanta acestor 
meserii in viata de zi cu 
zi  
 
 
 

Armata- o scoala altfel 21.IV 9-13 Vizite la unitatea de 
pompieri si o UM din 
Focsani 

Prof. 
Tudose 
Mioara 

Cls a V-a A Fotografii 
 

5  
Elevii vor constientiza 
mai bine importanta 
istorica si culturala a 
locurilor natale; 
- isi vor dezvolta 
interesul pentru 
capodoperele cultural-
artistice ale locurilor 
natale. 
 

Odobesti moment 
aniversar-390 de ani de 
la prima atestare 

22.IV 9-13 Povestea Orasului 
Odobesti in imagini. 
Lansare de carte postala 
Film artistic nominalizat la 
Oscar 

Prof.Tudose 
Mioara 

Cls a V-a A Fotografii 

 
Consilier educativ: prof. Mititelu Alina 


