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Denumire
activitate Domeniul* Activitate** Parteneri

Elevi
implicaţi /

clase
Data, ora,

sala
Instrumente de
evaluare***

Profesori
coordonator

i
1 “Ce ştiu să fac 

în caz de …”
- cetăţenie 
democratică şi
responsabilitat
e socială; 

- educaţie 
pentru 
sănătate şi stil 
de viaţă 
sănătos; 

- abilităţi de 
viaţă; 

- consiliere şi 
orientare. 

- mese rotunde, dezbateri; 
- campanii 
antitutun/antialcool/antipoluare/d
e prevenire a delincvenţei 
juvenile/de prevenire a traficului 
de persoane etc.; 
- proiecte comunitare, de 
responsabilitate socială; 
 
- schimburi de experienţă; 
- vizite de studii; 
- tabere/şcoli de creaţie sau de 
cercetare; 

Asistenta 
medicala 
Oancea O.

Elevii 
clasei P A

18.04.2016
8,00-8,45
8,55-9,40
 

9,50-10,35
10,45-11,30

-          fotografii

-          filme

-          chestionare 

pentru elevi

-          chestionare 

pentru părinţi

-          informări / 

articole în mass-

media locală sau 

centrală

-          proces - 

verbal 

Înv. Zamfir 
Nicoleta

2 “Micii 
exploratori”

“Cercul de 
pictur ă”

- ştiinţific; 

- artistic; 

Concurs 

Activitate artistică
Concurs

Elevii 
clasei P A

19.04.2016
8,00-8,45

8,55-9,40

-          fotografii

-          informări / 

articole în mass-

media locală sau 

centrală

Înv. Zamfir 
Nicoleta



Lucrări colective:
“Copacul clasei”

“Invitatie la 
film”

Atelier de creaţie
Concurs între echipe.

Vizionare filme pentru copii 

9,50-10,35
10,45-11,30

-      proces - verbal

3
„Ştim să 
circulăm 
corect!”

- cetăţenie 
democratică şi
responsabilitat
e socială; 

- educaţie 
pentru 
sănătate şi stil 
de viaţă 
sănătos; 

- abilităţi de 
viaţă; 

- mese rotunde, dezbateri; 
- campanii 
- proiecte comunitare, de 
responsabilitate socială; 
 -Vizionare PPT
-Convorbire tematică
-Concurs pe teme de circulaţie

Agent de 
poliţie de 
la Poliţia 
Odobeşti

Elevii 
clasei P A

20.04.2016
8,00-8,45
8,55-9,40
 

9,50-10,35
10,45-11,30

-          fotografii

-          filme

-          chestionare 

pentru elevi

-          informări / 

articole în mass-

media locală sau 

centrală

-          proces - 

verbal 

 

Înv. Zamfir 
Nicoleta

4 "Sport si 
sanatate"  
Stafeta si jocuri 
sportive

- cultural; 

- artistic; 

- sportiv; 

- educaţie 
pentru 
sănătate şi stil 
de viaţă 
sănătos; 

- abilităţi de 
viaţă; 

- ateliere de teatru, dans, muzică; 
- competiţii organizate la nivelul 
şcolii; 
- tabere/şcoli de creaţie sau de 
cercetare; 
- parteneriate educaţionale şi 
tematice la nivel de unităţi de 
învăţământ, pe plan intern şi 
internaţional, pentru dezvoltarea 
aptitudinilor pentru lucrul în 
echipă şi în proiecte.

Elevii 
clasei P A

21.04.2016
8,00-8,45
8,55-9,40
 

-          fotografii

-          filme

-          informări / 

articole în mass-

media locală sau 

centrală

-          proces - 

verbal 

 

Înv. Zamfir 
Nicoleta

Prof 
Neculai R.



,,Drag mi-i jocul
romanesc”

9,50-10,35
10,45-11,30

5 “Paştele la 
români””

- cultural; 

- artistic; 

- abilităţi de 
viaţă; 

- consiliere şi 
orientare. 

- ateliere arte plastice;
- competiţii organizate la nivelul 
şcolii; 
- activităţi de voluntariat sau de 
interes comunitar; 

Elevii 
clasei P A

22.04.2016
8,00-8,45
8,55-9,40
 

9,50-10,35
10,45-11,30

-          fotografii

-          filme

-          informări / 

articole în mass-

media locală sau 

centrală

-          proces - 

verbal 

 

Înv. Zamfir 
Nicoleta
Prof. religie


