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Nr.
crt
.

Obiectivul Tipul şi denumirea activităţii Ziua şi 
data

Durata şi
intervalul
orar

Modalitaţi de 
organizare şi 
locul

Responsabili Participanti Indicatori
de 
evaluare

1. Elevii vor fi capabili:
- să arate respect pentru tradiţii si  
personalitati ale judetului;
-să-şi manifeste spiritul patriotic.

  * ”Vrancea si vrancenii”
Profesor  Valeriu Anghel
* film

Luni
18.04.2016

5 ore
    9-14

• Audierea 
conferintei  

• vizionare 
de film

Casa de Cultura-

Odobesti

   
prof. Talambă 
Adriana
prof. Stoica 
Cecilia

Elevii 
claselor a 
VI-a A,B

Fotografii 

2. Elevii vor fi capabili:
- să aprecieze si sa interiorizeze un 
model emblematic al istoriei nationale;
- să pună întrebări problematizante

 * „Destinul martiric al 
Familiei Brancoveanu” 
Preot  Mihai Milea
* film

 
Marţi
19.04.2015

5 ore
 9-14

• Audierea 
conferintei  

• vizionare 
de film

Casa de Cultura-

Odobesti

 prof. Talambă 
Adriana
prof. Stoica 
Cecilia

Elevii 
claselor a   
VI-a A,B

Fotografii 
diplome

3. Elevii vor fi capabili:
- să conştientizeze implicarea 
generatiilor anterioare in lupta pentru 
independenta;
- să-şi manifeste spiritul civic.

 * „Odobestii si Primul 
Razboi Mondial”
* film

Miercuri
20.04.2015

6 ore
   8-14

• Audierea 
conferintei  

• vizionare 
de film

Casa de Cultura-

Odobesti

  prof.Talambă 
Adriana
prof. Stoica 
Cecilia

Elevii 
claselor a 
VI-a A,B

Fotografii 

4. Elevii vor fi capabili:
- să-şi cultive interesul pentru extragerea 
si interpretarea informatiilor din texte;
- să-şi dezvolte capacitatea de 
exprimare a opiniilor;
-sa manifeste grija si compasiune fata 
de batrani

  * Literatura ca joc al 
cunoasterii
  * Sa-i ajutam pe cei 
singuri

Joi
21.04.2015

5 ore
 8-13

dezbateri
discutii
atitudini
in localul B
la Centrul de 
Batrani

 
prof. Talambă 
Adriana
prof. Rosu 
Ioana-2h

Elevii 
claselor a 
VI-a A,B

Fotografii 

5.
Elevii vor fi capabili:
- sa petreaca un timp liber de calitate- in
natura;
- să cunoască şi să protejeze 
frumuseţile naturale. 

 
* Odobești –spa țiu al

delect ării
Vineri
22.04.2015

5 ore
   8-13

Activităţi în aer 
liber- in parc

prof. Talambă 
Adriana
prof. Cherciu 
Aurica, prof. 
Ion Stoica

Elevii 
claselor a 
VI-a A,B

Fotografii 

Dirigint ă, 
Talambă Adriana 


