MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BACĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI
str. Cașinului nr.15, tel/fax: 0234313041
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Nr. 526 din 09.03.2018
PROGRAMUL „ȘCOALA ALTFEL”
SĂPTĂMÂNA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 26– 30 MARTIE 2018
Cadrul general
Acest program se înscrie ca parte integrantă a anului școlar 2017 - 2018, fiind prezentat în ANEXA la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016 privind structura
anului școlar 2017 - 2018. Săptămâna 26-30 martie 2018 va fi dedicată activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit „Școala
altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!". În această săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ, iar programul „Să ştii
mai multe, să fii mai bun!" se va desfăşura în conformitate cu un orar special.

Scopul programului
Este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor
preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național,și să stimuleze
participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.
Planificarea și aprobarea programului
În cadrul școlii noastre, au fost culese de la elevi , părinți și cadrele didactice propuneri în legătură cu activitățile acestui program la începutul semestrului II
al anului școlar curent. Acestea au fost centralizate și consemnate, iar pe baza lor s-a întocmit prezentul program, pe care îl supunem spre dezbatere și aprobare
Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești.
Activitățile propuse vizează cele două cicluri de învățământ specifice școlii noastre, ciclul primar (cuprinzând clasele C.P.- IV) și ciclul gimnazial (clasele VVIII),de aceea programul se prezintă pe baza celor două coordonate.

Planificarea activităţilor in săptămâna ,,Şcoala altfel”
26 – 30 martie 2018
Clasele CP - IV
Nr.
crt.

Domeniul

1.

Abilități de
viață

Tematica proiectelor şi
activităţilor
,,Cum ne protejăm?”

Obiective educaţionale
- Respectarea normelor de conduită într-un
spaţiu public;
-Dezvoltarea interesului față de anumite
meserii care presupun implicarea în
salvarea vieții semenilor;

Clasa

Responsabili

Elevii
claselor

Prof. înv. primar:

CP B
CP C
CP D

-Recunoașterea regulilor şi semnelor de
circulaţie de bază;

2.

Abilități de
viață

,,Să ne cunoaştem zona!”

-Stimularea interesului elevilor pentru
cunoaşterea de locuri noi ;
-Creşterea coeziunii colectivului de elevi şi
consolidarea spiritului de echipă, a
relatiilor de prietenie ;



3.

Cultural
artistic

Vizită la Salina Tîrgu
Ocna

"Tradiții și obiceiuri de
Paște"

colaje, felicitări

LUNI
26 martie 2018
Elevii
claselor
IA, I B,
IC
și părinții
elevilor

Prof. înv. primar:

Elevii
claselor
a II-a A
a II-a B
a II-a C
a II-a D

Prof. înv. primar:
Roşu Valentina
Petec Carmen
Schifirneţ
Loredana
Titire Daniela

Salina
Ocna

Tîrgu

Balan Paula,
Ghiuș Olivia,
Pîrjol Gabriela

-Iniţierea şi desfăşurarea de activităţi cu
caracter recreativ , relaxant;
-Cunoaşterea semnificaţiei sărbătorilor
pascale;

-Realizarea de creaţii artistice reflectând
tema;
-Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă;

Interval
orar

Jandarmeria
Oneşti

-Crearea unor reguli de comportament
responsabil şi împărţirea echitabilă a
sarcinilor intre membrii grupului;

-Aplicarea criteriilor estetice şi morale în
aprecierea lucrărilor;



Apetri Magda
Paiu Mirabela
Zărnescu
Marinela

Parteneri

Data
susţinerii
activităţii

Biblioteca
,,Mihai
Eminescu ,,
Bibliotecar :
Ionescu
Mirela

8.00-11.40

“Orizontul local”

4

-Educarea elevilor în spiritul preţuirii
culturii ;
-Formarea şi consolidarea deprinderilor de
citire/audiere, povestire, de formulare a
unor întrebări pe marginea textului citit/
audiat;

Abilități de
viață

Elevii
claselor
a III-a A
a III-a B
a III-a C

Prof. înv. primar:
Dascălu Daniela
Moraru Steluța
Ţuțuianu
Marilena
LUNI
26 martie 2018

-Lărgirea şi completarea orizontului de
cultură,îmbogăţind cunoştinţele din
domeniul istoriei cu privire la formarea
poporului român ;
5.

Artistic/
social

”Ce pot face două mâini
dibace”

- realizarea de creaţii artistice reflectând
tema propusă
- dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă
- dezvoltarea fair-play-ului

Elevii
claselor
a IV-a A
a IV-a B
a IV-a D

Prof. înv. primar:

Elevii
claselor
a IV-a C
CP A

Prof. înv. primar:
Bolocan Mihaela
Abaza Irina

Cozma Laura
Rusu Monica
Tudose Cristina

Biblioteca
,,Mihai
Eminescu ,,
Bibliotecar :
Ionescu
Mirela

 Ateliere de creație:
pictură, muzică, literatură,
abilități practice
6

Abilități de
viață

”Meseria părinţilor noştri”

- să observe utilajele prezentate ;
- să respecte normele de comportament
într-o fabrică;
- să-și exprime părerea asupra tehnologiei
de fabricarea pufuleților;



Vizită şcolară

- să-și exprime părerea asupra tehnologiei
de fabricarea drojdiei de bere;

Fabrica de
pufuleți S.C.
MATIAS
S.R.L
Fabrica de
bere
ALBRAU

8.00-11.40

7

Social

”Să învăţăm o meserie”

-Să observe utilajele prezentate ;
-Să respecte normele de comportament
într-o fabric;
-Să-și exprime părerea asupra tehnologiei
de fabricarea pâinii;

Elevii
claselor
CP A
CP B
CP C
CP D

Prof. înv. primar:

Elevii
claselor
IA, I B,
IC

Prof. înv. primar:

Elevii
claselor
a II-a A
a II-a B
a II-a C
a II-a D

Prof. înv. primar:
Roşu Valentina
Petec Carmen
Schifirneţ
Loredana
Titire Daniela

Abaza Irina
Apetri Magda
Paiu Mirabela
Zărnescu
Marinela

Fabrica
de
pâine Panimon
SA

-Respectarea normelor de conduită într-un
spaţiu public;
Vizită școlară

8

Educaţie
ecologică şi
de
protecţie a
mediului

„Pământul -planeta verde”

-Conştientizarea rolului unei alimentaţii
echilibrate în dezvoltarea armonioasă a
omului;
- formarea deprinderilor de educaţie
ecologică;
-confecținare de vestimentație din
materiale reciclabile;

MARŢI
27martie 2018

Balan Paula,
Ghiuș Olivia,
Pîrjol Gabriela

Activităţi de ecologizare
9.

Socialcultural

,,Să ne cunoaştem istoria ”

- descoperirea unor obiecte care atestă
trecutul civilizaţiei pe aceste meleaguri;
- familiarizarea cu unele obiective turistice
din zona Oneşti;
- cunoașterea istoriei locului natal;

" Localitatea mea- trecut și
prezent"- vizită la Muzeul de
Istorie

Muzeul
istorie
Oneşti

de
din

8.00-11.40

10

Socialcultural

,,Din trecutul istoric”

-Respectarea normelor de conduită
un spaţiu public;

într-

-Lărgirea şi completarea orizontului de
cultură,îmbogăţind cunoştinţele din
domeniul istoriei cu privire la formarea
poporului român ;

Elevii
claselor
a III-a A
a III-a B
a III-a C

Prof. înv. primar:
Dascălu Daniela
Moraru Steluța
Ţuțuianu
Marilena

Biserica
Borzeşti
MARŢI
27martie 2018

8.00-11.40

MIERCURI
28 martie 2018

8.00-11.40

Excursie Borzeşti
11

Abilităţi de
viaţă

,,Meseria brăţara de aur”

-Să observe utilajele prezentate ;
- Să respecte normele de comportament
într-o fabrică;
- Să-și exprime părerea asupra tehnologiei
de fabricarea pufuleților;

12

Vizită tematică
“Bibliotca a doua casă”

Artistic/
social

-Realizarea de creaţii artistice reflectând
tema propusă;

Elevii
claselor
a IV-a A
a IV-a B
a IV-a D

Prof. înv. primar:

Elevii
clasei
a IV-a C

Prof. înv. primar:
Bolocan Mihaela

Biblioteca
Municipală
Radu Rosetti
Onești

Elevii
claselor
a III-a A
a III-a B
a III-a C
CP A
CP B
CP C
CP D

Prof. înv. primar:
Dascălu Daniela
Moraru Steluța
Ţuțuianu
Marilena
Abaza Irina
Apetri Magda
Paiu Mirabela
Zărnescu
Marinela

Cinema
Capitol Oneşti

Cozma Laura
Rusu Monica
Tudose Cristina

- Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă

Fabrica de
pufuleți S.C.
MATIAS

- Dezvoltarea fair-play-ului;
Ateliere de creație:
pictură, muzică, literatură,
abilități practice
13

Cultural
artistic

”In lumea filmului pentru
copii”

Vizionarea unui film 3D in
cinematograful Capitol din
oraş

-Educarea elevilor în spiritul preţuirii
culturii ;
-Formarea şi consolidarea deprinderilor de
citire/audiere, povestire, de formulare a
unor întrebări pe marginea textului citit/
audiat;
-Dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
-Stimularea interesului faţă de cultura şi
civilizaţia engleză;
-Aprecierea frumosului din artă/cultură;

14

Abilităţi de
viaţă

,,Ziua sănătăţii”

-Formarea si cultivarea interesului pentru
problematica şi menţinerea sănătăţii;
-Formarea şi consolidarea deprinderilor de
igienă,de odihnă şi de recreere;

Activitate de educație pentru
sănătate și stil de viață sănătos

Elevii
claselor
IA, I B,
IC

Prof. înv. primar:

Elevii
claselor
a II-a A
a II-a B
a II-a C
a II-a D

Prof. înv. primar:

Elevii
claselor
a IV-a A
a IV-a B
a IV-a D
a IV-a C

Prof. înv. primar:

Elevii
claselor
CP A
CP B
CP C
CP D

Prof. înv. primar:
Abaza Irina
Apetri Magda
Paiu Mirabela
Zărnescu
Marinela

Cabinet
medical şcolar

Balan Paula,
Ghiuș Olivia,
Pîrjol Gabriela

- Formarea deprinderilor de alimentaţie
raţională şi desfăşuare de exerciţii fizice;
- Participarea cu interes la concursul
desfăşurat;

15

Cultural
artistic

"Turul județului Bacău"

-Respectarea normelor de conduită
un spaţiu public;

într-

-Lărgirea şi completarea orizontului de
cultură,îmbogăţind cunoştinţele din
domeniul geografic cu privire relieful
zonei ;

MIERCURI
28 martie 2018

Roşu Valentina
Petec Carmen
Schifirneţ
Loredana
Titire Daniela

8.00-11.40

-excursie
16

Cultural
artistic

,,Din trecutul istoric”

-Orientarea în teren;
- Descoperirea un monument
istoric dedicat eroilor primului război
mondial;
- Familiarizarea cu unele obiective
turistice din zona Borzești;

Cozma Laura
Rusu Monica
Tudose Cristina
Bolocan Mihaela

Mausoleul de
la Mărășești
Muzeul de
cultură și artă
religioasă
Borzești

- Cunoașterea istoriei locurilor vizitate;
-excursie
Mărășești și la Borzești
17

Sănătate

Sănătatea alimentaţiei

-Conştientizarea rolului unei alimentaţii
echilibrate în dezvoltarea armonioasă a
omului;
-Participarea activă la prepararea salatelor
de fructe.
-Participarea activă la prepararea unei
prăjituri;

 Întâlnire cu medicul şcolar
Discuţii pe teme de igienă
corporală, igiena clasei, igiena
muncii intelectuale

Cabinet
medical şcolar
asistent
:Neagu
Cristina

JOI
29 martie 2018

8.00-11.40

,,Măini dibace”
18

Artisticsocial

- Formare deprinderilor de realizare a
picturilor, desenelor;
- Cunoaşterea de către elevi a legendelor
florilor;

Elevii
claselor
IA, I B,
IC

Prof. înv. primar:
Balan Paula,
Ghiuș Olivia,
Pîrjol Gabriela

-Realizarea unei expoziții cu lucrările
elevilor pe coridorul școlii;
19

Educaţie
ecologică şi
de
protecţie a
mediului

"Plantăm, ecologizăm"

- Să-și formeze deprinderi de observare, de
sesizare a aspectelor ecologice
- Să conștientizeze importața plantării unui
puit

Activităţi de ecologizare

- Să înţeleagă efectele actelor lor asupra
mediului natural
- Să sesizeze importanța mediului natural
în viața omului, înțelegând necesitatea
protejarii lui

20

Abilităţi de
viaţă

”Meseria părinţilor noştri”
Vizită la fabrica de pâine.

Să observe utilajele prezentate ;
- Să respecte normele de comportament
într-o fabrică;
- Să-și exprime părerea asupra tehnologiei
de fabricarea pâinii;

JOI
29 martie 2018
Elevii
claselor
a II-a A
a II-a B
a II-a C
a II-a D
a IV-a A
a IV-a B
a IV-a D

Prof. înv. primar:
Roşu Valentina
Petec Carmen
Schifirneţ
Loredana
Titire Daniela
Cozma Laura
Rusu Monica
Tudose Cristina

Primăria
Oneşti

Elevii
claselor
a III-a A
a III-a B
a III-a C

Prof. înv. primar:
Dascălu Daniela
Moraru Steluța
Ţuțuianu
Marilena

Fabrica
de
pâine Panimon
SA

Elevii
clasei
a IV-a C

Prof. înv. primar:

Biblioteca
Municipală
Radu Rosetti
Onești

8.00-11.40

Vizită la fabrica de pâine
21

Artistic/
social

”Casa cărţilor-Biblioteca
municipală Oneşti!”

-Formarea şi consolidarea deprinderilor de
citire/audiere, povestire, de formulare a
unor întrebări pe marginea textului citit/
audiat

Bolocan Mihaela

22
Artistic/
social

,,LA ZOO”

-Formarea şi cultivarea interesului pentru
activitățile în aer liber;
-Cunoaşterea și respectarea regulilor
unanim acceptate;

Elevii
clasei
CP A

Prof. înv. primar:
Abaza Irina

VINERI
30 martie 2018

8.00-16.00

și părinții
elevilor

-Formarea şi consolidarea deprinderilor de
lucru în echipă;
Excursie Braşov
,,Dăruind, devii mai bun!”

23
Voluntariat

-Formarea deprinderilor de relaționare;
-Sã faci ceva pentru celãlalt fãrã sã aştepţi
în schimb o platã;

Elevii
clasei
CP D

-Formarea unor atitudini moral- civice
pozitive fața de persoanele aflate în nevoi;

Prof. înv. primar:

8.00-11.40

Zărnescu
Marinela

VINERI
30 martie 2018

Activitate de voluntariat
Eduatie moral- civică
24

Religios

”Micul creștin în biserică” –
spovedania și împărtășania
copiilor”

-Sã faci ceva pentru celãlalt fãrã sã aştepţi
în schimb o platã;
-Formarea unor atitudini moral- civice
pozitive fața de persoanele aflate în nevoi;

Activitate spirituală în
parteneriat cu
Parohia”Sfântul Nicolae”
Onești
25

Cultural
artistic

,,În lumea filmului pentru
copii”

-Educarea unor virtuţi creştine şi cultivarea
comportamentului moral - religios (să-ţi
iubeşti aproapele, să faci fapte bune, să fii
cinstit, modest, generos, să nu urăşti, să-i
ajuţi pe sărmani, să-L iubeşti pe
Dumnezeu);
- Contopirea trăirilor prin posibilitatea de a
se identifica cu personajul preferat din acel
film;
- Bucuria vizionari filmului împreuna cu
colegii;
- Dezvoltarea simțul estetic al elevilor;

Vizionarea unui film 3D in
cinematograful Capitol din
oraş

Elevii
claselor
a III-a A
a III-a B
a III-a C
CP B
CP D
a II-a A
a II-a B
a II-a C
a II-a D

Prof. înv. primar:
Dascălu Daniela
Moraru Steluța
Ţuțuianu
Marilena
Apetri Magda
Paiu Mirabela
Roşu Valentina
Petec Carmen
Schifirneţ
Loredana
Titire Daniela

a IV-a A
a IV-a B
a IV-a C
a IV-a

Cozma Laura
Rusu Monica
Bolocan Mihaela
Tudose Cristina

Cinematogra
ful
Capitol
Onești

VINERI
30 martie 2018

8.00-11.40

VINERI
30 martie 2018

8.00-11.40

26

Cultural
artistic

Vizionare film: Vrăjitorul din
Oz;

- Discutarea aspectelor pozitive și negative
pe baza filmului vizionat;
-Stimularea interesului elevilor pentru
cunoaşterea trecutului ;

.Vizită la Muzeul de istorie
Onești

Elevii
claselor
IA, I B,
IC

Prof. înv. primar:
Balan Paula,
Ghiuș Olivia,
Pîrjol Gabriela

-Creşterea coeziunii colectivului de elevi şi
consolidarea spiritului de echipă,stabilirea
unui climat de încredere, favorabil
comunicării deschise şi unei bune
socializări.

VINERI
30 martie 2018

8.00-11.40

Muzeul
de
istorie Onești

Evaluarea activităților
Se face prin mai multe modalități:


Realizarea unor expoziții cu lucrările elevilor;



Postare pe site-ul şcolii www.scoalaunuonesti.ro



Publicarea în presa locală a unor eseuri și articole despre activitățile defășurate;



Realizarea unei expoziții cu fotografii de la activitățile desfășurate;



Exprimarea unor opinii la nivelul Consiliului profesoral, al Consiliului elevilor școlii și al Comitetului de părinți al școlii.
COORDONATOR PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCAȚIONALE,
PROF. ABAZA IRINA

