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PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  
ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

ANUL ŞCOLAR 2019-2020 
 

CICLUL PREPRIMAR 
 

Nr. 
Crt. Activitatea Obiective Resurse materiale, 

umane si de timp 
Respon-
sabilităţi 

Etapele şi 
termenele de 

realizare 
 

Monitorizare şi evaluare 

Indicatori de 
performanţă 

Tipuri şi 
instru-mente 
de evaluare 

1.  

 
 

“Toamna 
în orașul 

meu!’ 
 

Sa descopere elemente 
specifice anotimpului  toamna 
prin antrenarea tuturor 
analizatorilor. 
Sa observe modificarile 
aparute in mediul inconjurator. 
Sa manifeste dorinta de 
ingrijire si protectie a mediului 
inconjurator 

 Parcul din zona 
- prescolarii 
- cadre didactice 
15 - 35 min. 

                                               
                                                      

Educatoarele 
grupelor 

 
 

Plimbare in 
parc 
 
-30 Septembrie 

-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
din natura; 
-demonstraţii 
practice. 
 
 

Materiale din 
natura ( 
frunze uscate, 
conuri ) 

2.  

 
 
 
 

,, Toamna 
cea bogată” 

 

Sa realizeze  o compozitie 
plastica  in mod original si 
personal 
Sa realizeze lucrari practice 
inspirate din natura si din viata 
cotidiana, valorificand 
deprinderile de lucru insusite. 
Sa utilizeze corect materialele 
si instrumentele de lucru puse 
la  dispozitie 

-bloc de desen 
-acuarele, lipici , 
hartie glace, 
foarfeci 
Fructe, legume, 
scobitori 
- prescolari 
- cadre didactice 
15 - 35 min. 

     
Educatoarele 

grupelor                                          

Expozitie 
-25 Octombrie 

-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
din natura 
-demonstraţii 
practice 
-ateliere de lucru 
 

 

- expoziţie; 
-  lucrarile 
copiilor; 
discuţii 

3.   Cunoasterea unor  elemente ale Cantece  Educatoarele Program artistic Recitari Album de 
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 “Mândru că 
sunt 
român !’’ 

 

mediului social si cultural ca 
parte integranta a mediului 
Sa tmanifeste in relatiile cu cei 
din jur stari afective pozitive, 
prietenie, toleranta, armonie, 
concomitent cu invatarea 
autocontrolului. 

Poezii 
Muzica  
 
- prescolari 
- cadre didactice 
15- 35 min. 

grupelor 
 

- 29 Noiembrie Interpretarea unor 
cantece  patriotice 
Dansuri populare 
Dialog interactiv 

fotografii 

4.  

 
 
 
“În ajun de 
sărbători”. 
 
 

  
 
Păstrarea datinilor şi 
obiceiurilor strămoşeşti  
Recitarea unor versuri si 
intonarea unor  colinde și 
cântece specifice sărbătorilor  
de iarna; 

-C.D.cu colinde si 
cantece de iarna 
- decoruri 
- brad 
- prescolari 
- cadre didactice 
parinti 
15- 35 min. 

Educatoarele 
grupelor 

Activitate 
literar-artistică 
prilejuită de 
apropierea 
sărbătorilor de 
iarnă  
- 20 Decembrie 

-dialog interactiv; 
-program artistic; 

 

Serbari, 
spectacole 
dedicate 
sarbatorilor de 
iarna. 

5.  

 
,Eminescu-
luceafarul 

poeziei 
romanesti”’ 

   Cunoaşterea unor aspecte din 
viaţa şi opera lui Mihai 
Eminescu 
 
 
 

- volume de poezii 
-imagini  
- prescolari 
- cadre didactice 
15- 35 min. 

Educatoarele 
grupelor 

Program artistic  
-15 Ianuarie 
 

-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
documentare; 
-recital de poezie. 
 

-album foto 
- şezătoare 
literară:  
Mihai 
Eminescu 

 

6.  

 
,,Hai la 
joacă-
afară!“ 
 

 
Manifestarea spiritului de 
echipă 

-saniute, zăpadă 
 - prescolari 
- cadre didactice 
15- 35 min. 

Educatoarele 
grupelor 

Activitate 
sportiva 
-28 Februarie 

-respectarea regulilor 
stabilite 
-participarea la 
jocuri 

premierea 
echipei 
câştigătoare 
 

7.  

        „E 
ziua ta, 
mămico!” 
 

 Dezvoltarea dragostei faţa de 
fiinţa iubită , mama; 
Pregătirea şi desfăşurarea unei 
expoziţii 
 

- martisoare 
confectionate; 
-felicitari realizate 
de copii 
- prescolari 
- cadre didactice 
15- 35 min. 

Educatoarele 
grupelor 

Expoziţie de 
mărţişoare şi 
felicitări 
-6 Martie 
 
 

-realizarea de 
martisoare si 
felicitari; 
-organizarea unei 
expozitii 

-album foto 
-expoziţie 
tematică 
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8.  

„Îngrijim și 
iubim 
natura!” 

Dobândirea de comportamente 
și atitudini corecte față de 
natură 

-răsaduri de flori 
- prescolari 
-părinți 
- cadre didactice 
15- 35 min 

 Plantare de flori 
-30 Aprilie 

-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
și unelte de lucru 
-amenajare grădină 
de flori 

-fotografii 

9.  

 
 
 
 
„La multi 
ani, 
Europa!” 

Cunoaşterea simbolurilor U.E 
și a țărilor membre 
 

- calculator 
- prezentare PPT 
- imagini 
- hartie glace, lipici, 
betisoare 
- prescolari 
- cadre didactice 
15- 35 min. 

                                               
Educatoarele 

grupelor 

Confectionare 
stegulete-
informaţii 
despre Europa 
- 8 Mai 
 

-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
documentare 
-lucrări practice 
 

-album foto 
-expoziție 
stegulete 

 

10.  

 
 
„La mulți 
ani, 
copile!”  

 

Identificarea  drepturilor  
copiilor  
Cunoaşterea diferitelor aspecte 
din viaţa unor copii;  
Asigurarea bunei înţelegeri 
între copii 

-Creta colorata 
-diplome,  
- prescolari 
- cadre didactice 
15- 35 min. 
 

     
Educatoarele 

grupelor                                          
 

Pregătirea şi 
desfăşurarea 
activităţii 
-1 Iunie 
  

-desene pe asfalt 
 

-diplome 
-fotografii 

11.  

 
“Bine ai 

venit, 
vacanță!” 

 

-sa intoneze cantece despre 
vara si vacanta ; 
-sa recite poezii; 
-sa interpreteze scenete 
adecvate momentului; 
. 

-diplome, 
recompense 
- prescolari 
- cadre didactice 
-parinti 
15- 35 min 

    
Educatoarele 

grupelor                                           

Pregătirea şi 
desfăşurarea 
activităţii 
-12 Iunie 
  

-serbare de sfarsit de 
an scolar 

-album foto; 
- serbare 
-diplome 
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CLASA PREGĂTITOARE 

Nr. 
Crt. Activitatea Obiective Resurse materiale, 

umane si de timp 
Respon-
sabilităţi 

Etapele şi 
termenele de 

realizare 

 

Monitorizare şi evaluare 

Indicatori de 
performanţă 

Tipuri şi 
instru-mente 
de evaluare 

1.  

“Culorile 
toamnei” 

 

-să indice schimbările care au 
loc în natură odată cu venirea 
anotimpului toamna; 
-să strângă materiale din 
natură: castane, nuci, ghinde, 
frunze, fructe şi legume; 
-să realizeze compoziţii 
aplicative cu ajutorul 
materialelor adunate. 

-materiale naturale 
şi sintetice pentru 
realizarea lucrărilor 
-elevii, părinţii, 
învăţătorii 
-1 oră 

Naraevschi 
Mihaela 
Vaida 

Geanina 
Iancu Liliana 
Poiată Filiţa 

Băjenaru 
Daniela 

-procurarea 
materialelor; 
-pregătirea şi 
desfăşurarea 
activităţii 
-realizarea 
lucrărilor 
-26 sept. 

-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
documentare 
-demonstraţii 
practice 
-lucrări plastice 

 

- decorarea 
spaţiului 
clasei 

- evaluarea 
lucrărilor 
practice 

-diplome 

2. 

“Ziua 
recoltei” 

 

 

-să cunoască cât mai multe 
denumiri de fructe şi legume 
specifice anotimpului toamna; 
- să cunoască gustul şi 
importanţa fructelor şi 
legumelor în alimentaţie 

-materiale naturale 
şi sintetice pentru 
realizarea lucrări-
lor  
- fructe, legume 
-elevii, părinţii, 
învăţătorii 
-1 oră 

Naraevschi 
Mihaela 

Oancea Ileana 
Iancu Liliana 
Poiată Filiţa 

Mirea Marian 

-procurarea 
materialelor; 
-pregătirea şi 
desfăşurarea 
activităţii 
-realizarea 
lucrărilor 
-31 oct 

-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
documentare 
-demonstraţii 
practice 
-lucrări plastice 

 

- expoziţie; 
- desenele 
copiilor; 
- discuţii 

3. 

,, Cuvinte 
magice” 

 

 

-să identifice comportamente 
necivilizate în 
situaţii.problemă date; 
- să relizeze postere pe tema 
dată; 
- să alcătuiască un regulament 
(folosind simboluri)  de 
comportare civilizată  

-bloc de desen 
-creioane colorate 
-plastilină 
 
-elevii, părinţii, 
învăţătorii 
 
-1 oră 

Naraevschi 
Mihaela 

Oancea Ileana 
Iancu Liliana 
Poiată Filiţa 

Mirea Marian 

-procurarea 
materialelor; 
-pregătirea şi 
desfăşurarea 
activităţii 
-realizarea 
lucrărilor 
-28 nov. 

-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
documentare 
- postere – expoziţie 
- alcătuirea unui 
regulament folosind 
simboluri  de 
comportare civilizată 

- postere – 
expoziţie 
-diplome 
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4. 

,,Uite, vine 
Moş 

Crăciu!” 

 

-să interpreteze rolurile din 
scenetă; 
-să colinde şi să cânte cântece 
de Crăciun; 
-să simtă emoţia acestei 
sărbători; 

- decoruri 
- brad 
- cadouri 
 
-elevii, părinţii, 
învăţătorii 
 
-1 oră 

Naraevschi 
Mihaela 

Oancea Ileana 
Iancu Liliana 
Poiată Filiţa 

Mirea Marian 

-procurarea 
materialelor; 
-învăţarea 
cântecelor si 
poeziilor 
specifice 
-18 dec. 

-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
documentare 
-program artistic; 

 

-album foto 
-expoziţie 
tematică 
 

5. 

“ 
Eminescu 
şi prietenii 

săi” 

 

- să cunoască “legenda” 
marelui scriitor roman; 
- să realizeze un colaj cu 
imagini semnificative pentru 
opera sa.  

- cărţi 
-bloc de desen 
-creioane colorate 
-plastilină 
 
-elevii, părinţii, 
învăţătorii 
 
-1 oră 

Naraevschi 
Mihaela 

Oancea Ileana 
Iancu Liliana 
Poiată Filiţa 

Mirea Marian 

-procurarea 
materialelor; 
-pregătirea şi 
desfăşurarea 
activităţii 
-învăţarea 
cântecelor si 
poeziilor 
specifice 
-9 ian. 

-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
documentare 
-program artistic; 

 

-album foto 
-expoziţie 
tematică 

 

6. 

“Micul 
pieton” 

 
 

-prezentarea şi discutarea 
normelor de circulaţie rutieră. 
-dezvoltarea deprinderilor de 
circulaţie rutieră şi a 
comportamentului preventiv; 
- realizarea de desene având ca 
tematică respectarea normelor 
de circulaţie. 

- calculator 
- prezentare PPT 
- imagini 
-bloc de desen 
-creioane colorate 
 
-elevii, părinţii, 
învăţătorii 
 
-1 oră 

Naraevschi 
Mihaela 

Oancea Ileana 
Iancu Liliana 
Poiată Filiţa 

Mirea Marian 

-procurarea 
materialelor; 
-pregătirea şi 
desfăşurarea 
activităţii 
-realizarea 
lucrărilor 
-27 febr. 

 

-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
documentare 
-demonstraţii 
practice 
-lucrări plastice 

 

-album foto 
-expoziţie 
tematică 

-diplome 

7. 

,,E ziua ta, 
mămică” 

-să recite expresiv poezii cu 
conţinut adecvat; 
 -să cânte corect şi expresiv 
cântecele; 
 -să execute paşi de dans; 
-să dăruiască cadouri mamelor. 

- decoruri adecvate 
- costumaţii 
- cadouri pentru 
mame 
 
-elevii, părinţii, 

Naraevschi 
Mihaela 

Oancea Ileana 
Iancu Liliana 
Poiată Filiţa 

Mirea Marian 

-pregătirea şi 
desfăşurarea 
activităţii 
-învăţarea 
cântecelor si 
poeziilor 

-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
documentare 
-program artistic; 

 

-album foto 
-expoziţie 
tematică 
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învăţătorii 
 
-1 oră 

specifice 
-6 martie 

8. 

,,Hristos a 
înviat!” 

 

 

-să sărbătorească în stil 
tradiţional ,,Paştele”; 
-să ofere mici daruri celor 
nevoiaşi; 

- calculator 
- prezentare PPT 
-jucării, hăinuţe 
 
-elevii, părinţii, 
învăţătorii 
 
-1 oră 

Naraevschi 
Mihaela 

Oancea Ileana 
Iancu Liliana 
Poiată Filiţa 

Mirea Marian 

-procurarea 
materialelor; 
-pregătirea şi 
desfăşurarea 
activităţii 
-3 apr. 

-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
documentare 
-lucrări plastice 

 

-album foto 
-expoziţie 
tematică 

 

9. 

“Ziua 
Uniunii 

Europene” 

 

- să cunoască însemnătatea 
acestei zile  
- să înţeleagă ideea de uniune; 
- să confecţioneze steagul 
oficial al Uniunii Europene  

- calculator 
- prezentare PPT 
- imagini 
-bloc de desen 
-creioane colorate 
 
-elevii, părinţii, 
învăţătorii 
-1 oră 

Naraevschi 
Mihaela 

Oancea Ileana 
Iancu Liliana 
Poiată Filiţa 

Mirea Marian 

-procurarea 
materialelor; 
-pregătirea şi 
desfăşurarea 
activităţii 
-realizarea 
lucrărilor 
-8 mai 

 

-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
documentare 
-demonstraţii 
practice 
-lucrări plastice 

 

-album foto 
-expoziţie 
tematică 
-stegulete 
 

 

10. 

„Copile, azi 
e ziua ta!” 

 

-să respecte regulile stabilite 
de comun acord în cadrul 
grupului; 
-să manifeste spirit de fair-
play; 

-diplome, 
recompense 
-elevii, părinţii, 
învăţătorii 
-1 oră 

Naraevschi 
Mihaela 

Oancea Ileana 
Iancu Liliana 
Poiată Filiţa 

Mirea Marian 

-procurarea 
materialelor; 
-pregătirea şi 
desfăşurarea 
activităţii 
-1 iunie 
  

-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
documentare 

 

-diplome 
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CLASA I 

Nr. 
Crt. Activitatea Obiective Resurse materiale, 

umane si de timp 
Respon-
sabilităţi 

Etapele şi 
termenele de 

realizare 

 

Monitorizare şi evaluare 

Indicatori de 
performanţă 

Tipuri şi 
instru-mente 
de evaluare 

1. Culorile 
toamnei 
 

-să indice schimbările care au loc 
în natură odată cu venirea 
anotimpului toamna; 
-să strângă materiale din natură: 
castane, nuci, ghinde, frunze, 
semințe, fructe şi legume; 
-să realizeze compoziţii aplicative 
cu ajutorul materialelor adunate 

- calendarul naturii 
- texte literare 
despre toamnă 
- materiale din 
natură 
- miniexpoziţie de 
desene tematice 
 
-elevii claselor I 
-parintii 

 Ȋnv.: CURT 
LENUȚA, 
MIHĂILĂ 
PETRE, 
 STOIAN 
MARIA, 
TATU 
FLORENTINA 

 
 

- Activităţi de tip 
şezătoare 
- Confecţionarea 
unor jucării şi 
decoruri folosind 
materialele din 
natură 
23-27.09. 
2019 

 - Compoziţii 
aplicative 

- Expoziţii 
 

- Decorarea 
spaţiului 
clasei 

- Evaluarea 
lucrărilor 
practice 

 
 

2. Locuri de 
joacă 

(jocul în 
siguranţă) 
 
 

-să identifice locuri unde copiii se 
pot juca în siguranţă, în diferite 
anotimpuri; 
-să exemplifice situaţii reale din 
viaţa personală sau a altora în 
care jocul copiilor în spaţii 
interzise a avut consecinţe grave 
asupra sănătăţii lor sau a celor din 
jur; 
- să întocmească un regulament 
(folosind simboluri) privitor la 
locurile de joacă recomandate; 
-să realizeze lucrări artistico-
plastice şi colaje pe tema Locuri 
de joacă. 

- drumeţii în 
parcurile oraşului 
- concursuri şi 
jocuri organizate în 
aer liber 
-elevii claselor I 
 
 

Ȋnv.: CURT 
LENUȚA, 
MIHĂILĂ 
PETRE, 
 STOIAN 
MARIA, 
TATU 
FLORENTINA 
 

- Activitate 
frontală 
- Activităţi 
practice 
14-18.10. 
2019 

- Regulament Locuri 
de joacă 

- Lucrări artistico-
plastice, colaje 

-Expoziţie 

- Expoziţie 
- Evaluarea 

lucrărilor 
practice 

- Evaluare 
orală prin 
întrebări şi 
răspunsuri 

 

3. Sunt 
mândru că 
sunt 

-să inteleaga însemnătatea zilei de 
24 Ianuarie; 
-să redea printr-un desen 

C.D. cu cântece 
patriotice 
-materiale pentru 

Ȋnv.: CURT 
LENUȚA, 
MIHĂILĂ 

Program cultural-
artistic 
25-28.11.2019 

-Confecţionarea 
steguleţelor 

-Expoziţie 

- Evaluare 
orală prin 
întrebări şi 
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român! 
 

importanţa acestei zile; 
-să intoneze ,,Hora Unirii”, 
dansând alături de ceilalţi colegi. 
 

realizarea lucrărilor 
 
-elevii, învățătorii 
 
 

PETRE, 
 STOIAN 
MARIA, 
TATU 
FLORENTINA 

 răspunsuri 
- Evaluarea 

lucrărilor 
practice 

 
 

4. Iarna – 
anotimpul 
bucuriilor 
 
 

-să recite poezii închinate 
anotimpului „iarna”; 
-să interpreteze colinde şi scenete 
ce au la baza elemente specifice 
sărbătorilor de Crăciun; 
-să realizeze aplicaţii practice 
pentru împodobirea bradului de 
Crăciun, desene, colaje, machete 
etc.; 
-să decoreze spaţiul în care se 
desfăşoară activitatea. 

-C.D.cu colinde si 
cantece de iarna 
-elevii, invatatorii, 
parintii 
 
 

Ȋnv.: CURT 
LENUȚA, 
MIHĂILĂ 
PETRE, 
 STOIAN 
MARIA, 
TATU 
FLORENTINA 
 

- Activitate 
literar-artistică 
prilejuită de 
apropierea 
sărbătorilor de 
iarnă 
-Activităţi 
practice 
16-20.12.2019 
 

 - Recitări de poezii 
- Interpretări de 

cântece 
- Compoziţii aplicative 
- Carnaval 
-Expoziţie 
 

- Evaluarea 
orală a 
poeziilor şi 
cântecelor 
învăţate 

- Evaluarea 
lucrărilor 
practice 

 
 

5. Cum ne 
comportă
m la şcoală 
pentru a fi 
în 
siguranţă? 
 

-să întocmească un regulament 
(folosind simboluri desenate de 
ei) al comportării elevului în sala 
de clasă, sala de sport, pe holul şi 
în curtea şcolii; 
-să exemplifice situaţii concrete 
în care elevii clasei (sau ai altor 
clase) au avut un comportament 
contrar regulilor amintite. 

- discuţii legate de 
regulile clasei 
- completarea 
panoului cu noi 
reguli cerute de 
situaţii din clasă 
 
-elevii claselor I 

Ȋnv.: CURT 
LENUȚA, 
MIHĂILĂ 
PETRE, 
 STOIAN 
MARIA, 
TATU 
FLORENTINA 
 

- Activitate tip 
dezbatere 
- Activitate 
practică 
13 – 17.01.2020 

- Regulament desenat 
-Expoziţie 
 
 

- Evaluare 
orală prin 
întrebări şi 
răspunsuri 

- Evaluarea 
activităţilor 
practice 
 

6. Lumea 
poveştilor 
 

-Sa audieze/ vizioneze povesti 
pentru copii; 
-să povestească secvente din 
povestea preferată;  
-Sa deseneze o scena dintr-o 
poveste. 

- materiale pentru 
realizarea unor 
decoruri pentru 
dramatizarea 
scenelor din poveşti 
şi a portofoliilor 
 
-elevii claselor I 
 

Ȋnv.: CURT 
LENUȚA, 
MIHĂILĂ 
PETRE, 
 STOIAN 
MARIA, 
TATU 
FLORENTINA 
 

- Activitate de 
tip concurs 
17-21.02.2020 

- Concurs 
-Jocuri de rol 
- Expoziţie 

- Evaluarea 
orală a prin 
întrebări şi 
răspunsuri, 
dramatizări 

- Evaluare 
scrisa (fişă de 
lucru 
colectivă) 

- Evaluarea 
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 lucrărilor 
practice 

7. Gânduri 
pentru 
mama 
 
 

-să recite poezii dedicate mamei, 
bunicii, primăverii, florilor ; 
-să interpreteze cântece dedicate 
mamei, primăverii ; 
-să interpreteze roluri în scenete 
ce au la bază elemente specifice 
primăverii şi  zilei de 8 Martie. 

C.D. cu cântece de 
primăvară şi despre 
mamă 
 -elevii, părinţii, în-
văţătorii 
 
 

Ȋnv.: CURT 
LENUȚA, 
MIHĂILĂ 
PETRE, 
 STOIAN 
MARIA, 
TATU 
FLORENTINA 

-Activitate 
literar-artistica 
02.-06.03.2020 

 - Scenetă 
- Recitări de poezii 
- Interpretări de 

cântece 
 
 

- Evaluarea 
orală a 
poeziilor şi 
cântecelor 
învăţate 
 

8. ,,Salvaţi 
pădurea!” 
15 martie 
– 15 
aprilie 
,,Luna 
pădurii” 
 
 

-să recunoască plantele şi 
animalele care trăiesc în pădure, 
denumindu-le; 
-să explice care este importanţa 
pădurii în viaţa oamenilor; 
-să enumere reguli de protejare a 
pădurii; 
-să colecteze deşeurile separându-
le în funcţie de natura 
materialului; 
-să organizeze jocuri şi concursuri 
pe teme ecologice. 

-prezentare power -
point-factori nocivi 
mediului; 
-materiale necesa-
re ecologizării 
padurii ; 
-elevii, învăţătorii, 
parintii 
 
 

Ȋnv.: CURT 
LENUȚA, 
MIHĂILĂ 
PETRE, 
 STOIAN 
MARIA, 
TATU 
FLORENTINA 
 

- Drumeţie 
- Activitate 
ecologică 
- Activitate 
practică 
22-24.04.2020 

- Concursuri 
- Întreceri 
- Compoziţii aplicative 
- Expoziţie 
 
 

- Evaluarea 
lucrărilor şi 
activităţillor 
practice 

- Evaluarea 
orală a prin 
întrebări şi 
răspunsuri 

 

9. Săptămân
a politeţii 
 
 

- să exemplifice verbal şi practic 
reguli de comportare civilizată în 
diferite situaţii; 
- să identifice comportamente 
necivilizate în situaţii.problemă 
date; 
- să realizeze postere pe tema 
dată; 
- să alcătuiască un regulament 
(folosind simboluri)  de 
comportare civilizată. 

- realizarea unui 
minighid de 
comportament 
civilizat 
 
-elevii claselor I 
 
 
 

Ȋnv.: CURT 
LENUȚA, 
MIHĂILĂ 
PETRE, 
 STOIAN 
MARIA, 
TATU 
FLORENTINA 
 

- Jocuri de rol 
- Activitate 
practică, pe 
grupe 
25-29.05.2020 

- Postere – expoziţie 
- Alcătuirea unui 
regulament (folosind 
simboluri)  de 
comportare civilizată 
 

- Evaluarea 
orală a prin 
întrebări şi 
răspunsuri 
 

10. Rămas 
bun,  
clasa  I ! 

-să realizeze un program  dedicat  
finalului clasei I; 
-să decoreze sala de clasă pentru 
primirea invitaţilor. 

- materiale necesare 
pentru ilustrarea 
fiecărei litere  

Ȋnv.: CURT 
LENUȚA, 
MIHĂILĂ 
PETRE, 

Serbarea 
alfabetului  
12.06. 

- Recitări de poezii 
- Interpretări de 
scenete/ cântece 

- Exerciţii de 
interpretare 
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-elevii claselor I, 
învăţătorii, parintii 
 

 STOIAN 
MARIA, 
TATU 
FLORENTINA 

2020 

 
CLASA a II-a 

Nr. 
Crt. Activitatea Obiective Resurse materiale, 

umane si de timp 
Respon-
sabilităţi 

Etapele şi 
termenele de 

realizare 
 

Monitorizare şi evaluare 

Indicatori de 
performanţă 

Tipuri şi 
instrumente 
de evaluare 

12   

 
 
“SIMFON
IILE 
TOAMNE
I” 

 

Identificarea  schimbărilor ce 
se produc toamna 
Dezvoltarea simţului estetic şi 
a capacităţii de evaluare 
obiectivă  a unei activităţi, prin 
realizazarea unor lucrări 
plastice şi practice cu materiale 
adunate din natură şi având 
tema “Toamna” 
 
 

-bloc de desen 
-acuarele 
-albume de arta 
-culegere de lecturi 
-materiale naturale 
şi sintetice pentru 
realizarea lucrărilor 
-elevii, învăţătorii 
-1 oră  

Înv.: 
Bogdanoiu L 
Stalidi P. 
Paliciuc C. 
Dumitru E. 
Chivu F. 
 

- compuneri, 
poezii, 
compozitii 
plastice 
realizate in 
diferite tehnici; 
- natura în 
anotimpul de 
toamnă 
oglindită în 
opere 
literare,cântece 
şi picturi 
 -  septembrie 

-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
documentare 
-demonstraţii 
practice 
-lucrări literare si 
plastice 
 

Decorarea 
spaţiului 
clasei 
expoziţie de 
lucrări 
literare, 
plastice 
 
 

13   

 
 
„ROADEL
E  
TOAMNEI
” 
  

 

 Confectionarea jucariilor din 
fructe  si legume; 
Cunoasterea rolului vitaminelor 
in organism    
Dezvoltarea  şi  cultivarea  
creativităţii   artistice; 
Stimularea interesului părinţilor 
elevilor prin implicarea directă 
şi indirectă în aceste activităţi  

-legume si fructe 
-scobitori 
-servetele 
-farfurii si pahare 
de unica folosinta. 
-1 oră 

 Înv.: 
Bogdanoiu L 
Stalidi P. 
Paliciuc C. 
Dumitru E. 
Chivu F. 
 
 

-prezentarea ppt 
„Buratino” 
-concurs "Cel 
mai bun creator 
de jucarii " 
-confecționarea  
„Piramidei 
vitaminelor    " 
- octombrie 

-dialog interactiv; 
-prezentare materiale   
-demonstraţii 
practice 
-lucrări plastice 
 
 

- expoziţie  cu 
jucarii din 
fructe si 
legume; 
  
- discuţii 
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14   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
“1 
DECEMBR
IE - ZIUA - 
NAŢIONA
LĂ A  
ROMÂNIE
I” 
 
 
 

 

Cunoaşterea importanţei 
desăvârşirii unităţii naţionale a 
poporului român; 
Cultivarea şi dezvoltarea 
patriotismului şi a respectului 
faţă de înaintaşi.  
 
 
 
 
 

-drapel realizat de 
elevi 
-imagini de colorat 
„Cum s-a realizat 
Unirea in viziunrea 
unui elev de clasa a 
II-a p 
 -depunerea de flori 
Monumentul 
Eroilor; 
-elevii,învăţătorii, 
conducere scolii 
-1 oră 

 Înv.: 
Bogdanoiu L 
Stalidi P. 
Paliciuc C. 
Dumitru E. 
Chivu F. 
 
 
 
 
 
 

-realizarea de 
portofolii ; 
-informarea 
elevilor privind 
Marea Unire; 
-expoziţii de 
drapeluri și 
hărți; 
-noiembrie 
 
 
 
 

-demonstraţii 
practice 
-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
documentare 
-lucrări plastice 
 
 
 
 
 
 
 

portofoliu 
-expozitie de 

lucrari 
realizate de 
copii 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“ IATĂ 
VINE 
MOȘ 
CRĂCIUN
!” 
 

 Păstrarea datinilor şi 
obiceiurilor strămoşeşti; 
Intonarea  unor cântece 
specifice sărbătorilor specifice 
acestui anotimp; 
Interpretarea unor roluri 
primite. 

-C.D.cu colinde si 
cântece de iarna 
- decoruri 
- brad 
-elevii, părinţii, 
învăţătorii 
-1 oră 
 

 Înv.: 
Bogdanoiu L 
Stalidi P. 
Paliciuc C. 
Dumitru E. 
Chivu F. 
 
 

- activitate 
literar-artistică 
prilejuită de 
apropierea 
sărbătorilor de 
iarnă (colinde 
de Crăciun) 
- decembrie 

-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
documentare 
-program artistic; 
 
 
 

desene, 
colaje, 
podoabe 
pentru     pom,  
album foto 
 
 

5 

 
 
 
 
“LUCEAF

ĂRUL 
POEZIEI 

ROMÂNEŞ
TI” 

 

Îmbogăţirea cunoştinţelor cu 
noi informaţii; 
Cultivarea respectului pentru 
marele poet naţional ; 
Dezvoltarea capacităţii de 
evaluare obiectivă  a unei 
activităţi. 
 

- volume de poezii 
-bloc de desen 
-creioane colorate  
-elevii, învăţătorii 
-1 oră 
 

Înv.: 
  Bogdanoiu L 
Stalidi P. 
Paliciuc C/ 
Dumitru E. 
Chivu F. 
 

- prezentare 
PPT despre 
viaţa şi 
activitatea lui 
Mihai 
Eminescu 
- activitate de 
tip concurs 
(întrecere între 
elevi) 
- ianuarie 

-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
documentare 
-program artistic; 
 

-album foto 
-expoziţie 
tematică 
şezătoare 
literară:  
Mihai 
Eminescu 
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6 

“HAI SA 
DAM 

MANA 
CU 

MANA!” 

Cunoaşterea importanţei 
actului istoric de la 24 ian 
1889 (Unirea Moldovei cu 
Muntenia) ; 
Dezvoltarea sentimentelor 
patriotice. 
 

-drapel realizat de 
elevi 
-fișe – Cum s-a 
realizat Unirea 
 -montaj literar  
-elevii,învăţătorii, 
conducerea scolii 
-1 oră 

 Înv.: 
  Bogdanoiu L 
Stalidi P. 
Paliciuc C/ 
Dumitru E. 
Chivu F. 
 

-realizarea de 
portofolii ; 
-informarea 
elevilor privind 
Unirea 
Principatelor 
Romane; 
-expoziţii de 
drapeluri  di 
picturi cu tema 
istorica; 
 ianuarie 

demonstraţii practice 
-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
documentare 
-lucrări plastice 

portofoliu 
-expozitie de 

lucrari -
realizate de 
copii 

 

7 

 
 
 
„CINE 
ŞTIE MAI 
MULTE 
POVEŞTI 
” 

Formarea şi dezvoltarea 
gustului estetic; 
Dezvoltarea capacităţii de 
receptare a mesajului transmis 
prin intermediul unei piese de 
teatru ; 
Dezvoltarea capacităţii de 
evaluare obiectivă  a unei 
activităţi 

- povești-ppt 
-fișe de concurs 
-păpuși ca 
personaje 
-elevii, părinţii, 
învăţătorii 
-1 oră 
 
 

 Înv.: 
  Bogdanoiu L 
Stalidi P. 
Paliciuc C/ 
Dumitru E. 
Chivu F. 
 
 

-prezentarea 
poveștilor–ppt 
-concurs "Noi și 
poveștile" 
-dramatizare 
"Personajul 
preferat 
- februarie 
 

-respectarea regulilor 
stabilite 
-participarea la 
jocuri 

premierea 
echipei 
câştigătoare 
 

8 

 
 

“TE 
IUBESC, 
MĂICUŢ
A MEA!” 

 

 Dezvoltarea dragostei faţă de 
fiinţa iubită , mama; 
Pregătirea unor felicitări pentru 
mama ; 
Formarea şi dezvoltarea 
gustului estetic 
 

- martisoare 
confectionate; 
-felicitari realizate 
de copii 
-elevii,învăţătorii 
-1 oră 

 Înv.: 
  Bogdanoiu L 
Stalidi P. 
Paliciuc C/ 
Dumitru E. 
Chivu F. 
 

-confecționare 
de flori 
-lipire frunze 
presate 
-expoziţie de 
mărţişoare şi 
felicitări 
- martie 

-realizarea de 
martișoare si 
felicitări; 
-organizarea unei 
expoziții; 
-creatii literare 
dedicate mamei; 
  

 
-expoziţie 
tematică 
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9 

 
“EUROPA

, LA 
MULŢI 
ANI!” 

 
 

Cunoaşterea poziţiei României 
în Europa; 
Definirea  conceptului  de 
cetăţean european ; 
Cunoaşterea importanţei 
aderării României la U.E. 
 

- calculator 
- prezentare PPT 
- imagini 
-bloc de desen 
-creioane colorate 
-elevii, învăţătorii 
-1 oră 

 Înv.: 
  Bogdanoiu L 
Stalidi P. 
Paliciuc C/ 
Dumitru E. 
Chivu F. 
 

-desene 
,,Europa în 
culori’’ 
-informaţii 
despre Europa 
-   mai 
 

-dialog interactiv; 
-prezentare materiale 
documentare 
  
-lucrări plastice 
,,Europa în culori’’ 
 

-album foto 
-expoziţie 
tematică cu 
desene si 
creatii literare 
-stegulețe 

10 

 
  

“S.O.S., 
NATURA

” 
 

  
Implicarea elevilor în activităţi  
de protejare a mediului 
înconjurător ; 
Identificarea semnelor de 
renaştere a naturii;- 
 Influenta temperaturilor 
asupra plantelor; 
Dezvoltarea spiritului în echipă  
Aplicarea normelor de 
protecţie şi îngrijire a mediului 
înconjurător . 

-diplome, 
recompense 
-elevii, părinţii, 
învăţătorii 
-1 oră 

 Înv.: 
  Bogdanoiu L 
Stalidi P. 
Paliciuc C/ 
Dumitru E. 
Chivu F. 
 
 

-procurarea 
materialelor; 
-pregătirea şi 
desfăşurarea 
activităţii 
  - iunie 
  

Activitate practica in 
gradina scolii 
 
 

Concurs  

 
 
CLASA a III-a 

Nr. 
Crt. Activitatea Obiective Resurse materiale, 

umane si de timp 
Respon-
sabilităţi 

Etapele şi 
termenele de 

realizare 

 

Monitorizare şi evaluare 

Indicatori de 
performanţă 

Tipuri şi 
instru-mente 
de evaluare 

1. 

  ,, S-au 
aurit a 
toamnă 
pădurile 
… !” 

 
 drumeţie la pădure pentru 

observarea schimbărilor care 
s-au petrecut în natură  

 colectionarea de materiale 
din natura pentru orele de 

- poezii, intonarea 
de cântece 
 
97 elevi, 4 cadre 
didactice 
  

Chiforeanu  
Brînduşa 
Floria simona 
Stan elena 
Niţu lavinia 

SEPTEMBRIE 
2019 
 

 Portofolii tematice, 
fotografii 

Colecţii, 
expoziţii 
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abilităţi practice 
 observarea culorilor de 

toamnă pentru valorificarea 
lor într-o compoziţie plastică 

 desfăşurarea de jocuri 
distractive la marginea 
pădurii 

2. 

,, Lumea 
animalelor !” 

 vizionare de filmuleţe despre 
animale 

 discuţii referitoare la 
importanţa tuturor animalelor  

 dezbatere cu tema,,Cum 
putem proteja animalele” 

 realizarea de afişe , desene 
,compuneri referitoare la 
protectia animalelor  şi 
realizarea unui panou cu 
acestea 

ghicitori, recitare de 
poezii, intonare de 
cântece 
 
-97 elevi, 4 cadre 
didactice 

Chiforeanu  
Brînduşa 
 
Floria simona 
Stan elena 
Niţu lavinia 

OCTOMBRIE 
2019 

Portofolii tematice, 
fotografii 

Chesionare, 
observare 
sistematica, 
investigaţia 

3. 

  ,,Să 
mâncăm 
sănătos !” 

 

 vizionarea unor prezentări 
power-point despre piramida 
alimentelor si importanta 
unei alimentaţii sănătoase 

 discuţii  pe  baza  
informaţiilor prezentate  
anterior 

 realizarea unei expoziţii cu 
afişe, desene , compuneri  
realizate de către elevi 

PPT Alimentatie 
sănătoasă 
-97 elevi, 4 cadre 
didactice 

Chiforeanu  
Brînduşa 
 
Floria simona 
Stan elena 
Niţu lavinia 

NOIEMBRIE 
2020 

Portofolii tematice, 
fotografii 

 decorarea 
spaţiului 
clasei, 
evaluarea 
lucrărilor 
practice, 
diplome,  
expoziţie, 
desenele 
copiilor, 
discuţii 
 postere – 
expoziţie, 
diplome,   

4.   ,,Şi ei au 
drepturi !” 

 vizionarea unor filmuleţe 
care au ca subiect persoane 

 
Texte, filme, poezii,  

Chiforeanu  
Brînduşa 

DECEMBRIE 
2020 

Portofolii tematice, 
fotografii 

evaluarea 
lucrărilor 
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cu dizabilităţi 
 discuţii pe baza celor 

prezentate şi observate 
 citirea unor texte şi 

exprimarea de opinii  
 jocuri de rol 
 realizarea de desene  

 

-97 elevi, 4 cadre 
didactice 

 
Floria simona 
 
Stan elena 
Niţu lavinia 

practice, 
diplome,  
expoziţie, 
desenele 
copiilor, 
discuţii 
 postere – 
expoziţie, 
diplome.  

5. 

,,Pe urmele 
Luceafărulu
i... “ 
 

 prezentarea de către copii a 
unor date despre viaţa şi 
activitatea lui Mihai 
Eminescu , concomitent cu 
vizionarea unui material 
power-point 

 activitate artistică dedicată 
marelui poet 
     al românilor 

 elevii vor prezenta colegilor 
mai mici opere scrise de 
Mihai Eminescu  pentru 
lectura suplimentară a 
acestora  

Poezii, portofolii, 
texte în proză, 
filme,ziare vechi 
+ 97 elevi, 4 cadre 
didactice 

Chiforeanu  
Brînduşa 
 
Floria simona 
Stan elena 
Niţu lavinia 

IANUARIE 
2020 

Portofolii tematice, 
fotografii 

postere – 
expoziţie, 
diplome.  
 

6. 

,,Educaţie 
rutieră “ 

 vizită la sediul poliţiei din 
localitate 

 conversaţii referitoare la 
meseria de poliţist şi la 
regulile de circulaţie 

 realizarea unui panou 
referitor la regulile de 
circulaţie care va fi expus pe 
holul şcolii 
 

PPT Circulaţie 
rutieră  
97 elevi , 4 cadre 
didactice 

Chiforeanu  
Brînduşa 
Floria simona 
Stan elena 
Niţu lavinia 

FEBRUARIE 
2020 

Portofolii, desene, 
regulamente,  

postere – 
expoziţie, 
diplome.  
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7. 

,,La mulţi 
ani 
,mămico!” 

 expoziţie de desene, felicitări, 
mărţişoare, tablouri 

 serbare cu ocazia zilei de 8 
martie  

 elevii vor dărui mamelor, 
bunicilor, surorilor ,mici 
atenţii realizate de ei 

Mărţişosre, 
felicitări, fotografii, 
poezii , cântece 
97 elevi , 4 cadre 
didactice 

Chiforeanu  
Brînduşa 
Floria simona 
Stan elena 
Niţu lavinia 

MARTIE 2020 
Realizarea unui 
portofoliu , a unei 
expozitii 

postere – 
expoziţie, 
diplome.  
 

8. 

,,Eu şi 
familia 
mea” 

 discuţii despre importanţa 
familiei 

 prezentarea de albume cu 
fotografii de familie ale 
elevilor  

 evenimente care au loc într-o 
familie 

 relaţiile din familie 
 realizarea de către fiecare 

elev a unui mic arbore 
genealogic al familiei 

Albume de 
fotografii, arborele 
genealogic 

Chiforeanu  
Brînduşa 
Floria simona 
Stan elena 
Niţu lavinia 

APRILIE 2020 
Seminarii, 
dezbateri, 
Fotografii, 

Expoziţii de 
fotografie 
chestionare,  

9. 

,,Micii 
actori “ 
 

 vizionarea unei piese de 
teatru pentru copii 

 pregătirea costumelor 
 punerea în scenă a unor 

poveşti cunoscute de către 
elevi 

 realizarea decorului scenic 
 prezentarea unui mic 

spectacol de teatru colegilor 
din celelalte clase 

Piese de teatru, 
costume, decoruri,  
 
 
 
 
 
97 elevi, 4 cadre 
didactice 

Chiforeanu  
Brînduşa 
Floria simona 
Stan elena 
Niţu lavinia 

MAI 2020 

Dramatizare, 
realizarea unor 
decoruri, punerea în 
scenă a unor 
spectacole 

 
Fotografii,  
Concursuri de 
dicţie 
 
 
 
 
 
 

10. 

,, 1 IUNIE –
ZIUA 
COPILULU
I” 

 stimularea spiritului de fair 
play prin întreceri  şi 
concursuri amuzante 
sau întreceri sportive 

 parada bicicletelor 
 desene pe asfalt 

Biciclete, trotinete, 
mingi de fotbal, 
volei, cântece, 
costume,  
97 elevi, 4 cadre 
didactice 

Chiforeanu  
Brînduşa 
Floria simona 
Stan elena 
Niţu lavinia 

IUNIE 2020 

Participarea cu 
interes la activităţile 
închinate acestei 
zile. 

Expoziţii, 
desene, 
diplome, 
medalii, 
fotografii 
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 cântec, joc şi voie bună la 
,,Carnavalul personajelor” 

 
CLASA  IV-a 

 
Nr 
crt 

 
Activitatea 

 
Obiective 

 
Resurse 

materiale,umane 
temporale 

 
Responsabilităţ

i 

Etape şi 
termene  

de realizare 

Monitorizare şi evaluare 
Indicatori de 
performanţă 

Tipuri şi  
instrumente 
de evaluare 

1. 
 
 
 
 
 

 

TAINELE 
TOAMNEI 
drumeţie în 

parc 
 
 
 
 
 

-să observe aspecte de toamnă 
în natură  
-să prezinte principalele 
caracteristici ale toamnei 
-Să descopere frumuseţile 
toamnei 
-să colecteze frunze, flori, 
fructe necesare desfăşurării 
orelor de educaţie tehnologică 

-texte literare 
despre anotimpul 
toamna; 
-cărţi, reviste ne-
cesare presării 
materialelor colec-
tate 
-elevii şi învăţăto-
rii  

Înv.: 
Ovreiu 
Cristina 

Mirea Marian 
Stefan Elena 

Ciocoiu  
Georgeta 
Ion Valentina 
 
  

-pregătirea 
activităţii; 
desfăşura-rea 
activi-tăţii; 
1oră 
 sept.2019 
 
 

-lecturi, com-poziţii 
plastice 
 
 
 
 
 
 

-expoziţie 
tematică 
 
 
 
 
 

 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZIUA 

MONDIALĂ  
A 

EDUCAŢEI 
Vizită la 

biblioteca 
orăşenească 

 
 

 
-să contribuie la promovarea 
cultu-rii; 
-să respecte caracterul 
instructiv-educativ al cărţilor 
citite; 
-să aplice criterii estetice şi 
morale desprinse din lecturile 
parcurse. 
 
 

 
-lista lecturilor 
suplimentare; 
-articole despre 
rolul cărţii in viaţa 
şcolarului 
-elevii, învăţătorii, 
bibliotecarul 
 

 
Înv.: 
Ovreiu 
Cristina 
Mirea Marian 
Stefan Elena 
Ciocoiu  
Georgeta 
Ion Valentina 

 

 
-pregătirea 
activităţii; 
desfăşura-rea 
activită-ţii 
1 ora 
 oct.2019 
 
 
 

 
-fişe de îns-criere;  
-fişe de lectu-ră 
-activitate in-
teractivă 
Completarea fiselor 
de bi-blioteca. 
 

 
-organizarea 
unui panou 
te-matic 
-portofoliu  
lectura(fisa, 
imagini din 
po-vesti) 
-proces-verbal 
de colaborare 
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3. 

 
 
 
 
 
 

STRADA NU 
ESTE UN 
LOC DE 
JOACĂ! 

întâlnire cu 
un agent de la 
Poliţia rutieră 

 
 
 

-să respecte regulile de 
legislaţie rutieră; 
-să se comporte responsabil ca 
participant la traficul rutier; 
-să-şi asume roluri în acţiuni 
de educaţie rutieră(pieton, 
biciclist) 
 
 
 

-prezentare Power -
point-semne de 
circulaţie, acciden-
te; 
-afişe-semne de 
circulaţie 
-elevii, agentul de 
poliţie,învăţătorii 
 

Înv.: 
Ovreiu 
Cristina 

Mirea Marian 
Stefan Elena 

Ciocoiu  
Georgeta 

Ion Valentina 
Şchiopu 

Marcel-agent 
de poliţie 

-pregătirea 
activitatii; 
Desfasurarea 
activitatii 
1 ora; 
 nov. 2019 
 
 
 

-dialog inter-activ; 
-vizionare- material 
docu-mentar; 
 
 
 
 

-realizarea 
unui panou 
tematic 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. 
 
 
 
 
 
 

 
CREŞTINI, 

CRĂCIUNUL 
A SOSIT! 
program  
artistic 

 
 
 
 

 
-să respecte datinile, 
obiceiurile şi tradiţiile 
nationate; 
-să aplice criterii estetice şi 
morale în aprecierea valorilor 
 
 
 
 
 

 
-audierea şi inter-
pretarea unor co-
linde; 
-confecţionarea u- 
nor podoabe pentru 
bradul de Crăciun 
-elevii, învăţătorii, 
părinţii, profesor de 
muzică 

 
 

Înv.: 
Ovreiu 
Cristina 
Mirea Marian 
Stefan Elena 
Ciocoiu  
Georgeta 
Ion Valentina 

 
-pregătirea 
activitatii; 
desfasurarea 
activitatii 
1 ora; 
 dec. 2019 
 

 
-podoabe pen-tru 
pomul de iarnă, 
-colinde 
 
 
 
 

 
-program ar-
tistic; 
-album foto; 
expoziţie de 
desene 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGIMUL 

DE ODIHNĂ 
ŞI 

ALIMENTA 
ŢIE 

întâlnire cu 
un cadru 
medical 

 
 
 

 

 
-să aplice normele privind o 
alimentaţie corectă în 
concordanţă cu vârsta; 
-să-şi formeze un stil de viaţă 
echilibrat; 
-să păstreze ordinea şi 
curăţenia în mediul ambiant; 
 
 
 

 
-dezbatere privind 
regimul de viaţă şi 
odihnă a şcolarului; 
-dialog cu un cadru 
medical; 
-elevii, învăţătorii, 
cadrul medical 
 
 
 

 
Înv.: 

Ovreiu 
Cristina 

Mirea Marian 
Stefan Elena 

Ciocoiu  
Georgeta 

Ion Valentina 
Dr. cabinet 

şcolar 
Gheorghe 
Amelia 

 
-pregatirea şi 
desfăşurarea 
activităţii 
 ian. 2020 
 
 
 
 
 

 
-dialog inter-activ; 
-prezentare materiale 
do-cumentare 
 
 
 
 
 
 

 
-realizarea 
unui 
portofoliu 
tematic 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. 

 
 
 
 

 
CARNAVALU
L FULGILOR 

DE NEA 
carnaval 

 
 
 

 
-să şi confecţioneze accesorii 
pentru costum, 
-să manifeste interes pentru 
personajul ales; 
-să aplice criterii estetice în 
alegerea costumului 
 

 
-motivarea alegerii 
personajului; 
-elevii, învăţătorii, 
părinţii 
 
 
 

 
Înv.: 

Ovreiu 
Cristina 
Mirea Marian 
Stefan Elena 
Ciocoiu  
Georgeta 
Ion Valentina 

 
-pregatirea si 
desfasurarea 
activitatii 
1 ora 
febr.2020 

 
-concurs”Cel mai 
frumos costum!” 
 
 
 
 
 

 
-album foto 
-diplome 
 
 
 
 
 
 

 
7. 
 
 
 
 
 
 

 
DE ZIUA TA, 

MAMĂ! 
program 
artistic 

 
 
 
 

 
-să pregătească un program 
artistic închinat mamei 
-să interpreteze cântecele şi 
poezi-ile cu sensibilitate 
-să pregătească mamei un mic 
ca-dou(o felicitare) 
-să organizeze o mică 
expoziţie cu tema „ De ziua 
ta!”  

 
-materiale naturale 
si sintetice pentru 
realizarea lucrari-
lor 
-elevii,părinţii, în-
văţătorii 
 
 

 
Înv.: 

Ovreiu 
Cristina 

Mirea Marian 
Stefan Elena 

Ciocoiu  
Georgeta 

Ion Valentina 
 

 
-procurarea 
materialelor 
-realizarea 
felicitărilor; 
-învăţarea 
cântecelor 
8 mart.2020 
 

 
-program artistic; 
 
 
 
 
 
 
 

 
-album foto 
-expoziţie 
tematică 
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8. 
 
 
 
 
 
 

 
LUMINĂ 

DIN 
LUMINĂ-
BUCURIA 
ÎNVIERII! 
activitate 
religioasă 

 
 

 
-să respecte datinile, 
obiceiurile şi tradiţiile 
nationate; 
-să aplice criterii estetice şi 
morale în aprecierea valorilor 
 
 
 
 

 
materiale naturale 
si sintetice pentru 
realizarea lucrari-
lor; 
-vizită la biserică 
-elevii,învăţătorii 
prof. de religie 
 

 
Înv.: 

Ovreiu 
Cristina 

Mirea Marian 
Stefan Elena 

Ciocoiu  
Georgeta 

Ion Valentina 
Prof. de religie 

 
pregătirea şi 
desfăşurarea 
activităţii 
1 oră 
 apr. 2020 
 
 
 

 
-lecturi despre 
sarbătorile pascale; 
-desene tema-tice; 
-încondeiere de ouă 
 

 
-expoziţie 
tematică; 
-vizită la bi-
serică 
 
 
 
 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SĂ 

ÎNVĂŢĂM 
DESPRE 
MEDIU! 
activitate 
ecologică 

 
 
 
 
 

 
-să manifeste în 
comportament atitudinea de 
respect faţă de mediu; 
-să identifice calităţile 
mediului necesare vieţii 
sănătoase; 
-să se implice responsabil în  
acţiuni de protecţie a mediului 
 
 
 

 
-prezentare power -
point-factori nocivi 
mediului; 
-materiale necesa-
re ecologizării 
curţii şcolii ; 
-elevii, învăţătorii, 
administratorul 
şcolii 
 

 
 

Înv.:  
Ovreiu 
Cristina 

Mirea Marian 
Stefan Elena 

Ciocoiu  
Georgeta 

Ion Valentina 
Neagu 

Eugenia-
administr. 

 
-pregătirea şi 
desfăşurarea 
activităţii 
1 oră 
 mai 2020 
 
 
 
 

 
-activitate de 
ecologizare 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-portofoliu 
tematic; 
-album foto 
 
 
 
 
 
 
 

10. COPIL CA 
TINE SUNT 

ŞI EU! 
activitate de  
voluntariat 

-dezvoltarea sentimentelor de 
prie-tenie faţă de semeni; 
-reliefarea importanţei zilei de 
1 Iunie pentru toţi copiii 

-jucarii, articole de 
imbrăcăminte 
 elevii,învăţătorii; 
 

 
Înv.: 
Ovreiu 
Cristina 
Mirea Marian 
Stefan Elena 
Ciocoiu  
Georgeta 
Ion Valentina 

-pregătirea şi 
desfăşurarea 
activităţii 
1 oră 
iun. 2020 

-daruri pentru copiii 
nevoiasi 

-proces verbal 
de realizare şi 
colaborare; 
-album –foto-
grafii. 

 

mailto:sc_aurel.vlaicu@yahoo.com


                                                                             SCOALA GIMNAZIALA 
                                                                       ,,AUREL VLAICU” FETESTI 
                                                                                     Str. Calarasi, nr. 532, Loc. Fetesti,  Jud. Ialomita Cod Poştal 925150 
                                                                                               Nr. Tel/Fax: 0243/361331 
                                                                                   E-mail: sc_aurel.vlaicu@yahoo.com 
 

CLASA a V-a 
Nr 
crt 

Denumirea activităţii Perioada/Data Tipul activitatii  

1. 
 

„SUNĂ CLOPOŢELUL!” 
DESCHIDEREA  ANULUI ŞCOLAR 

9.09.2019 Festivitate  

2. 
 

„ZIUA EDUCATIEI „ 
CONCURS DE CREAŢII LITERARE 

3. 10. 2019 
 

Concurs  

3. 
 

,,HALLOWEEN-UL  IN LUME”  31. 10. 2019 Prezentare de costume tematice  

4. 
 

”SECRET SANTA” 
 

19.12. 2019 Activitate tematica de Craciun  

5. 
 

“MICA UNIRE ÎN CUGET ŞI SIMŢIRE!” 24.01. 2020 Masa rotundă  

6. 
 

„ALIMENTAŢIA SÃNÃTOASÃ„ 
 

20.02. 2020 Intalnire cu asistentele de la 
Cabinetul medical 

 

7. 
 

„MARTIE, BUCURIE, PRIMAVARA…” 
 

5.03.2020 Expozitie de martisoare  

8.  ,,ZIUA PAMÂNTULUI – 22 APRILIE” 23.04. 2020 Masa rotundă  

9. 
 

,,HAI LA DRUM!” 21.05.2020 Drumetie in Parcul Municipal  

10. ,,VINE VACANTA MARE!” 12.06. 2020 Festivitatea de incheiere a anului 
scolar si a ciclului gimnazial 
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CLASA a VI-a 
Nr. 
Crt. Tema Data Indicatori de evaluare Obs. 

1. “Let`s Do It, Romania!” S1  Album foto 
 Diplome de participare  

2. “Cetățenia digitală” S2 
 Drepturișiresponsabilitățipe 

Internet  
 Prezentare PPT 

 

3. “1 Decembrie - ZiuaNaţională a 
României” S3 

 Program artistic prezentat la 
şcoalăşi la monument 

 Album fotoşi video 
 

4. “Colindăm, colindăm”  S4 
 Prezentareaunorobiceiuri de 

iarnă la Căminul cultural din 
localitate 

 

5. “Eminescu, voievodul nostru stelar” S5 
 Expoziţie de carte; 
 Eminescu - prezentareppt; 
 Moment poetic 

 

6. “Mica Unire în cuget şi simţire!” S6 
 Program artistic 
 HoraUnirii 
 Album foto 

 

7. “Alimentaţia sănătoasă”  S7 
 Vizită la fabrica de pâine din 

localitate 
 Album foto 

 

8. “Drepturile şi responsabilităţile copiilor” 
 S8 

 Prezentare PPT 
 Pliante 
 Postere 
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Nr. 
Crt. Tema Data Indicatori de evaluare Obs. 

9. “Ograda verde” 
 S9 

 Curăţireaparculuişcolii 
 Ecologizarea zonei de 

desfăşurare a concursului 
judeţean „Crosul tineretului” 

 

10. “În mijlocul naturii” S10 
 Drumeţie la pădure 
 Concurs sportivîntreclase 
 Album foto 

 

 
CLASA a VII-a A 

Nr. 
Crt

. 
Activitatea Obiective Resurse materiale, 

umane si de timp 
Respon-
sabilităţi 

Etapele şi 
termenele de 

realizare 

 

Monitorizare şi evaluare 

Indicatori de 
performanţă 

Tipuri şi 
instru-mente 
de evaluare 

1
. 

Festivitatea de 
deschidere a 
anului scolar 
2019-2020. 

 

Elevii si cadrele didactice 
socializeaza la inceput de an 
scolar. 
Constientizarea de catre elevi 
a prestigiului si a mandriei de 
a fi elev al Sc. Gimn ,,Aurel 
Vlaicu”, Fetesti. 
 

Elevii si profesorii 
scolii gimn. ,,Aurel 
Vlaicu”, Fetesti 
-Reprezentanti ai 
ISJ Ialomita, ai 
Primariei, Politiei si 
Jandarmeriei 
Fetesti, un sobor de 
preoti , parinti, rude 
ale elevilor 
-50 min 

Conducerea 
Sc.Gimn.,,Aur
el Vlaicu”, 
prof. diriginti 

9.09.2019 
 

 Atentia, seriozitatea, 
modul in care elevii 
recepteaza intreaga 
activitate. 

Monitorizarea 
elevilor, 
fotografii 

2
. 

Intreceri 
sportive 

Stimularea spiritului de 
echipa, dezvoltare abilitatilor 
in jocul de fotbal,  
-formarea capacitatii de 

Terenul de fotbal, 
mingi, 
fluier,plancarte,ban
ere 

Prof. diriginte 23.10.2019 

Abilitatile dobandite 
de catre elevi in 
jocul de fotbal,  
-modul in care 

Monitorizarea 
jucatorilor si a 
suporterilor in 
timpul 
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organizare a unei galerii, de 
sustinerea unei echipe ,in 
cadrul unei competitii. 

Elevii clasei 
-50 min 

galeriile au sustinut 
echipele 

meciului, in 
pauza si dupa 
meci. 

3
. 

Activitati de 
ecologizare a 

Parcului 
Central 

Dezvoltarea unei atitudini 
civice, privind mediul 
inconjurator, pledoarie pentru 
curat si frumos in viata 
noastra 

Pungi pentru 
colectarea 
gunoiului si manusi 
de unica folosinta. 
25 elevi, un 
profesor 
50 min 

Prof. dirig. si 
elevii:Ivarlac 
AnaMaria 
,Visoiu 
Marina, 
Stoian Mihnea 

13.11.2019 

Cantitatea 
materialelor 
refolosibile stranse 
Aspectul suprafetei 
pe care s-a efectuat 
curatenia, la 
incheierea activitatii 

Monitorizarea 
elevilor,diplo
me, fotografii 

4
. 

Sa cinstim 
eroii neamului 

 Stimularea interesului 
elevilor pentru cunoasterea 
trecutului istoric ,promovarea 
valorilor romanesti in lume. 

O vioara, 
un profesor 
25 elevi 
-50 min 

Prof. diriginte 
si elevii: 
Oruna T, 
Fratila I. 

1.12.2019 

Calitatea 
interpretarilor 
muzicale si a 
modului de recitare a 
poeziilor 

Monitorizarea 
elevilor,diplo
me, fotografii, 
realizarea 
unui CD 

5
. 

„Eminescu 
,veșnic 

nemuritor ” 

Ian 2020 

Spectacol omagial; 
Vizionarea unei prezentări 
ppt; 
Moment poetic în memoria 
Luceafărului poeziei 
româneşti 

Moment artistic Prof. dirig. 
Elevii clasei Ian.2020 

 Atentia, seriozitatea, 
modul in care elevii 
recepteaza intreaga 
activitate. 

Fotografii ; 
 

6
. 

„Mărțișoare , 
mărțișoare ” 

Febr.2020 

Confectionare de mărțișoare 
prin diferite tehnici de lucru 
Expoziţie de mărţişoare; 
Concurs: “Cel mai frumos 
mărţişor” 

Activitate plastica Prof. dirig. 
Elevii clasei Febr.2020 

Abilitatile dobandite 
de catre elevi in 
jocul de fotbal,  
-modul in care 
galeriile au sustinut 
echipele 

Expozitie de  
lucrari 

7
. 

„La mulți ani , 
mămica mea 

!” 

Mart.2020 

Dezvoltarea dragostei fata de 
fiinta iubita : mama, bunica; 
Pregatirea unor felicitari 
pentru fiintele dragi; 
Formarea si dezvoltarea 
gustului estetic 

Realizarea unui  
program inchinat 
femeii.  
 Activitate practica 

Prof. dirig. 
Elevii clasei Mart.2020 

Cantitatea 
materialelor 
refolosibile stranse 
Aspectul suprafetei 
pe care s-a efectuat 
curatenia, la 

Expozitie de 
desene si 
felicitari;  
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incheierea activitatii 

8
. 

„Sfintele Paști 
! 

Apr.2020 

Prezentare ppt-  Semnificaţii 
şi simboluri Pascale; 
Realizarea de lucrări cu 
specific pascal 

Activitate practică Prof. dirig. 
Elevii clasei Apr.2020 

Calitatea 
interpretarilor 
muzicale si a 
modului de recitare a 
poeziilor 

Concurs de 
recitare 
 

9
. 

„Mici poeți, 
mari pictori!” 

Mai 2020 

Compunerea de creaţii 
literare/creaţii plastice sub 
îndrumarea prof. diriginte 

Activitate literară și 
practică 

Prof. dirig. 
Elevii clasei Mai 2020 

 Atentia, seriozitatea, 
modul in care elevii 
recepteaza intreaga 
activitate. 

Expozitie 
lucrari  

 10. 

„Copile, azi 
este ziua ta !” 

să desfăşoare diferite jocuri cu 
ocazia acestei zile ; 

Concursuri si jocuri Prof. dirig. 
Elevii clasei Iun.2020 

Abilitatile dobandite 
de catre elevi in 
jocul de fotbal,  
-modul in care 
galeriile au sustinut 
echipele 

Aprecieri si 
evidentieri 

 
CLASA a VII-a B 

Nr. 
crt. 

Evenimentul/ 
Denumirea activităţii 

 
Modalităţi de realizare 

 
Data  

 
 Locul 
desfăşurării 

 
Responsabili  

1.   
Sună clopoţelul! 

 
Festivitatea de deschidere a noului an 
şcolar 

 
9 sept. 
2019 

 
Curtea şcolii 
 

 Dirigintele clasei, elevi, 
părinți  

2.  9 octombrie – Ziua Naţională de 
Comemorare a Victimelor 
Holocaustului 
Spune NU discriminării! 

Vizionare film 
Expoziţie fotografii 
Prezentări Power Point 
Discuţii 
Referate 

9 oct. 2019 Sălile de clasă Dirigintele clasei, elevii; 
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3.  25 octombrie - 
Ziua Armatei române 

Prezentari PPT 
Participarea la evenimentele organizate la 
Monumentul Eroilor 

25 oct. 
2019 

Monumentul 
Eroilor 

 Dirigintele clasei, elevii; 
 

4.  Sunt pieton şi circul pe drumurile 
publice  

Vizionare DVD cu întâmplări reale  22 
noiembrie 

2019 

 - Dirigintele clasei, elevii; 
 

5.  Crăciunul – Darul bucuriei Recital de colinde 
Serbări 
Împodobirea  bradului 

17 dec. 
2019 

Sala de clasă 
 

- Dirigintele clasei, elevii; 
 

6.  Hai să dăm mână cu mână! Dezbateri 
Prezentări Power Point 
Discuţii 
Referate 

23 ian. 
2020 

Sala de clasă 
 

- Dirigintele clasei, elevii; 
 

7.  10 februarie – Ziua 
Internaţională a Siguranţei pe 
Internet 

Prezentări Power Point 
Dezbateri 
Studii de caz 
Compuneri 

 10  febr. 
2020 

 Sala de clasă 
 
 

 - Dirigintele clasei, elevii; 
 

8.  8 Martie – Ziua internaţională a 
Femeii 
E ziua ta, mămico... 

Confecţionare felicitări pentru mame 
Moment artistic 

6 martie 
2020 

 Sala de clasă 
 
 

 - Dirigintele clasei, elevii; 
 

9.  Ziua Internaţională a Cărţii 
pentru Copii 
 

Acţiuni de iniţiere a elevilor în  tehnicile 
de studiu 
Realizarea unei prezentări ppt. cu tema 
„Cărţile pentru Copii” 

03.04.2020 Biblioteca 
Municipală 

 - Dirigintele clasei, elevii; 
 

10.  9 mai – Ziua Europei 
 

Prezentări Power Point 
Dezbateri 

8 mai 2020 Sala de clasă 
 

- Dirigintele clasei, elevii; 

11.  1 Iunie – Ziua Internaţională a 
Copilului 
Frumoasă eşti, copilărie... 

Petrecere în aer liber 
Concursuri sportive 
Jocuri educative 
Desene pe asfalt 

1 iunie 
2020 

Sala de clasă 
Curtea scolii 

Învăţătorii 
Prof. diriginţi 

12.  Festivitatea de încheiere a anului 
şcolar 

Premierea elevilor  15 iun. 
2019 

Curtea scolii 
 

Director, 
Director adjunct, 
Cadre didactice 
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CLASA a VII-a C 
Nr.crt TEMA ACTIVITATII  SCOPUL ACTIVITATI TERMEN PARTICIPANTI LOCUL  

1. ZIUA LIMBILOR EUROPENE 

 
 

 
Scopul acestei 

activitati este de a 
ii face pe elevi 
constienti de 

multiculturalitate 
si de importanta 

fiecarei limbi 
europene  

 
Crearea unor prezentari 

despre fiecare limba 
europeana 

Vizionarea unui 
documentar despre 
limbile europene 
Jocuri de roluri 

Crearea de panouri 

 
 
 

 Septembrie 
2019  

 Profesori 
 

Diriginte 
 

Elevii clasei 
 a VII-a C 

Sala de 
clasa 

 
Acasa  

2. “LEGENDELE TOAMNEI” 

  

Concurs de creaţii 
artistice 

 
Dezvoltarea 

competentelor 
lingvistice  

Crearea de compuneri, 
tablouri, decoratiuni 

specifice anotimpului 
toamna 

Concurs de fotografii 

 
 

   Octombrie 
2019 

Diriginte 
 

Elevii clasei  
a VII-a C 

Sala de 
clasa 

 
Acasa  

3. “ZIUA ORIGAMI” 

 
 

Concurs de 
origami 

 
 Dezvoltarea 

simtului estetic al 
elevilor 

 
Expozitie in 

scoala 

Crearea de lucrari 
origami 

 
Concurs de origami  

 
Invatarea 

confectionarii de 
origami  

 
 
 

Noiembrie  
2019 

 
 

Diriginte 
 

Elevii clasei 
 a VII-a C 

 
 
 

Sala de 
clasa  

4. „La mulţi ani,România!” 
 

Constientizarea 
semnificatiei zilei 
de 1 Decembrie  
in istorie; 

-realizarea unei planse 
tematice; 
-realizarea unor 
compozitii plastice 

 
 

 Decembrie 
2019 

 
 

Diriginte 
 

 
 
 

Sala de 
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Cunoasterea unor 
repere istorice cu 
privire la Marea 
Unire; 

care sa oglindeasca 
aceasta zi; 
-cantarea Horii Unirii;  
-prezentarea 
semnificatiei acestei 
zile si a reperelor 
istorice; 

Elevii clasei  
a VII-a C 

clasa 
 
 

5. „Secret Santa „ 
 

 

-imbogatirea 
repertorului 
copiilor cu 
colinde noi; 
-stimularea 
creativitatii 
elevilor; 
-imbunatatirea 
relatiilor dintre 
elevi; 
-sarbatorirea 
Craciunului; 

Serbare de Craciun 
-realizarea de 
schimburi de cadouri 
intre elevi: Mos 
Craciun Secret; 
-pregatirea pentru 
serbarea de Craciun; 
-invatarea de colinde si 
dansuri; 
-decorarea clasei 
pentru Craciun; 

 
 

 Decembrie 
2019 

 
 

Diriginte 
 

Elevii clasei 
 a VII-a C 

 
 
 

Sala de 
clasa 
Acasa   

6. Ziua Culturii Nationale 
Omagiu  poetului naţional - 

Mihai Eminescu 

 

-imbogatirea 
cunostintelor 
despre marele 
poet; 
-memorarea si 
recitarea de 
poezii; 
-participarea 
afectiva la 
activitatile 
desfasurate in 
echipa;  

-realizarea unei planse 
tematice; 
-recitarea de poezii; 
-prezentarea vietii si 
operei poetului; 
-realizarea unor 
compozitii plastice 
care sa oglindeasca 
opera lui Mihai 
Eminescu; 
-medalion literar:Mihai 
Eminescu-poetul 
nepereche; concurs 
literar pe echipe 

 
 
 

 Ianuarie 
2020 

 
 

Diriginte 
 

Elevii clasei  
a VII-a C 

 
 
 
 

Sala de 
clasa 
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7. Infaptuirea Unirii de catre AL.I.CUZA 
 

 

-constientizarea 
semnificatiei zilei 
de 24 Ianuarie in 
istorie; 
-cunoasterea unor 
repere istorice cu 
privire la Mica 
Unire de la 24 
Ianuarie; 

Serbare 
-realizarea unei planse 
tematice; 
-realizarea unor 
compozitii plastice 
care sa oglindeasca 
ziua de 24 Ianuarie;  
-prezentarea 
semnificatiei acestei 
zile si a reperelor 
istorice; 

 
 
 

 Ianuarie 
2020 

 
 

Diriginte 
 

Elevii clasei 
 a VII-a C 

 
 
 

Sala de 
clasa  

8. Spune NU violentei ! 
 

 

-identificarea 
cauzelor, 
prevenirea si 
combaterea 
violentei; 
-constientizarea 
efectelor negative 
ale violentei si 
importanta evitarii 
altercatiilor; 

-dezbateri pe diferite 
teme legate de acest 
subiect; 
- crearea unei planse 
tematice; 
-realizarea de 
compozitii plastice 
care sa oglindeasca 
mesajul acestui proiect;  

 
 

Ianuarie 2020 

 
 

Diriginte 
 

Elevii clasei  
a VII-a C 

 
 
 

Sala de 
clasa 

 
  

 
9. 

„Bucuriile iernii „ 

 

-participarea 
afectiva la 
activitatile 
desfasurate in 
echipa; 
-stimularea 
competivitatii;  

Concurs saniuş Februarie  
2020 

Diriginte 
 

Elevii clasei 
 a VII-a C 

Afara 
Sanius 

10. De Dragobete iubeste romaneste! - Constientizarea 
semnificatiei zilei 
de Dragobete; 
-crearea de 
parteneriate si 
prietenii intre 

Schimb cadouri 
Parteneriat 

Februarie  
2020 

Diriginte 
 

Elevii clasei  
a VII-aC 

Sala de 
clasa 

 
Acasa  
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scoli;  

11. „Mărţişor pentru mama” 

 

-sarbatorirea zilei 
Mamei 

- realizarea de felicitari 
de 8 Martie 
- realizarea de 
decoratiuni handmade 
-intrunire mame 

Martie 2020  
 

Diriginte 
 

Elevii clasei 
 a VII-aC 

 
Acasa  

 
Sala de 
clasa  

12. „Ziua Internationala a teatrului”   

 

-imbogatirea 
cunostintelor 
despre teatru; 
-participarea 
afectiva la 
activitatile 
desfasurate in 
echipa; 

Teatru 
- vizionarea de piese de 
teatru; 
-jucarea unor scene de 
teatru; 
-vizitare teatru 
HORATIU 
MALAIELE;  

 
 

 Martie  2020 

 
Diriginte 

 
Elevii clasei  

a VII-a C 

 
Teatru   

Excursie  

13. Paste Fericit! 

 

-constientizarea 
importantei 
acestei sarbatori 
religioase; 

Activitati recreative 
-realizarea unor 
felicitari de Paste; 
-decorarea clasei; 

 
Aprilie 2020 

Diriginte 
 

Elevii clasei 
 a VII-a C 

Sala de 
clasa  

14. „Ziua Internationala a Muzeelor”  

 

; 
-imbogatirea 
cunostintelor 
generale ale  
elevilor;  

Prezentari PPT cu cele 
mai frumoase muzee 

din tara si din 
strainatate 

 Mai 2020 Diriginte 
 

Elevii clasei  
a VII-a 

Sala de 
clasa 

 
 

15. „Ziua Internationala a Copilului” -sarbatorirea zilei 
Copilului prin 

Activitati recreative 
Planse 

 Iunie 2020 Diriginte 
Elevii clasei 

 
Sala de 
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diverse activitati 
recreationale. 

Concurs „Romanii au 
talent” 
Jocuri  

 

a VII-a c clasa 
Incinta 
scolii  

  

16.  „Gala Premiantilor!” 

 

Sfarsit de an 
scolar 

Oferirea 
diplomelor 

Serbare  

Serbare/festivitate de 
premiere 

Iunie 2020 Diriginte 
Elevii clasei 

a VII-a c 
 

Incinta 
scolii 

Sala de 
clasa  

 
CLASA a VII-a D 

Nr. 
Crt

. 
Activitatea Obiective 

Resurse 
materiale, umane 

si de timp 

Respon-
sabilităţi 

Etapele şi 
termenele de 

realizare 

 

Monitorizare şi evaluare 

Indicatori de 
performanţă 

Tipuri şi 
instru-mente 
de evaluare 

1
. 

„Din nou la 
școală ” 

Septembrie 
2019 

Identificarea regulilor de 
comportare în anumite 
contexte sociale  
 

 ROI; Misiunea, 
Viziunea școlii 
  

Prof. diriginte 
elevii clasei 

 
Sept.2019   

Activitate 
practică  
Ev. orală 

2
. 

Ziua 
Internațională 

a Educației 

Oct.2019 

Realizarea portretului unui 
cadru didactic  

Modele de dascăli Prof. dirig. 
Elevii clasei  Oct.2019  

Activitate 
practică  
Ev. orală 

mailto:sc_aurel.vlaicu@yahoo.com


                                                                             SCOALA GIMNAZIALA 
                                                                       ,,AUREL VLAICU” FETESTI 
                                                                                     Str. Calarasi, nr. 532, Loc. Fetesti,  Jud. Ialomita Cod Poştal 925150 
                                                                                               Nr. Tel/Fax: 0243/361331 
                                                                                   E-mail: sc_aurel.vlaicu@yahoo.com 
 

3
. 

„Capriciile 
toamnei ” 

Nov.2019 

Form. deprinderilor de a iubi 
natura ; 
Stimularea interesului de 
implicare directă în activități 
extracurriculare ; 
Utilizarea resurselor 
achiziționate într-un mod cât 
mai creativ.  

Colecționarea de 
materiale din 
natură :frunze , 
pietricele , conuri , 
crenguțe 

Prof. dirig. 
Elevii clasei Nov.2019  

Activ. 
Practică  
Colaje  

4
. 

„Poveste de 
Crăciun !” 

Dec.2019 

Pastrarea datinilor si 
obiceiurilor stramosesti ; 
Intonarea unor cantece 
specifice sarbatorilor specifice 
acestei sărbători  

Realizarea unui 
montaj artistic  cu 
posibilitatea de a 
participa : familia, 
colectivul de cadre 
didactice, 
comunitatea etc 

Prof. dirig. 
Elevii clasei Dec.2019  

Activitate 
practica 
Evaluarea 
globala a 
cantecelor si 
poeziilor 
invatate 

5
. 

„Eminescu 
,veșnic 

nemuritor ” 

Ian 2020 

Spectacol omagial; 
Vizionarea unei prezentări ppt; 
Moment poetic în memoria 
Luceafărului poeziei româneşti 

Moment artistic Prof. dirig. 
Elevii clasei Ian.2020  Fotografii ; 

 

6
. 

„Mărțișoare , 
mărțișoare ” 

Febr.2020 

Confectionare de mărțișoare 
prin diferite tehnici de lucru 
Expoziţie de mărţişoare; 
Concurs: “Cel mai frumos 
mărţişor” 

Activitate plastica Prof. dirig. 
Elevii clasei Febr.2020  Expozitie de  

lucrari 

7
. 

„La mulți ani , 
mămica mea 

!” 

Mart.2020 

Dezvoltarea dragostei fata de 
fiinta iubita : mama, bunica; 
Pregatirea unor felicitari pentru 
fiintele dragi; 
Formarea si dezvoltarea 
gustului estetic 

Realizarea unui  
program inchinat 
femeii.  
 Activitate practica 

Prof. dirig. 
Elevii clasei Mart.2020  

Expozitie de 
desene si 
felicitari;  
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8
. 

„Sfintele Paști 
! 

Apr.2020 

Prezentare ppt-  Semnificaţii şi 
simboluri Pascale; 
Realizarea de lucrări cu 
specific pascal 

Activitate practică Prof. dirig. 
Elevii clasei Apr.2020  

Concurs de 
recitare 
 

9
. 

„Mici poeți, 
mari pictori!” 

Mai 2020 

Compunerea de creaţii 
literare/creaţii plastice sub 
îndrumarea prof. diriginte 

Activitate literară 
și practică 

Prof. dirig. 
Elevii clasei Mai 2020  Expozitie 

lucrari  

 10. 
„Copile, azi 

este ziua ta !” 
să desfăşoare diferite jocuri cu 
ocazia acestei zile ; Concursuri si 

jocuri 
Prof. dirig. 
Elevii clasei Iun.2020  Aprecieri si 

evidentieri 

 
CLASA a VII-a E 

Nr. 
Crt. Activitatea Obiective Resurse materiale, 

umane si de timp 
Respon-
sabilităţi 

Etapele şi 
termenele de 

realizare 

 

Monitorizare şi evaluare 

Indicatori de 
performanţă 

Tipuri şi 
instru-mente 
de evaluare 

1. 

,,Am o clasă 
ca o floare,, 

- încurajarea talentului, a 
experienței și a expresiei în 
diferite forme de artă 
 

Materiale 
decorative 
1 h 
  

 septembrie 
 

 dezvoltarea simțului 
practic și estetic în 
rândul elevilor; 

autoevaluare 

2. 

,,Pledoarie 
pentru 

animalele pe 
cale de 

dispariție,, 

- formarea unor atitudini și 
deprinderi referitoare la 
impactul dispariției  unor 
animale asupra naturii Prezentări PPT 

Referate 
1 h 

 octombrie 

- participarea activă 
a elevilor în 
prezentarea 
materialelor;                
- dezvoltarea 
spiritului de 
cooperare în rândul 
elevilor; 

Observarea 
sistematică a 
elevilor 
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3. 

Activitati de 
ecologizare a 

Parcului 
Central 

Dezvoltarea unei atitudini 
civice, privind mediul 
inconjurator, pledoarie pentru 
curat si frumos in viata 
noastra 

Pungi pentru 
colectarea 
gunoiului si manusi 
de unica folosinta. 
25 elevi, un 
profesor 
50 min 

Prof. dirig. si 
elevii:Ivarlac 
AnaMaria 
,Visoiu 
Marina, 
Stoian Mihnea 

13.11.2019 

Cantitatea 
materialelor 
refolosibile stranse 
Aspectul suprafetei 
pe care s-a efectuat 
curatenia, la 
incheierea activitatii 

Monitorizarea 
elevilor,diplo
me, fotografii 

4. 

Sa cinstim 
eroii 

neamului 

 Stimularea interesului 
elevilor pentru cunoasterea 
trecutului istoric ,promovarea 
valorilor romanesti in lume. 

O vioara, 
un profesor 
25 elevi 
-50 min 

Prof. diriginte 
si elevii: 
Oruna T, 
Fratila I. 

1.12.2019 

Calitatea 
interpretarilor 
muzicale si a 
modului de recitare a 
poeziilor 

Monitorizarea 
elevilor,diplo
me, fotografii, 
realizarea 
unui CD 

5. 

„Eminescu 
,veșnic 

nemuritor ” 

Ian 2020 

Spectacol omagial; 
Vizionarea unei prezentări 
ppt; 
Moment poetic în memoria 
Luceafărului poeziei 
româneşti 

Moment artistic Prof. dirig. 
Elevii clasei Ian.2020 

 Atentia, seriozitatea, 
modul in care elevii 
recepteaza intreaga 
activitate. 

Fotografii ; 
 

6. 

„Mărțișoare 
, mărțișoare 

” 

Febr.2020 

Confectionare de mărțișoare 
prin diferite tehnici de lucru 
Expoziţie de mărţişoare; 
Concurs: “Cel mai frumos 
mărţişor” 

Activitate plastica Prof. dirig. 
Elevii clasei Febr.2020 

Abilitatile dobandite 
de catre elevi in 
jocul de fotbal,  
-modul in care 
galeriile au sustinut 
echipele 

Expozitie de  
lucrari 

7. 

„La mulți 
ani , mămica 

mea !” 

Mart.2020 

Dezvoltarea dragostei fata de 
fiinta iubita : mama, bunica; 
Pregatirea unor felicitari 
pentru fiintele dragi; 
Formarea si dezvoltarea 
gustului estetic 

Realizarea unui  
program inchinat 
femeii.  
 Activitate practica 

Prof. dirig. 
Elevii clasei Mart.2020 

Cantitatea 
materialelor 
refolosibile stranse 
Aspectul suprafetei 
pe care s-a efectuat 
curatenia, la 
incheierea activitatii 

Expozitie de 
desene si 
felicitari;  
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8. 

„Sfintele 
Paști ! 

Apr.2020 

Prezentare ppt-  Semnificaţii 
şi simboluri Pascale; 
Realizarea de lucrări cu 
specific pascal 

Activitate practică Prof. dirig. 
Elevii clasei Apr.2020 

Calitatea 
interpretarilor 
muzicale si a 
modului de recitare a 
poeziilor 

Concurs de 
recitare 
 

9. 

„Mici poeți, 
mari 

pictori!” 

Mai 2020 

Compunerea de creaţii 
literare/creaţii plastice sub 
îndrumarea prof. diriginte Activitate literară și 

practică 
Prof. dirig. 
Elevii clasei Mai 2020 

 Atentia, seriozitatea, 
modul in care elevii 
recepteaza intreaga 
activitate. 

Expozitie 
lucrari  

 10. 

„Copile, azi 
este ziua ta 

!” 

să desfăşoare diferite jocuri cu 
ocazia acestei zile ; 

Concursuri si jocuri Prof. dirig. 
Elevii clasei Iun.2020 

Abilitatile dobandite 
de catre elevi in 
jocul de fotbal,  
-modul in care 
galeriile au sustinut 
echipele 

Aprecieri si 
evidentieri 

 
CLASA a VIII-a  

Nr. 
Crt. Activitatea Obiective Resurse materiale, 

umane si de timp 
Respon-
sabilităţi 

Etapele şi 
termenele de 

realizare 

 

Monitorizare şi evaluare 

Indicatori de 
performanţă 

Tipuri şi instru-
mente de 
evaluare 

1 

Festivitate
a de 

deschidere 
a noului an 

scolar 

 
Reintegrarea elevilor in clase Septembrie 2019 

Dirigintii si elevii 
claselor a VIII a 

Dirigintii 
claselor a VIII 
a  

Septembrie 
2019 
 

 Prezentare , 
dialog interactiv 

Catalog, liste de 
prezente,  

2 
   Intreceri 
sportive 
intre cls. a 

Sarbatorirea zilei educatiei 
prin activitati sportive 

Octombrie 2019 
Dirigintii si elevii 
claselor a VIII a 

Dirigintii 
claselor a VIII 

Octombrie 
2019 
 

Premii , diplome 
Proces verbal , 
liste de prezente, 
fotografii 
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VIII- a ( 
fotbal - 
baieti; 
handbal - 
fete)  cu 
ocazia zilei 
educatiei                   

 

3 

Vizita la 
Liceul 

Teoretic 
“Carol I” 

Fetesti       

Cunoasterea ofertei 
educationale a liceului 
Teoretic 

Noiembrie 2019 
 
Dirigintii si elevii 
claselor a VIII a 

Dirigintii 
claselor a VIII 

Noiembrie 
2019 
 

Postere , pliante  
Proces verbal , 
liste de prezente, 
fotografii 

 
Sarbatori 

Crestine la 
Romani 

Cunoasterea si respectarea 
sarbatorilor nationale 

Decembrie 2019 
Dirigintii si elevii 
claselor a VIII a 

Dirigintii 
claselor a VIII 

Decembrie 
2019 Serbare Scolara 

Proces verbal , 
liste de prezente, 
fotografii 

 

Virozele 
sezonului 
rece – de 
vorba cu 
asistentul 

cabinetului 
scolar  

Cunoaterea obiceiurilor 
sanatoase si a modalitatilor de 
protejare impotriva 
problemelor din sezonul rece 

Ianuarie 2020 
Dirigintii si elevii 
claselor a VIII a 

Dirigintii 
claselor a VIII Ianuarie 2020 Dezbatere , 

discutie 
Afise , pliante , 
power point. 

 

In prag de 
primavara – 
actiune de 

confectionat 
felicitari si 
martisoare 

Activitate menita sa dezvolte 
dragostea de frumos si pentru 
lucrul in echipa  Februarie 2020 

Dirigintii si elevii 
claselor a VIII a 

Dirigintii 
claselor a VIII Februarie 2020 Ateliere de lucru 

Felicitari , 
martisoare , 
fotografii , 
expozitii 
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Saptamana 
“Scoala 

Atfel Sa stii 
mai multe sa 
fii mai bun” 

Activitati specifice 
desfasurate in cadrul 
programului national 

Martie 2020 
Dirigintii si elevii 
claselor a VIII a 

Dirigintii 
claselor a VIII Martie 2020 

Cocursuri , 
expozitii , 
vizionari de filme 
etc 

Fotografii , fise 
de activitati etc 

 

Din suflet de 
copil – 

actiune de 
caritate 

Actiune menita sa sadeasca 
spiritul de compasiune si 
empatie fata de copii nevoiasi 

Aprilie 2020 
Dirigintii si elevii 
claselor a VIII a 

Dirigintii 
claselor a VIII Aprilie 2020 Vizita la Centrul 

Lucia  

Fotografii , 
proces verbal , 
liste de prezenta 

 

Minte 
sanatoasa in 
trup sanatos 
– jocuri in 
aer liber 

Dezvoltarea placerii pentru 
sport si o viata sanatoasa 

Mai 2020 
Iunie 2020 

Dirigintii 
claselor a VIII Mai 2020 

Activitati sportive 
, vizita la 
stadionul 
municipal. 

Diplome , 
fotografii , 
proces verbal 

 

Sarbatoarea 
celor 

merituosi – 
Serbarea de 

premiere  

Sarbatorirea sfarsitului de an 
scolar 

Iunie 2020 
Iunie 2020 

Dirigintii 
claselor a VIII Iunie 2020 Serbarea de sfarsit 

de an scolar 

Diplome , 
fotografii , 
proces verbal 
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