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Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2009-2010 activitatea educativă şcolară şi
extraşcolară la învăŃământul primar şi preprimar a fost complexă, s-a bazat pe o bună comunicare,
activităŃile desfăşurate fiind tratate cu seriozitate, implicând un număr mare de elevi.

Aspecte din cadrul
activităŃilor
desfăşurate în
cadrul
PROIECTULUI
,,COPIII IUBESC
ŞI ÎNGRIJESC
NATURA", realizat
de elevii clasei a IIa A, conduşi de dna
înv. BONTEA
MIHAELA, în
colaborare cu grupa
mijlocie, condusă de
dna. ed. FURTUNĂ
RELI

ActivităŃile desfăşurate au put să fie grupate după obiectivele educaŃionale pe care le urmăresc,
astfel:
• activităŃi care urmăresc educaŃia civică:
• S-au organizat excursii pentru cunoaşterea obiectivelor sociale şi culturale ale
localităŃii de către învăŃătoarele claselor I, Caleaşcă Mihaela şi Popa Anişoara.
• În cadrul proiectului educaŃional ,,Să cresc mare sănătos şi la alŃii de folos’’ elevii, sub
îndrumarea d-nei învăŃătoare Caleaşcă Mihaela au oferit daruri şi felicitări cu ocazia sărbătorilor
de iarnă copiilor de la centrul ,,SperanŃa’’-Tulcea.
• Elevele Cabuz Valentina şi Ştefan Maria din clasa a III-a A sub îndrumarea d-nei înv.
Poveste DiduŃa au participat la faza judeŃeană a concursului de educaŃie civică pentru ciclul primar
obŃinând o menŃiune.
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Protejarea
mediului
înconjurător,
activitate
finalizată prin
desene.
Realizatori, elevii
clasei a II-a A,
înv. BONTEA
MIHAELA.

activităŃi care urmăresc educaŃia muzicală şi estetică:
• ExpoziŃii tematice cu lucrări plastice şi obiecte
confecŃionate de elevi având ca temă anotimpurile toamna şi
iarna în fiecare sală de clasă.
• S-au organizat, conceput şi desfăşurat programe artistice
cu prilejul sărbătorilor de iarnă de către doamnele învăŃătoare
Bontea Mihaela, Caleaşcă Mihaela, Popa Anişoara.
•

S-au organizat şi
desfăşurat spectacolecarnaval pe teme de
iarnă de către d- nele
învăŃătoare Poveste
DiduŃa, Glugă Ionica,
Rus Emilia, Şavlovschi
Viorica.
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•
activităŃi în cadrul unor parteneriate educaŃionale:
- parteneriat cu ,, Baladele Deltei’’- toate clasele ciclului primar
- parteneriate cu grădiniŃa: -Pas cu pas spre viaŃa de şcolar- Şavlovschi Viorica şi
Crăciun IŃa
-Să creştem sănătoşi !- Rus Emilia, Şavlovschi Viorica
Crăciun IŃa, Alexandrescu Camelia,
Başchir Mirela
-Să cresc mare sănătos şi la alŃii de folos- Caleaşcă Mihaela
şi Tudor Gherghina
-De la scolari la piticii grădiniŃei- Bontea Mihaela şi
-Copiii iubesc şi îngrijesc natura- Furtună Reli
• parteneriate cu NEMO-LAND - Caleaşcă Mihaela, Popa Anişoara şi Bontea Mihaela
Aspecte din timpul desfăşurării
activităŃilor proiectului ,,Să
creştem sănătoşi !’’ la care şi-au
adus aportul doamnele
învăŃătoare şi educatoare: Rus
Emilia, Şavlovschi Viorica,
Crăciun IŃa, Alexandrescu
Camelia, Başchir Mirela
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PARTENERIATUL "DE
LA ŞCOLARI LA
PITICII GRĂDINIłEI".
,,Partenerii’’ sunt elevii
clasei a II-a A , conduşi de
dna. înv.BONTEA
MIHAELA şi preşcolarii
grupei mijlocii conduşi de
dna ed. FURTUNĂ RELI.

activităŃi de promovare a interesului pentru o muncă de calitate:
• Organizarea şi desfăşurarea unor concursuri cu teme educaŃionale la nivelul
claselor – înv. Glugă Ionica, Poveste DiduŃa, Şipot Mihaela.
• Participarea la concursurile şcolare,,Micul matematician,, şi ,,Comunicare şi
ortografie’’ – înv. Poveste DiduŃa, Glugă Ionica, Rus Emilia, Bontea Mihaela, Şavlovschi
Viorica.
• Promovarea gustului pentru lectură în rândurile elevilor prin monitorizarea
înscrierii acestora la biblioteca şcolii, la care toate doamnele învăŃătoare şi-au dat
concursul.
•

