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Rezultatele educationale
ale activitatii

1.

Talent
Show –
activitate
culturala,
competitie

8-10

VA/25
elevi

Cadrele
didactice ale
școlii

*activitate
desfasurata
in cadrul
parteneriat
ului
Comenius
ESRA

Luni- 7.04

Sala festivă

- Elevii colaborează, se
familiarizează
unii
cu
ceilalți
- Elevii se împrietenesc,
dincolo de concurența dintre
clase
-Elevii
se
adaptează
mediului
de
concurs,
conștientizând importanța
participării lor la un astfel
de concurs.

2.

Vizionare
film
educativ –
activitate
culturala,
educativa

- Educarea sentimentelor
de prietenie
- Formarea deprinderilor
de colaborare între clase
-Familiarizarea elevilor cu
mediul de concurs
-Demonstrarea abilităților
elevilor
-incurajarea elevilor
talentati
-cresterea motivatiei
pentru invatare
-oferirea unor alternative
de petrecere a timpului
liber
-atragerea atentiei asupra
problemelor dezbatatute in
film

10-12

VA

Molnar
Ildiko

Luni- 7.04

Sala de
lectura

-elevii realizeaza ca si ei
au un rol important in
rezolvarea unor probleme
ale societatii
-elevii devin mai
responsabili

3.

Ziua
Sportului –
activitate
sportiva

-popularizarea activitatilor
sportive in randul elevilor
-incurajarea elevilor
pentru desfasurarea unor
activitati pentru un stil de
viata sanatos
-coeziunea claselor de
elevi, prin jocuri pe
echipe/clase

8-12

VA/25

Sturz Cristian

Marti-8.04

Curtea
scolii,
terenul de
sport

-elevii participa la jocuri
sportive/competitii intre
clase
-elevii constientizeaza
importante sportului in
viata lor

4.

VizităGradina
Botanică
Parcul
Central –
vizita de
studiu

-identificarea și numirea
diferitelor tipuri de plante
în limba română și în
limba engleză;
-recunoasterea diferitelor
tipuri de plante din diferite
regiuni ale lumii prezente
aici
-satisfacerea nevoii de
joacă într-un cadru
organizat

9-13

V.A./
25
V.B./
18

Barta
Melinda
Molnar
Ildiko
Răzor
Roxana

Miercuri9.04

Gradina
Botanică
Parcul
Central

5.

Excursie de
socializare

-exersarea deprinderilor
elementare de
comportament social
-promovarea dialogului
eficient între elevi și
cadrele didactice să se
familiarizeze cu
obiectivele turistice din
județ

8-18

V.A./
25
V.B./
18

Barta
Melinda
Molnar
Ildiko
Aramă
Eugenia
Sturz Cristian

Joi-10.04

Salina
Turda,
Cheile
Turzii

6.

English is
fun! –
activitate
educativa

-dezvoltarea
competentelor de
comunicare in limba
engleza intr-o metodo
distractiva
-incurajarea elevilor
pentru folosirea cat mai

8-9

VA/25
elevi

Molnar
Ildiko

- elevii identifica si
numesc în grupuri
organizate diverse plante,
- elevii identifică
regiunea geografică în
care se regăsește planta
respectivă
-elevii își exersează
cunoștințele de limba
engleză pentru
identificarea unor plante
-elevii se deconectează
jucându-se în parc
- Elevii participă la jocuri
de socializare, îndrumați
fiind de consilierul școlar
- Elevii celor două clase
paralele se împrietenesc
și dezvoltă o relație de
prietenie
- Elevii se familiarizează
cu diferite obiective
turistice
-eleviiisi dezvolta
competentele de
comunicare in limba
engleza

*activiate
realizata in
cadrul
parteneriat
ului
multilateral
ESRA
Comenius

frecventa a limbii engleze,
atat in cadrul scolii, cat si
in afara ei

7.

Activitate
de
ecologizare
in Eurogarden volunatriat

8.

Karaoke –
activitate
muzicala

Total: 26 ore

-popularizarea activitatilor
de ecologizare
-incurajarea elevilor
pentru dezvoltarea
deprinderilor de gradinarit
-atragerea atentiei asupra
problemelor de mediu
-implicarea si
responsabilizarea elevilor
in amanajarea spatiilor
verzi din curtea scolii
-promovarea muzicii de
calitate
-socializare in randul
elevilor din clasa,
dezvoltarea spiritului de
echipa

9-11

VA/25
elevi

Molnar
Ildiko

Vineri11.04

Curtea
scolii

-elevii se vor simtii
responsabili pentru
spatiile amenajate de ei,
astfel vor avea mai multa
grija de ele

11-12

VA/25

Lese Maria

Vineri11.04

Sala de
lectura

-elevii se vor distra intr.un mediu organizat, in
mod disciplinat

