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SCOALA GIMNAZIALA,,GRIGORE SILASI” 

BECLEAN 

 PROGRAM SCOALA   ALTFEL 

15 mai-19 mai 2017 

-invăţământ prescolar - 

Generic:,,EDUCATIE  ,JOC SI CREATIVITATE 

 

Scop: Dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor  

Ce evaluăm în „Școala altfel”?  

Evaluăm dobândirea acelor cunoștințe, abilități și/sau atitudini specifice competenței de învățare și/sau abilitățile socio-emoționale pe care ne-am 

propus să le dezvoltăm și pe care ni le-am fixat încă din etapa de proiectare a activităților de învățare 

 



 
 

 

9 ne pasă!9 ne pasă!9 ne pasă!9 ne pasă!    

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE SILAŞI” BECLEAN 
P-ța. Libertăţii, nr. 19 

 

Tel: 0263 343129                                           http://www.scoalagrigoresilasi.ro 

Fax: 0263 343734                                     e-mail: scoalagrigoresilasi@yahoo.com 

Nr. 1423 / 10.05.2017 

 

După încheierea programului „ȘȘȘȘcoala altfel”:  

*Colectivul didactic va colabora mai bine în rezolvarea sarcinilor și provocărilor zilnice;  

*Părinții și membrii comunității vor simți satisfacția propriei contribuții la educația copiilor 

Membrii comisiei:Algeorge Catalina,Pop Sanda,,Sinar Cristina. 

 

Ateliere: 3,in cele trei locatii,dupa cum urmeaza: 
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„Scoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

G.P.N. 1 IUNIE BECLEAN 

EDUCATOARE: Algeorge Catalina; Bolog Felicia; Reman Ana Maria 

 

 

 

LUNI: 15.05.2017 

         1.  Teatru de improvizație : Prinț-Prințesă la castel 

         2. Iubim animalele : Grădinița din pădure- joc de rol  

 

MARŢI: 16.05.2017 

Să ne cunoaştem oraşul: 1.Vizită la Biblioteca orăşenească; 

                                        2. Vizită la I.S.U. Beclean; 
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                                        3. Plimbare prin oraş. 

MIERCURI: 17.05.2017 

 Se dă startul la sport! 1. JOCURILE COPILĂRIEI 

                                            Jocuri de mișcare, jocuri distractive 

                                          2. MIȘCARE PE MUZICĂ 

                                             Jocuri muzicale însoțite de mișcări sugerate de textul cântecului 

                                          3. MINTE SĂNĂTOASĂ  ÎN CORP SĂNĂTOS 

                                                Jocuri și întreceri sportive 

 

 

                                      

      JOI: 18.05.2017 
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VREAU SĂ FIU SĂNĂTOS! 1. Preparăm salate de crudităţi; 

                                                   2. E frumos şi curat in jurul meu! 

                                                     Activităţi gospodăreşti de ingrijire a claselor şi a spaţiului verde din curtea grădiniţei. 

VINERI: 19.05.2017 

Atelier de creaţie: 1. Confecţionarea de jucării din materiale reciclabile; 

                              2. Atelier de pictură: - Flori şi bucurie pentru prietenii mei. 

 

 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALBĂ CA ZĂPADA” BECLEAN 

Aleea Zorilor, nr. 1, Bl. C12, Bistriţa-Năsăud                                                                                                                                                                                                                                            

 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 
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„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 

15-19 MAI 2017 

2016-2017 

 

  

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii Obiective urmărite Tipul activităţii Responsabil Participanţi/ 

Invitaţi 

Termen Evaluarea 

activităţii 

1 „Sănătoşi noi vrem să 

fim” 

- formarea şi cultivarea interesului 

pentru problematica sănătăţii; 

- cunoaşterea organismului uman şi a 

funcţiilor vitale, precum şi a unor 

norme de comportament pentru 

asigurarea echilibrului dintre sănătatea 

individuală şi colectivă; 

- cunoaşterea noţiunilor legate de 

sănătate şi boală în vederea dezvoltării 

- activitate de 

educaţie pentru 

sănătate şi stil de 

viaţă sănătos 

- ateliere de lucru 

- vizionare de 

PPT 

- vizionare de 

 

Educatoare 

Medic cabinet şcolar 

Asistent medical 

 

Preşcolarii 

grupelor mici şi 

mari 

Părinţii 

15.05.2017 Album foto 

Fişele de 

lucru 

Mediatizarea 

activităţilor 

în presa 

locală dar şi 

pe blogul 

Proiectului 
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armonioase a organismului; 

- formarea şi consolidarea deprinderilor 

de igienă a muncii, de odihnă şi 

recreere; 

- formarea deprinderilor de alimentaţie 

raţională şi de desfăşurare de exerciţii 

fizice în vederea menţinerii sănătăţii; 

- dezvoltarea capacităţii de utilizare a 

normelor igienico-sanitare prin 

corectarea deprinderilor greşite şi 

încurajarea celor corecte; 

- însuşirea unor informaţii referitoare la 

ziua de 7 aprilie Ziua mondială a 

Sănătăţii. 

filme judeţean 

„Curcubeul 

schimbării” 

 

2 „Haideţi toţi, cu mic cu 

mare, astăzi plecăm la 

plimbare!” 

-  să dobândească cunoştinţe noi 

referitoare la obiectivele turistice din 

localitate; 

- să acumuleze abilităţi de orientare pe 

- Muzeul 

vânătorii; 

- Şcolile din oraş; 

- Grădiniţele din 

Educatoare  

Preşcolarii 

grupelor mici si 

mari 

16.05.2017 Fotografii 

Album foto 

Fişe 

individuale  
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harta oraşului; 

- să-şi formeze deprinderi de a căuta 

informaţiile de care au nevoie atât în 

cărţi, cât şi pe internet; 

- să-şi formeze deprinderi de 

comportament civilizat în alte instituţii 

decât cele şcolare; 

- să-şi exprime propriile impresii prin 

intermediul activităţilor artistico-

plastice (desen, pictură); 

- să-şi exerseze deprinderile şi abilităţile 

de a merge de acasă până la grădiniţă. 

oraş; 

- Ocolul Silvic 

Beclean; 

- Pompierii; 

- Biserica; 

- Băile Figa; 

- Herghelia 

Beclean. 

Părinţii 

3. Ecologizarea zonei: 

„Pământul, Planeta 

oamenilor” 

- formarea şi cultivarea interesului 

pentru înfrumuseţarea curţii; 

- dezvoltarea capacităţii de utilizare a 

normelor de protecţie a muncii prin 

corectarea deprinderilor greşite şi 

încurajarea celor corecte; 

- formarea şi dezvoltarea deprinderilor 

de a proteja mediul înconjurător prin 

adunarea de baterii şi tranzistori 

portabili în campania „Dă la reciclat, ce 

- amenajarea 

spaţiului verde 

- vizionare de 

PPT şi filme 

 

 

Educatoare 

 

 

Preşcolarii 

grupelor mici şi 

mari 

Părinţii 

17.05.2017 Fotografii 

Mediatizarea 

activităţilor 

în presa 

locala dar şi 

pe blogul 

Proiectului 

judeţean 

„Curcubeul 

schimbării” 
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s-a descărcat!”, iniţiată de ROREC 

Bistriţa; 

- formarea şi cultivarea interesului 

pentru  îngrijirea mediului. 

4. „Micii artizani” 

Pavoazarea grădiniţei 

şi a grupelor 

- dezvoltarea interesului faţă de 

amenajarea spaţiului grădiniţei şi a 

mediului ambiant; 

- formarea deprinderilor practic-

gospodăreşti; 

- raportarea la mediul apropiat 

contribuind la îmbogăţirea acestuia 

prin lucrările personale: 

- identificarea a cât mai multor soluţii 

pentru realizarea temei propuse; 

- dezvoltarea simţului estetic în 

amenajarea mediului ambiant;  

- realizarea de picturi, desene, colaje. 

- activitate 

practică 

- activitate de 

educaţie plastica  

- ateliere de lucru 

 

Educatoare 

 

Preşcolarii 

grupelor mici si 

mari 

Părinţii 

18.05.2017 Album foto 

Fişele de 

concurs 

Expoziţie cu 

vânzare 
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5. „Primăvara ne aduce 

sărbători minunate!” 

 - dezvoltarea capacităţii de a înţelege 

semnificaţia anotimpurilor; 

 - dezvoltarea capacităţii de a transmite 

intenţii, gânduri şi semnificaţii 

referitoare la anotimpurile studiate, 

verbal şi prin intermediul artei;; 

 - receptarea unui text prezentat de alte 

persoane decât educatoarele (prof. de 

biologie, muzică); 

 - dezvoltarea capacităţii de a crea 

structuri verbale: povestiri, scurte 

dramatizări, utilizând intuitiv elementele 

specifice anotimpului primăvara. 

 - ateliere de lucru; 

 - vizite la școală; 

 - activitate 

practică 

 

Educatoare 

Părinţi 

Prof. de biologie 

Prof. de muzică 

Preşcolarii 

grupelor mici si 

mari 

Părinţii 

19.05.2017 Fotografii 

Album foto 

Expoziţie cu 

lucrări 
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Planificare activitati ,,Saptamana Altfel,, 

GPP Alba ca Zapada , str. Sieului, nr 6 

 

LUNI, 15.05. 2017 –Ziua culturala,, Spectatori si actori,, 

MARTI, 16.05.2017- Ziua atelier ,, Micii artizani,, 

MIERCURI, 17.05.2017- Ziua educativa ,,Invatam din povesti,, 

JOI, 18.05. 2017- Ziua sportiva ,,Jocurile copilariei, 

VINERI, 19.05.2017- Ziua voluntariat,,Micii ecologisti” 

 

 

Intocmit:Consilier educativ:Marcu Adina                                                                                    Avizat,director:Rus Vasile Gabriel 


