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Nr.
crt.

Structura

Denumirea
activităţii

Obiective urmărite

Domeniul

Numele
profesorului
coordonator

Tipul activităţii

Parteneri/
Profesori
colaboratori
Clasa

1.

2.

Școala
Gimnazială
Știrbăț

„Tradiţii şi
obiceiuri de
Crăciun”
- Vizitarea
bătrânilor de la
Azilul din
Vlădeni,
com Corlățeni şi
prezentarea de
colinde

„Școala mea e
cea mai

-să participe cu entuziasm la
activităţile din cadrul Proiectului
de voluntariat „Daruri mici
pentru bunici”

-să conștientizeze importanța
mediului sănătos în care se

Activitate culturalreligioasă

Activitate de
ecologizare

Educ. Cojocariu
Brînduşa

Prof.
Voițic
Cristina-Maria

Înv. Onioi
Simona
P.I.P.P. Albu
Nicoleta
G.P.N.
CP, I, II,
III, IV

Elevii claselor
V-VIII

Data
Interval
orar
Loc de
desfăşurare

Evaluarea
activităţii
Investiţii
din partea
elevului

17.12.2018
8:00-12:00
Căminul de
bătrâni din
loc. Vlădeni,
com.
Corlățeni,
jud. Botoşani

17.12.2018
8:00-12:00

Fotografii
Recompense

Album foto

frumoasă!”

3.

4.

5.

„Prieteniacomoara
sufletului”activitate
desfășurată în
cadrul
Parteneriatului
„Prietenia- o
floare rară”,
încheiat cu
Școala Todirești
„Magia
Crăciunului”
- realizarea de
ornamente

„Feerie de
iarnă”

dezvoltă

-să-şi dezvolte spiritul creativ
-să-şi pună în valoare talentul
artistic;

-să confecţioneze fulgi, brăduţi,
steluţe, globuri, beteală;
-să-şi dezvolte abilităţi practice
de îndoire a hârtiei, de tăiere şi
lipire;

-să-şi dezvolte simţul estetic
şi artistic;

Prof.
Călugăreanu
Adina-Laura
Prof.
Huțanu
Gabriel Costel
Prof.
Ianoș
Marcel Costin
Prof. Cojocar
Larisa Cătălina
Activitate educativă

Activitate practică

Prof. Cojocar
Larisa-Cătălina

P.I.P.P. Albu
Nicoleta

Activitate cultural- Profesorii
educativă
diriginți

Școala
Gimnazială
Știrbăț

Elevii cl.
a VII-a
Știrbăț
Elevii cl.
a VIII-a
Todirești
Prof.
SesermanDenisaAnda
Prof. Marmeliuc
Adrian
Educ. Cojocariu
Brînduşa
Înv. Onioi
Simona
G.P.N.
CP, I, II,
III, IV

17.12.2018
9.00-13.00

Prof.
Voițic
Cristina-Maria
Prof.
Călugăreanu
Adina-Laura
Prof. Cojocar
Larisa Cătălina

18.12.2018
9.00-13.00

Fotografii
Caiet de
impresii

Școala
Gimnazială
Știrbăț
Iulius Mall
Suceava

18.12.2018
8:0012:00

Fotografii
Expoziţie

Şcoala
Ştirbăţ

Căminul
cultural
„Mircea
Motrici”

Fotografii
Diplome
Premii

6.

7.

8.

9.

,,Trăistuţa cu
poveşti”vizionare de
poveşti,
interpretare de
roluri

-să formăm elevilor şi
preşcolarilor o atitudine
pozitivă pentru lectură;
-să-şi dezvolte vocabularul şi
comunicarea prin
interpretarea unor dramatizări

Activitate culturală

„Copilăria –
frumuseţea
sufletului”
“Să câștige cei
mai buni!”
„Mai aproape
de semenii
noștri!”
activitate de
voluntariat,
desfășurată în
cadrul
Parteneriatului
„Drumul cel
Bun”, încheiat
cu Biserica
„Sf.Nicolae”
Știrbăț

-să-şi pună în valoare talentul
artistic;
-să-şidezvolte spiritul de
competiţie

Activitate
recreativă şi
competitivă

„Iată, vine Moş
Crăciun!”
- program artistic
de cântece, poezii
şi scenete

-să-şi afirme activ talentul
artistic
-să interpreteze corect şi
expresiv momentele artistice

-să manifeste interes față de
suferința celor nevoiași

Activitate de
voluntariat

Activitate artistică

Bibliotecar
Moroșan
Larionescu Elena

Prof. Ianoș
Marcel Costin

Prof.
Voițic
Cristina-Maria
Prof.
Călugăreanu
Adina-Laura
Prof.
Huțanu
Gabriel Costel
Prof.
Cojocar
Larisa Cătălina

Înv. Onioi Simona

Educ. Cojocariu
Brînduşa
Înv. Onioi
Simona
P.I.P.P. Albu
Nicoleta
G.P.N.
P, I, II,III, IV

Eleviiclaselor
V-VIII

Elevii claselor
V-VIII
Părinții

Udești
19.12.2018
8.00-12.00
Şcoala
Gimnazială
Știrbăț

Fişe de
lucru

19.12.2018
8.00-12.00

Album foto

CurteaȘcolii
Știrbăț
19.12.2018
9.00-12.00
Centrul
social
Dumbrăveni
Suceava

Educ. Cojocariu
Brînduşa
P.I.P.P. Albu
Nicoleta
G.P.N.
P, I, II,

Dramatizare
desene
animate

20.12.2018
08:00-12:00
Şcoala
Ştirbăţ

Fotografii
Daruri
oferite celor
nevoiași

Fotografii

10.

11.

12.

13.

„Magia
sărbătorilor de
iarnă…”
- program artistic
de cântece, poezii
şi scenete

-să-şi afirme activ talentul
artistic
-să
interpreteze
expresiv
momentele artistice

„O bucurie de
Crăciun”

-să confecţioneze felicitări de
Crăciun cu mesaje de încurajare;
-să-şi dezvolte abilităţi practice
de colorare, decupare, lipire;

confecţionarea
de felicitări
„Bravo, ai
stil!”

„Siguranța- o
prioritate în
viața noastră”

-să-şi valorifice imaginaţia şi
creativitatea;

-să-și dezvolte spiritul
competitiv

-să conștientizeze că viața are
prioritate;
-să-şi dezvolte capacitatea de a
asculta şi de a înţelege un mesaj

Activitate artistică

Activitate practică

Prezentare de
modă

Activitate
educativă

Prof. Cojocar
Larisa
Prof. Voițic
Cristina
Prof. Călugăreanu
Adina
Prof. Ianoș Marcel
Prof. Huțanu
Gabriel
Prof. Slușarec
Mădălina
Educ. Cojocariu
Brînduşa

Prof. Cojocar
Larisa Cătălina
Prof. Huțanu
Gabriel Costel
Prof. Ianoș
Marcel Costin
Prof. Voițic
Cristina
Prof.
Călugăreanu
Adina
Prof. Ianoș
Marcel
Prof. Cojocar
Larisa
Prof. Huțanu

III, IV
Elevii claselor VVIII

20.12.2018
08:00-12:00
Şcoala
Ştirbăţ

Înv. Onioi
Simona
P.I.P.P. Albu
Nicoleta
G.P.N.
P, I, II,III, IV

Elevii claselor
V-VIII

21.12. 2018
08:00-12:00

Fotografii

Cadouri de la
Moș Crăciun

Expoziţie

Şcoala
Ştirbăţ

21.12.2018
8.00-11.00

Album foto

Școala
Știrbăț

Elevii claselor
V-VIII

21.12.2018
11.00-13.00
Școala
Știrbăț

Fotografii

14.
Școala
Primară
Chilișeni

15.

„Sărbătorile ne -promovarea unui parteneriat
între clasa I, Școala
aduc
Gimnazială „Acad H
împreună”
Mihăescu” Udești și clasa a
IV-a, Școala Primară
Chilișeni ;
-valorificarea creativității
elevilor;
-intensificarea relațiilor de
colaborare și ajutor reciproc
dintre elevii de diferite vârste
și etnii;
-stimularea învățării prin
cooperare;
-promovarea valorilor
interculturalității.

Artistic/Educație
civică
Arte vizuale și
abilități practice
Dezvoltare
personală
Parteneriat între
structuri

-valorificarea potențialului
„ Iarnă din
creativ al preșcolarilor;
povești, ce
frumoasă ești!” -stimularea colaborării dintre
copiii de etnie rromă și
colegii lor;
•-promovarea valorilor
interculturalității..

Artistic

Gabriel
Prof. Voițic
Cristina
Prof.
Călugăreanu
Adina
Prof. Īnv. Primar
Mihaela
Dumitraș

Educ. Silvia
Pițuleac

Clasa a IV-a,
Școala Primară
Chilișeni
Clasa I, Școala
Gimnazială
„Acad. H.
Mihăescu”
Udești
Prof. Īnv.
Primar/
Consilier
educativ
Daniela Isabela
Primăria Udești

17.12.2018
8.00 -12.00
Școala
Gimnazială
„Acad H
Mihăescu”
Udești

Părinți ai
elevilor de etnie
rroma
Cadre didactice
Școala Primară
Chilișeni
GPN Chilișeni

18.12.2018
8.00- 12.00
Școala
Primară
Chilișeni

Expoziții
lucrări
plastice
Fotografii
pentru
albumele
claselor
Gradul de
colaborare
dintre elevii
celor două
clase
Gradul de
implicare a
elevilor de
etnie romă
în activitate
Portofolii
Udești
Expoziții
lucrări
plastice
Fotografii
pentru
albumul
grupei

16.

„ Nașterea lui
Hristos face
orice suflet
frumos”

17.

„ Moș Crăciun
darnic și bun,
bine ai venit,
acum! ”

18.

„ Crăciunul īn
satul meu, loc
iubit de
Dumnezeu”

-familiarizarea elevilor cu
modul artistic de manifestare
a valorilor morale creștine;
-valorificarea artistică a
simbolurilor creștine și a celor
asociate Sărbătorii Nașterii
Domnului;
-intensificarea/īmbunătățirea
relațiilor specifice
parteneriatului școală-familie.
-valorificarea potențialului
creativ al elevilor prin
abordarea tematicii specifice
sărbătorilor de iarnă;
-intensificarea/îmbunătățirea
relațiilor din cadrul
parteneriatului școală-familie;
-cultivarea simțului estetic și
a valorilor morale creștine.

-promovarea valorilor și
principiilor interculturalității;
-familiarizarea elevilor cu
informații legate de satul
Chilișeni, de tradițiile și
obiceiurile locale;

Serbare școlară

Prof. Īnv. Primar
Ionel Lăcătuș

Părinți ai
elevilor de
etnierromä
Cadre didactice
Școala Primară
Chilișeni
Clasa a III-a

19.12.2018
8.00-12.00
Școala
Primară
Chilișeni

Fotografii
pentru
albumul
clasei
Gradul de
implicare a
elevilor de
etnie rromă
în activitate

Artistic/ Educație
religioasă

Prof. Īnv. Primar
Gioconda Maftei

Primăria Udești
Cadre didactice
Școala Primară
Chilișeni
Clasa I

20.12.2018
8.00-12.00
Școala
Primară
Chilișeni

Artistic

Īnv. Mihai
Bujorean
Prof. Īnv. Primar
Eugen Grigore

Părinți ai
elevilor de etnie
rromă
Cadre didactice
Școala Primară
Chilișeni

21.12.2018
8.00 -12.00
Școala
Primară
Chilișeni

Fotografii
pentru
albumul
clasei
Expoziții de
lucrări
plastice
Calitatea
interacțiunilor dintre
elevi, cadre
didactice,
membrii ai
comunității
locale
Fotografii
pentru
albumul
clasei
Expoziții de
desene

-stimularea colaborării dintre
elevi;
-valorificarea artistică a
modului prin care elevii își
percep satul.

19.

Școala
Gimnazială

„Ne pregătim
de serbare”

-dezvoltarea gândirii
imaginației creative

și

Clasa
pregătitoare și
clasa a II-a

a

Practic
Activitate de
abilități practice

Poieni
20.

„Elevi au
talent”

-dezvoltarea îndemânării

21.

Serbare

-trezirea sentimentelor de
iubire în prag de sărbătoare.
-dezvoltarea capacității de a
recita și cânta în public.
-dzvoltarea armonioasă a
sănătății corpului.

22.

Școala

La săniuș

Gimnazială
Poieni

23.

Alte civilizații

Călătorie

- formarea şi cultivarea
interesului pentru educaţie și
civilizație

Intelectual
Practic
Activitate de
abilități practice
Cultural
Interpretarea unor
poezii și cântece
de iarnă
Sportiv,recreativ
Întreceri sportive

Educatoarea și
învățătorii
claselor
P-IV
Educatoarea și
învățătorii
claselor
P-IV
Educatoarea și
învățătorii
claselor
P-IV
Educatoarea și
învățătorii
claselor
P-IV,
Prof. de educație
fizică
Prof. Gemeniuc
Geanina

Educatoarea și
învățătorii
claselorP-IV
Educatoarea și
învățătorii
claselorP-IV
Educatoarea și
învățătorii
claselor P-IV
Părinți
Educatoarea și
învățătorii
claselor P-IV
Prof. de
educație fizică
Elevii cl.
V – VI
Invitații, fam.
Lăcătuș

17.12.2018
8.00-12.00
Sala de
clasă
19.12.2018
8.00-12.00
Sala de
clasă
20.12.2018
8.00-12.00
Sala de
clasă
21.12.2018
8.00-12.00
Pârtie

17.12.2018
Școala
Poieni
1030-120
1200-1400

Miniscenete
Audiții
muzicale
Vizionare
PPT: „Satul
meu de ieri
și de azi”
Ornamente
de iarnă
Expoziție
Diplome

Albume
Expoziții

Recompens
e

Fotografii

virtuală în
muzee
naționale

24.

25.

27.

muzee

-puterea de a comunica
„Feerie de
-dezvoltarea spiritului
iarnă”
Balul bobocilor competitiv
„Naşterea
Domnului
Bucuria
copiilor”

Colindul în
versuri şi
cântece
26.

-vizionarea
unor
importante din țară

-dezvoltarea
abilităților
practice;
-formarea unui comportament
adecvat lucrului în echipă;
-dezvoltarea
spiritului
competitiv;

PPT

Prof. Ianoş
Cătălin

Elevii cl.
VII- VIII

Toţi profesorii

cl. V – VIII

18.12.2018
Căminul
cultural
900-1300

Pr. Prof.
Barghier Adrian
Prof. Codină
Bogdan
Prof. Ciubotaru
Camelia
Borza Viorica
Prof. Duciuc
Alin

Clasele I-VIII
ale Școlii Poieni

19.12.2018

Cultural -artistic

Cultural -artistic

-înţelegerea imp. Sărbătorii
Naşterii Domnului

Fotografii

Fotografii
Sala de
clasaă a
Şcolii
Poieni
1000-1400

Clasele VIIVIII ale Școlii
Poieni

1400-1600

Cartea bate
filmul

-dezvoltarea interesului
pentru lectură;

Activitate de tip
cultural

Prof. Şalgau
Estera

Elevii claselor
V – VIII

20.12.2018
Sala de
Fotografii
clasă
10.00-12.00

Ştiințele
naturii altfel

-dezvoltarea interesului
pentru ştiintele naturii privite
altfel;
-dezvoltarea armonioasă
fizică şi psihică.

Activitate de tip
educativinformativă
Activitate de tip
sportiv-recreativ

Prof. Ciubotaru
Camelia
Toţi profesorii

Elevii claselor
VII – VIII
Elevii claselor
V-VIII

12.00-14.00

La săniuș

21.12.2018
10.00-16.00

Fotografii

28.

Școala
Primară

29.

Luncușoara

Atelier de
creaţie
Copiii şi
credinţa

30.

Tradiţii şi
obiceiuri de
Crăciun

31.

„Uite, vine Moş
Crăciun!”

32.

„Am plecat să
colindăm!”
Iarna pe uliţă

33.

34.

35.

Vreau să fiu
sănătos!
Împodobirea
bradului

- să confecţioneze
felicitări de Crăciun;

diferite

artistic
ateliere de creaţie

Ed. Ciubotaru
Simona

grupă mixtă

- cultivarea valorilor tradiționale
și afirmărea propriei identități
religioase, culturale și naționale;
-să păstreze tradițiile și datinele
de sărbători;

cultural
prezentare ppt

Ed. Ciubotaru
Simona

grupă mixtă

cultural-artistic
program artistic

Ed. Ciubotaru
Simona

grupă mixtă

civic

Ed. Ciubotaru
Simona

grupă mixtă

20.12.2018
8.00-12.00
sala de grupă

diplome
album foto
jucării

cultural-artistic

Ed. Ciubotaru
Simona

grupă mixtă

album foto

ateliere de lucru

Înv. Țabrea
Niculina

I și a IV-a

21.12.2018
8.00- 12.00
Luncuşoara
17.12.2018
8.00-12.00
sala de clasă

concurs de săniuş

Înv. Țabrea
Niculina

18.12.2018
8.00-12.00
teren de sport

diplome

I și a IV-a

Înv. Țabrea
Niculina

părinţi
I și a IV-a

19.12.2018
8.00-12.00

-să pregătească diverse cadouri
de Crăciun pentru copiii din
familii cu o situaţie materială
precară;
-să
înţeleagă
importanţa
perpetuării
tradiţiilor
strămoşeşti;
-vizionarea unor prezentări în
format
electronic a unor tablouri de iarnă.
- stimularea dorinţei de cunoaştere
şi a
curiozităţii de a înţelege
fenomenele şi procesele din
mediul înconjurător;
- deprinderi de a respecta un
regim viaţă de sănătos.
-”De ce este important să facem
sport iarna?”
- formarea şi dezvoltarea unor
trăsături de caracter: spirit de

ateliere de lucru
jocuri distractive

17.12.2018
8.00-12.00
sala de grupă
18.12.2018
8.00-12.00
sala de grupă
19.12.2018
8.00-12.00
sala de grupă

expoziţie
materiale
papetărie
diplome

album foto
costume

expoziţie
fotografii

fotografii

prietenie, respect faţă de semeni şi
de tradiţii;

36.

37.

În aşteptarea
lui Moş
Crăciun
Datini din
străbuni

38.
39.

40.

Magia
Crăciunului
Magia filmului
de animație

Cadouri dragi
de Crăciun

41.
Colinde sfinte
din străbuni

42.

Crăciunul
bunicilor

43.
44.

Ornamente de
Crăciun
Magia filmului
de animație

-învăţarea colindelor, de iarnă

- să cunoască informaţii
despre viaţa copiilor din
diferite zone ale lumii;
-să realizeze sorcove, măşti,
costume de carnaval;
-să cunoască datele istorice,
religioase şi culturale care stau
la originea sărbătorii Crăciunului
-să experimenteze vizionarea
unui film de animație într-un
cinema;
-să confecţioneze din materiale
reciclabile mici cadouri şi
felicitări ce pot fi oferite celor
dragi, de Crăciun;
- să surprindă frumusețea
Crăciunului prin colinde și
versuri specifice sărbătorilor de
iarnă;
- să viziteze persoane în vârstă
din localitate, cărora să le facă
mici daruri în spiritul sărbătorii
Crăciunului;
-să confecționeze diverse
ornamente specifice sărbătorii
Crăciunului;
-să experimenteze vizionarea
unui film de animație într-un
cinema;

sala de clasă

concurs pe echipe

ateliere de lucru

Înv. Țabrea
Niculina

Înv. Țabrea
Niculina

I și a IV-a

I și a IV-a
părinți

cultural
dezbatere
cultural
vizionare film

artistic
ateliere de creaţie

cultural-artistic
program artistic

civic
voluntariat

Înv. Brădățan
Anamaria
Înv. Brădăţan
Anamaria

P și a II-a
Primăria Udești
părinți
P şi a II-a
părinți

Înv. Brădățan
Anamaria

P și a II-a
părinți

Înv. Brădățan
Anamaria

P şi a II-a
părinți

Înv. Brădățan
Anamaria

P şi a II-a
părinți

atelier de creație

vizionare film

Înv. Bursuc Gicuța
Înv. Bursuc Gicuța

clasa a III-a
Primăria Udești
părinți

20.12.2018
8.00-12.00
sala de clasă

fotografii

21.12.2018
8.00- 12.00
sala de clasă
17.12.2018
8.00-12.00
Sala de clasă
18.12.2018
12:00-16:00
Cinema City
Suceava
19.12.2018
8:00-12:00
Luncuşoara

expoziţie

album foto

fotografii
bilet intrare
fotografii
crafturi

20.12.2018
8:00-12:00
sala de clasă

fotografii
costume

21.12.2018
8:00-12:00
sala de clasă

fotografii
diplome
dulciuri,
fructe
fotografii

17.12.2018
8:00-12:00
Sala de clasă
18.12.2018
12:00-16:00
Cinema City

expoziție
fotografii
bilet intrare

Mâini dibace

45.

46.

Sărbătoarea
Crăciunului în
casa românilor
Cântec, joc și
voie bună!

47.

Școala
48.

Gimnazială

Podoabe de
Crăciun

Reuseni

49.

Poveste de
iarnă

-să dea dovadă de spirit practic
-să utilizeze corect si cu atentie
instrumentele de bucătărie
-să realizeze aranjamente hazlii
din alimente
-cultivarea interesului pentru
sărbători şi tradiţii
-dezvoltarea vocabularului prin
colind ;
-aprecierea bogăţiei şi varietăţii
folclorului românesc;
- învățarea unor jocuri și cântece
pentru copii;
- dezvoltarea spiritului de
echipă.

activitate practică

cl a III-a
părinți
clasa a III -a

Înv. Bursuc Gicuța
Activitate culturalartistică

părinți
clasa a III-a

părinți
Activități ludice

Înv. Bursuc Gicuța
Clasa a III-a

participarea efectivă şi
afectivă a copiilor la
activităţile proiectului;
- dezvoltarea personalităţii
copilului prin intermediul
activităţilor extraşcolare;
- stimularea si dezvoltarea
potentialului creativ al elevilor;
-cultivarea interesului pentru
înfrumusețarea clasei;

Activitate
AVAP

dezvoltarea
interesului
pentru creaţia literară;
conştientizarea
şi
exprimarea esteticului şi a
nevoii de frumos;
exprimarea cunoştinţelor

Înv. Bursuc Gicuța

-

activitate
literar artistica
vizionare de
filme;

Ed. Struț Nina

Înv. Diaconu
Cristina

GPN
CLASELE
P – IV
Diaconu
Cristina Pînzaru
Iuliana
Toma AnaMaria
Struţ Nina
GPN
CLASELE
P – IV
Diaconu
Cristina Pînzaru
Iuliana
Toma Ana-

Suceava
19.12.2018
8:00-12:00
sala de clasă

fotografii

20.12.2018
8:00-12:00
sala de clasă

fotografii
felicitări

21.12.2018
8:00-12:00
sala de clasă

fotografii
diplome

17.12.2018
Ora 8- 10
Sala de
clasa

17.12.2018
Ora: 10-12

- album foto
- portofoliul
activităţii
- diplome

0 lei
( fără
costuri din
partea
elevilor )

literare;
50.

Și tu poți
ajuta!”

- dezvoltarea personalităţii
copilului prin intermediul
activităţilor extraşcolare;

- vizită la
domiciliul unor
copii nevoiasi;

-formarea si dezvoltarea
spiritului civic;
-dezvoltarea si cultivarea
valorilor morale;
51.

Tradițiile la
români

52.

„Iarna a sosit
în zori”

53.

Serbare de

-valorificarea traditiilor locale
;
-dezvoltarea interesului față
de tradițiile locale;
-constientizarea si
valorificarea importantei
sărbatorilor crestine.

-

Înv.Diaconu
Cristina
Înv. Toma AnaMaria
Înv. Pînzaru
Iuliana

activitate
în Înv. Toma Anasala de clasă;
Maria

conştientizarea
şi - activitate în
exprimarea esteticului şi a
sala de clasă;
nevoii de frumos;
- exprimarea cunoştinţelor
literare;
- să recite poezii și să
interpreteze
cântece
individual si în colectiv;
-să realizeze desene despre
iarnă și sărbătorile de iarnă;
- dezvoltarea personalităţii - serbare
copilului prin intermediul

Înv.Pînzaru
Iuliana

Înv.Diaconu
Cristina

Maria
Struţ Nina
GPN
CLASELE
P – IV
Toma AnaMaria
Pînzaru Iuliana
Diaconu
Cristina
Struţ Nina
GPN
CLASELE
P – IV
Diaconu
Cristina
Pînzaru Iuliana
Toma AnaMaria
Struţ Nina
GPN
CP – IV
Diaconu
Cristina
Pînzaru Iuliana
Toma Ana Maria
Struţ Nina
GPN
CLASELE

18.12.2018
Ora: 8-12

- portofoliu
de
monitorizare a
activităţii ;
- album foto

19.12.2018
-fotografii;
Ora: 8:00- -portofoliu
10:00
de activitate

19.12.2018
Ora 10 -12
Sala de
clasă

20.12.2018
Ora 10- 12

- album foto
- portofoliul
activităţii;
-expoziție
de desene;
0 lei
( fără
costuri din
partea
elevilor
- album foto
- portofoliul

Crăciun

54.

activităţilor extraşcolare;
-dezvoltarea
creativității
copiilor;
- dezvoltarea simțului estetic;

Serbarea zăpezii

-manifestarea
comportamentului
competitive, dar și a spiritului
de echipă;
-respectarea regulilor jocului;

„Să ornăm
bradul de
Crăciun!” –
Arta quilling

- stimularea și dezvoltarea
potențialului creativ al elevilor; - dezvoltarea gustului pentru
frumos și a simțului estetic;
- confecționarea ornamentelor
prin tehnica quilling și ornarea
bradului de Crăciun.

-

activitați
sportive în
curtea școlii;

Prof. Prorociuc
Codrin

P – IV
Diaconu
Cristina
Pînzaru Iuliana
Toma AnaMaria
Struţ Nina
GPN
Clasele P –IV
Struț Nina
Diaconu
Cristina
Pînzaru Iuliana
Toma AnaMaria

Sala de
festivități a
școlii

activităţii

0 lei
( fără
costuri din
partea
elevilor
21.12.2018
-album foto
Curtea școlii 0 lei

55.
activitate
artistică

Prof.
Ghețău
Ana- Florina

Prof. Bădăluță
Petronela Daniela
Prof. Avîrvărei
Adriana
Prof. Prorociuc
Codrin

17.12.2018
Orele
8.00 - 9.30
Sala de
clasă

0 lei
(fără costuri
din partea
elevilor)

Prof. Bădăluță
Petronela –
Daniela

56.

Şezătoare
literară

- dezvoltarea interesului
pentru creaţia literară;
- conştientizarea şi
exprimarea esteticului şi a

- activitate
literar - artistică

Prof.
Ghețău
Ana- Florina

Prof.
Avîrvărei
Adriana
Prof.

- album foto
- portofoliul
activităţii
- expoziție
de lucrări

17.12.2018
Orele
9.30 -11.00

-album de
fotografii;
-portofoliul
activităţii

nevoii de frumos;
- exprimarea cunoştinţelor
literare;

57.

58.

59.

60.

-prevenirea violenței în
familie, la școală și în
societate;
- conștientizarea efectelor
negative pe care le are violența
asupra individului;
- promovarea dezvoltării unei
relații armonioase între elevii
școlii
- încurajarea elevilor de a se
Balul bobocilor împlica în activitățile culturalartistice;
„Feerie de
- dezvoltarea abilităților de
iarnă”
comunicare și de exprimare
artistică a elevilor;
- dezvoltarea spiritului de
competiţie şi fairplay-ului;
- stimularea interesului față de
activitățile sportive;
Cupa ,,Moș
- conștientizarea importanței
Crăciun” la
tenis de masă și sportului pentru dezvoltarea
armonioasă a organismului;
șah
- formarea atitudinii de
fairplay în cadrul
competiţiilor sportive;
- descoperirea importanţei
jocului în dezvoltarea
Limbi străine armonioasă a copilului;
,,Violența este
arma celor
slabi”

(fără
costuri din
partea
elevilor)

Prorociuc
Codrin

-

activitate antiviolență

-activitate cultural
-artistică

-activitate
sportivă

-activitate
recreativă

Prof.
Prorociuc Codrin

Prof.
Prorociuc
Codrin
Prof.
Slusarec
Mădălina

Prof. Bădăluță
Petronela –
Daniela
Prof.
Avîrvărei
Adriana
Prof.
Ghețău
Ana- Florina
Prof. Ghețău
Ana-Florina
Prof. Avîrvărei
Adriana
Prof.
Bădăluță
Petronela –
Daniela

Prof. Prorociuc
Codrin

Prof. Avîrvărei
Adriana

Prof. Ghețău
Ana-Florina

17.12.2018
Orele
11.0012.00
Sala de
clasă

-album de
fotografii;
-postere

18.12.2018
Orele
9.00-13.00
Căminul
Cultural
”Mircea
Motrici”
Udești
19.12.2018
Orele
8.00 – 10.00
Căminul
cultural
Reuseni

-album de
fotografii;
- diplome;
0 lei
(fără costuri
din partea
elevilor)

19.12.2018
Orele

-album de
fotografii

-album de
fotografii;
- diplome;
0 lei
(fără costuri
din partea
elevilor)

prin joc şi
cântec

61.
,,E vremea
colindelor!”

62.
Jocuri de iarnă

63.

- dezvoltarea spiritului echipă
şi a celui competiţional;
- dezvoltarea abilitaţii de a
citi şi a vorbi în limba
engleză şi franceză;
- dezvoltarea simţului
artistic şi a gustului pentru
frumos
- conştientizarea şi
exprimarea esteticului şi a
nevoii de frumos;
- exprimarea cunoştinţelor
literare;
- conştientizarea şi
valorificarea importanţei
sărbătorilor creştine.
-încurajarea elevilor de a se
împlica în activitățile cultural
– artistice;
-promovarea adevăratelor
valori, a respectului pentru
tradiții și obiceiuri;
- respectarea regulilor
jocurilor propuse;
- manifestarea
comportamentului competitiv,
dar şi a spiritului de echipă.

-realizarea corelației dintre

- serbare

- activităţi sportive

Prof. Bădăluță
Petronela –
Daniela

Prof. Prorociuc
Codrin

Prof.
Bădăluță
Petronela Daniela

Prof.
Ghețău AnaFlorina
Prof. Avîrvărei
Adriana
Prof. Prorociuc
Codrin

Prof.
Prof.
Bădăluță
Prorociuc Codrin
Petronela Daniela
Prof.
Ghețău AnaFlorina
Prof. Avîrvărei
Adriana

10.00 –
0 lei
12.00
(fără costuri
Sala de
din partea
clasă
elevilor)
Curtea școlii

20.12.2018
Orele
8.00 –
12.00
Sala de
clasă

- album foto
- portofoliul
activităţii
0 lei
(fără costuri
din partea
elevilor)

21.12.2018 - album foto
Orele
- portofoliul
8.00 - 10.00
activităţii
Sala de
sport
0 lei
Curtea şcolii (fără costuri
din partea
elevilor)
- album foto

,,Cinemagia”

64.

65.

66.

GPN
Plăvălari

literatură și cinematografie;
- dezvoltarea culturii generale
și îmbogățirea cunoștințelor.

- activitate
culturală și
recreativă

-să utilizeze unelte simple de
ORNAMENTE lucru pentru realizarea unei
lucrări practice
-activitate practică
PENTRU
-să confecționeze ornamente Domeniul om și
CRĂCIUN!
pentru ornarea sălii de grupa societate
cu ajutorul materialelor puse
la dispoziție
-să creeze lucrări originale
prin folosirea tehnicilor de
lucru învățate
-să se marcheze festiv venirea
PROGRAM
Sfintei
Sărbători
a Domeniul esteticARTISTIC
Crăciunului
creativ
“E vremea
-să se interpreteze colinde
Domeniul limbă și
colindelor”
-să recite cu intonație poeziile
comunicare
învățate
-să se creeze atmosfera de
sărbătoare specifică Sărbătorii
Crăciunului
- consolidarea deprinderii de a
arunca la țintă și de a aprecia
JOCURILE
distanța ;
COPIILOR
dezvoltarea
IARNA!
„Cine prinde îndemânării,a atenției și a
perseverenței,
bulgărul?”

Domeniul psihomotric
Domeniul esteticcreativ

Prof. Bădăluță
Petronela Daniela
Prof. Avîrvărei
Adriana

Prof. Ghețău
Ana-Florina
Prof. Prorociuc
Codrin

Ed. Senescu
Anca-Irina
Ed. Romega
Oltița

Grupa mare
Grupa mică

Ed. Senescu
Anca-Irina
Ed.Romega
Oltița

Grupa mare
Grupa mică

Ed. Senescu
Anca-Irina
Ed.Romega
Oltița

Grupa mare
Grupa mică

21.12.2018
Orele
10.00 12.00
Sala de
clasă

0 lei
(fără costuri
din partea
elevilor)

17.12.2018

Realizarea
de
ornamente

9.00-12.00
Sala de
grupă

Fără costuri
din partea
copilului

18.12.2018

Realizarea
momentului
artistic

9.00-12.00
Sala de
grupă

Fără costuri
din partea
copilului

19.12.2018

Realizarea
jocurilor în
aer liber

9.00-12.00
Sala de
grupă

Fără costuri
din partea

cultivarea
spiritului
„Omul
de competitiv prin practicarea
zăpadă”
jocurilor de mișcare;
„Îngerașul”
-să cunoască alimentele de
le
SĂNĂTOȘI ȘI bază,să
diferenţieze(piramida
VOIOȘI!
alimentelor)
-să identifice rolul activitaţii
și a odihnei în menținerea
sănătatii
-să folosească corect obiectele
de igienă personală
-să identifice principalele
părţi ale organismului uman

67.

68.

Școala
Gimnazială

MICII
CITITORI!

Plăvălari

69.

Crăciunul la
români

-sǎ indice scrisul în cǎrţi,
reviste, ,etc
-sǎ ştie cum sǎ manipuleze o
carte
-sǎ cunoascǎ elementele
importante ale unei cǎrţi:
copertǎ, foi , titlu, autor, text
scris, imagine, numerotarea
paginilor, preţ, etc.
-sǎ gǎsescǎ locul unde sunt
cǎrţi pentru copii într-o
bibliotecǎ, librǎrie
-să manifeste o atitudine
pozitivă față de carte.,
-promovarea tradiţiilor şi
obiceiurilor de Crăciun;
- cunoaşterea semnificaţiei

copilului

20.12.2018
Domneiul științe

vizită la bibliotecă
Domeniul limbă și
comunicare

Ed. Senescu
Anca-Irina
Ed. Romega
Oltița

Ed. Senescu
Anca-Irina
Ed. Romega
Oltița

Grupa mare
Grupa mică

9.00-12.00
Sala de
grupă

21.12.2018
Grupa mare
Grupa mică

9.00-12.00
Bibliotecă

Fișe de
activitate
individuală
(piramida
alimentelor,
corpul
uman)
Fără costuri
din partea
copilului
Fișe de
activitate
individuală
Fără costuri
din partea
copilului

Biblioteca
Școlii Plăvălari

Atelier
de creaţie
Activitate în echipă

Înv.Tudosă
Mihaela

Doamna
bibliotecară
Elena Morosan
Larionescu
Înv.Nicoară
Estera –Clasa I;
Înv. Bejan

17.12.2018 Produse finite
(ornamente
8.00-12.00
pentru bradul
de

sărbătorilor de iarnă;
- aplicarea criteriilor estetice
şi morale în
aprecierea lucrărilor;
- realizarea de creaţii artistice
reflectând tema;
- dezvoltarea abilităţilor de
lucru în echipă;
- realizarea de expoziţii;

70.

71.

interesului
Șezătoarea-Un -Dezvoltarea
obicei străvechi pentru tradițiile românești;
-Formarea spiritului critic, a
românesc
deprinderii de a recunoaște
autenticul
din
costumul
popular și tradițiile populare;
-Înţelegerea mesajului unor
texte populare;
-Însuşirea unor deprinderi de
lucru în echipă ;
Feerie de
iarnă- Balul
boboceilor

Oana-Clasa a
II-a;
Înv. Nicoară
Liliana-Clasa a
IIIa;
Înv.Bujoranu
Dorel-Clasa a
IV-a; CP
Activitate culturalaplicativă
Confecționarea de
măști, podoabe
pentru brad, etc.
Lecturarea unor
texte populare;
Intonarea unor
colinde;
Prezentarea
costumului
popular.
Domeniul cultural
artistic

-Dezvoltarea abilităților de
comunicare și de exprimare
artistică la elevi;
-Încurajarea elevilor de a se
împlica în activitățile cultural Serbare- concurs la
artistice;
nivelul comunei
-Dezvoltarea spiritului de
Udești
competiţie şi al fairplay-ului;

Prof. Iavnic
Dalia

Prof. Bolohan
Veniamin
Înv. Bejan Oana

Prof. Struț
Anca,Prof.
Bolohan
Veniamin, Prof.
Moroșanu
Narcisa, Prof.
Zancu Ionuț
Prof. Mitria
Ciprian ;
Clasele V-VIII
Prof.Struț Anca,
Prof. Moroșanu
Narcisa, Prof.
Iavnic Dalia,
Prof. Mitria
Ciprian, Prof.
Zancu Ionuț
Înv. Nicoară
Liliana
Înv. Bujoran
Dorel

Localul
Școlii
Plăvălari

Crăciun,desene
)
Expoziţie
Fotografii
Premii

17.12.2018
8.00-13.00
Localul
Școlii
Plăvălari

18.12.2018
8.00-14.00
Căminul
Cultural
”Mircea
Motrici”
Udești

Album de
fotografii
Expoziţie
de lucrări
0 lei
( fără
costuri din
partea
elevilor)
Album de
fotografii
0 lei
(
fără
costuri din
partea
elevilor)

72.

73.

74.

Povestind la
gura sobei

-stimularea interesului pentru
operele literare ale marilor
scriitori, M.Sadoveanu, I.
Creangă;
-recunoaşterea personajelor
preferate din poveştile
vizionate;

Vin
sărbătorile!

-Însuşirea unor deprinderi de Ateliere de lucru;
lucru în echipă ;
pregătirea
Prof. Moroșanu
-Dezvoltarea abilităților de
programului de
Narcisa
comunicare și de exprimare colinde și obiceiuri
artistică;
de iarnă
-Cultivarea respectului pentru
tradițiile
și
obiceiurile
strămoșești
-Formarea gustului estetic la Domeniul cultural Prof. Struț Anca
elevi;
artistic
Înv. Nicoară
-promovarea
adevăratelor
Liliana
valori și a respectului pentru
tradiții;
Serbare
-Dezvoltarea deprinderilor de
lucru în echipă;
-Încurajarea elevilor de a se
împlica în activitățile cultural

Colinde,
colinde!

Vizionare filme
pentru copii:
„Dumbrava
minunată”,
„Amintiri din
copilărie”

Înv.Bujorean
Dorel

Înv.Tudosă
Mihaela
Clasele CP-VIII
Înv.Tudosă
Mihaela-CP;
Înv. Nicoară
Estera-Clasa I;
Înv.-Bejan
Oana -Clasa a
II-a ;
Înv. Nicoară
Liliana-Clasa a
III-a;
Clasa IV-a;
Prof. Struț Anca
, Prof. Bolohan
Veniamin, Prof.
Iavnic Dalia,
Prof. Zancu
Ionuț, Prof.
Mitria Ciprian
Clasele V-VIII
Prof. Bolohan
Veniamin, Prof.
Iavnic Dalia,
Prof. Moroșanu
Narcisa, Prof.
Mitria Ciprian,
Prof.Boicu
Ioana, Prof.
Devisievici

19.12.2018
8.00-12.00
Localul
Școlii
Plăvălari

19.12.2018
8.00-13.00
Localul
Școlii
Plăvălari

20.12.2018
8.00-12.00
Căminul
Cultural
Plăvălari

Fotografii
Jocuri

Album de
fotografii
0 lei
( fără
costuri din
partea
elevilor)
Album de
fotografii
0 lei
( fără
costuri din
partea
elevilor)

artistice.

75.

76.

Ce să-mi aducă -dezvoltarea şi stimularea
Moș Crăciun? expresivităţii şi creativităţii
elevilor;
- cultivarea la elevi a
sensibilităţii artistice;

Iarna pe uliță!

-Dezvoltarea spiritului de
competiţie şi al fairplay-ului;
-Acomodarea elevilor cu
lucrul în echipă;
-Verificarea cunoştinţelor de
cultură generală;

Concurs de
epistole

Domeniul sportiv
Jocuri.

Înv.Bejan Oana

Prof. Mitria
Ciprian,
Prof. Zancu
Ionuț

Ovidiu, Prof.
Duciuc Alin,
Prof. Zancu
Ionuț, Înv.
Nicoară Estera,
Înv. Bujoreanu
Dorel, Înv.
Bejan Oana
Înv. Tudosă
Mihaela
Clasele CP-VIII
Înv. Tudosă
Mihaela-CP;
Înv.-Nicoară
Estera-Clasa I,
Clasa a II-a;
Înv. Nicoară
Liliana-Clasa a
III-a;
Înv.Bujoreanu
Dorel-Clasa IV
Prof. Bolohan
Veniamin, Prof.
Iavnic Dalia,
Prof. Moroșanu
Narcisa, Prof.
Struț Anca,
Prof.Boicu
Ioana, Prof.
Slusarec
Mădălina,

21.12.2018
8.00-12.00
Localul
Școlii
Plăvălari

21.12.2018
8.00-13.00
Localul și
împrejurimi
-le Școlii
Plăvălari

Fotografii
Premii

Album de
fotografii
0 lei
( fără
costuri din
partea
elevilor)

77.

GPN Udești
,,Bradul de
Crăciun”

Formarea deprinderilor de a
confecționa ornamente pentru
brad și de a împodobi bradul; Activitate practică
Crearea atmosferei specifice
sărbătorilor de iarnă;

Dezvoltarea responsabilității
,,De Crăciun fii și a sensibilității față de
persoanele nevoiașe;
mai bun!”
Dezvoltarea deprinderii de a
dărui;
Dezvoltarea
cunoștințelor
referitoare la datinile și
„Ce știm
obiceiurile de iarnă.
despre Moș
Crăciun?”

78.

79.

80.

„La colindat”

Stimularea interesului pentru
cunoașterea obiceiurilor de
iarnă.

81.

,,Vine, vine
Moș Crăciun!”

Promovarea artei și culturii ca
mijloc de cunoaștere și
păstrare a obiceiurilor și
tradițiilor.
- realizarea de creaţii artistice
reflectând tema;
- dezvoltarea abilităţilor de
lucru în echipă;
- cunoaşterea semnificaţiei

82.

Școala
Gimnazială
Udești

Cuprinși de
magia
sărbătorilor

Ed. Țan Mihaela

Activitate de
voluntariat
Activitate
muzicală

Ed. Țan Mihaela

Vizionare ppt
Povestire

Ed. Țan Mihaela

Mergem la
colindat!

Ed. Țan Mihaela

Ed. Țan Mihaela
Program artistic
Atelier de creație

Toți învățătorii

Clasele V-VIII
Prof. Petraru
Diana Victorița,
Prof. Boariu
Evelina,
preșcolarii

Prof. Petraru
Diana Victorița,
Prof. Boariu
Evelina,
preșcolarii
Prof. Petraru
Diana Victorița,
Prof. Boariu
Evelina,
preșcolarii
Prof. Petraru
Diana Victorița,
Prof. Boariu
Evelina,
preșcolarii
Petraru Diana
Boariu Evelina,
preșcolarii,
părinți, bunici
Elevii claselor
P-IV, părinți

17.12.2018
Sala de
grupă

18.12.2018
Sala de
grupă

fotografii

fotografii

19.12.2018
Sala de
grupă

fotografii

20.12.2018
Școala
Udești,
Primăria
Udești
21.12.2018
Sala de
grupă

fotografii

17.12.2018
08.00 12.00

Fotografii,
Serbare,
cadouri
Produse finite
(ornamente
pentru bradul
de
Crăciun,desene
)

sărbătorilor de iarnă;
-aplicarea criteriilor estetice
şi morale în aprecierea
lucrărilor;
- realizarea de expoziţii;
83.
„Feerie de
iarnă”
Balul
Boboceilor

84.

Târgul
prăjiturilor

85.

„Noi plecăm să
colindăm...”

86.

Jocurile
copilăriei pe

- să se realizeze o mai bună
colaborare între elevii școlilor
din comuna Udeşti;
-să fie dezvoltată elevilor
capacitatea de colaborare,
abilităţile personale și sociale,
de implicare în activităţi de
timp liber cu caracter artistic.
-implicarea
elevilor
în
activități financiare și de
voluntariat
-dezvoltarea unor abilități
practice dar și cultivarea
valorii de altruism
-lărgirea orizontului spiritual
al copiilor;
-dezvoltarea simțului de
răspundere, prin dorința de
reușită;
-stimularea și educarea
atenției, exersarea memoriei;
-valorificarea imaginației și
creativității copiilor;
-stimularea copiilor pentru a
desfășura activități de mișcare

Expoziţie
Fotografii

Activitate
cultural-artistică

Directorii
Consilierul
educativ
Responsabilii cu
activitățile
extracurriculare

Cadrele
didactice de la
școlile din
comună
23 de elevi
concurenți
Elevi de la
școlile din
comună
Elevii claselor
P - IV
Părinți

Activitate
Financiară
Activitate de
voluntariat

Toți învățătorii

Serbare școlară

Toți învățătorii

Elevii claselor
P - IV
Părinți

Activitate sportivă

Toți învățătorii

Elevii claselor

18.12.2018
9.00-13.00
Căminul
Cultural
„Mircea
Motrici”
Udești
20.12.2017
8.00-12.00
Sala de
informatică
Sala de
clasă
21.12.2018
8.00-12.00
Sala de
clasă

21.12.2018
8.00-12.00

Fotografii
Album foto
Bilet intare

Fotografii
Expoziție
de icoane

Album
fotografii
Cadouri

Fotografii

ulițele
Udeștiului

87.

în orice anotimp (iarna);
-formarea și dezvoltarea
deprinderilor de joc;
-formarea și dezvoltarea
inițiativei și a independenței
în activități și relații.
Decorarea sălii -realizarea de creaţii artistice
de clasă (How to reflectând tema;
make paper
- dezvoltarea abilităţilor de
angels and other lucru în echipă;
Christmas
- cunoaşterea semnificaţiei
decorations)
sărbătorilor de iarnă;

Activitate
cultural-artistică

Prof. Franciuc
Cristina

P-IV

Curtea școlii
Ulițele din
apropierea
școlii

Cl. a V-a A

17.12.2018

-Cum să facem îngeri din hârtie
şi alte decoraţiuni de Crăciun?

88.

Ești informat,
poți fi salvat!
Un film, o
viziune

89.

90.

Ne pregătim
pentru
voluntariat!

Ne pregătim,
bradul îl
împodobim!

-informarea elevilor cu privire
la nocivitatea consumului de
droguri.
-cultivarea interesului pentru
un film din care elevii pot
învăța atitudini și valori
pozitive.

8.00- 10.00
Cetățenie
democratică
Cultural artistic

Prof. Romaniuc
Cristina
Casandra

a VI-a

Prof. diriginte,
Oana Trifan

a VII-a
-implicarea
elevilor
în
activități de voluntariat
-dezvoltarea unor abilități
practice dar și cultivarea
valorii de altruism
-formarea deprinderilor de a
confecționa ornamente pentru
brad și de a împodobi bradul;

Cetățenie
democratică
voluntariat

Prof. dr
Alexandriuc
Maria
Prof. Gavriluță
Elena
Prof. Platon
Maria

a VIII-a A
a VIII-a B

10.00- 13.00
Școala
Udești
cabinetul de
informatică

Sala de
clasă
8.00-13.00

Sala de
clasă
8.00-13.00

Concluziile
vizionărilor

Pregătirea
unor
cadouri

-crearea atmosferei specifice
sărbătorilor de iarnă;

91.
Feerie de
iarnă
Balul
Boboceilor

92.

„Ce este
violența?”

- să se realizeze o mai bună
colaborare între elevii școlilor
din comuna Udeşti;
-să fie dezvoltată elevilor
capacitatea de colaborare,
abilităţile personale și sociale,
de implicare în activităţi de
timp liber cu caracter artistic.
-identificarea
cauzelor
generatoare de violenţă;
- conştientizarea importanţei
unui comportament adecvat în
societate;

Micii artizani
93.
Micii voluntari

94.

95.

Vizită la
Centrul de
copii „Sf.
Gheorghe”
Dolhasca
Târgul
dulciurilor de

-implicarea
elevilor
în
activități de voluntariat
-dezvoltarea unor abilități
practice dar și cultivarea
valorii de altruism;

-implicarea
elevilor
activități financiare și

în
de

Activitate
cultural-artistică

Cetăţenie
democratică şi
responsabilitate
socială
Campanie de
prevenirea a
actelor de violență
Ateliere de lucru;

Prof. Țan
Georgeta
Prof. Silișteanu
Anca
Directorii
Consilierul
educativ
Responsabilii cu
activitățile
extracurriculare

Prof. Cojocaru
Victorița
Prof. Romaniuc
Cristina
Casandra

Cetățenie
democratică
Voluntariat

Activitate

Cadrele
didactice de la
școlile din
comună
23 de elevi
concurenți
Elevi de la
școlile din
comună
Postul de Poliție
Udești
a V-a B

9.00-13.00

Fotografii
Album foto
Bilet intare

Căminul
Cultural
„Mircea
Motrici”
Udești
19.12.2018
8- 10
10-12
Școala
Udești

Pliante,
Afișe
Impresii
Album de
fotografii
Materiale
de papetărie

a VI-a

Prof. diriginte,
Oana Trifan
Prof. Slusarec
Mădălina
Prof. Silișteanu
Anca

18.12.2018

Centrul de
copii „Sf.
Gheorghe”
Dolhasca

Colecție de
obiecte
pentru a fi
donate

10.00-12.00

Fotografii

a VII-a

Crăciun

96.

97.

98.

„Magia
sărbătorilor de
iarnă!”

Cum
combatem
violenţa?
Colindăm
iarna
Tradiții și
obiceiuri

voluntariat
-dezvoltarea unor abilități
practice dar și cultivarea
valorii de altruism

Financiară

- Cunoaşterea tradiţiilor şi
obiceiurilor
legate
de
sărbătorile de iarnă;

Cultural –Artistic
Audiții de Colinde
Vizionarea unui
film artistic
tematic;

-

-

Christmas
Carols and
Stories (Colinde
şi poveşti de
Crăciun)

99.

Colindele
copilăriei

-

Bucuria iernii

-

identificarea
unor
modalități
de
a
combate
violentța,
dezvoltarea
unei
atitudini pozitive față
de colegi și școală.
audierea și însușirea
unor
colinde
românești, englezești
și franțuzești

audierea și însușirea
unor
colinde
românești, englezești
și franțuzești
petrecerea unui timp

Cetățenie
democratică

Cultural artistic

Prof. dr
Alexandriuc
Maria
Toate cadrele
didactice
Prof. Cojocaru
Victorița
Prof. Romaniuc
Cristina
Casandra

Prof. diriginte,
Oana Trifan
Prof. dr
Alexandriuc
Maria
Prof. Franciuc
Cristina
Prof. Țan
Georgeta
Prof. Gavriluță
Elena
Prof. Platon
Maria Prof.
Silișteanu Anca

Holul școlii

Expoziție
de icoane

Impresii
Album foto

a V-a B

20.12.2018
09.00 14.00

a VI-a

Cabinet de
informatică
20.12.2018
8- 9

a VII-a
a V-a A

Sportiv

Repertoriu
de colinde

Primăria
Udești
a VIII-a A
a VIII-a B

Cultural artistic
Prof. diriginte,
Oana Trifan
Prof. Silișteanu
Anca

9-10
Școala
Udești

Desene,
afișe

a V-a B
a VI-a

21.12.2018
8- 10
10-12
Școala
Udești,

Repertoriu
de colinde

La săniuş
Merry Chrismas
Everyone!

100.

Director,
Prof. Golea Marius Constantin

plăcut împreună, în
aer liber

Director adjunct,
Prof. Popescu Oana Anda

Prof. dr
Alexandriuc
Maria Prof.
Franciuc Cristina
Prof. Țan
Georgeta
Prof. Gavriluță
Elena
Prof. Platon
Maria

împrejurimi
a VII-a
a V-a A

a VIII-a A
a VIII-a B

Consilier educativ,
Prof. înv.primar Teleagă Daniela Isabela

