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Nr.
crt.

Obiectivul Tipul şi denumirea
activităţii

Ziua şi 
data

Durata şi
intervalul
orar

Modalitaţi de 
organizare şi 
locul

Responsabili Partici-
panti

Indicatori
de 
evaluare

1. Elevii vor fi capabili:
- să-şi cunoasca drepturile;
- să cunoască tradiţii şi obiceiuri noi;
- sa se relaxeze prin muzică.

”Sport si sanatate”
”Drepturile copilului”
”Tradi ţii si obiceiuri

franceze”
”Muzica e via ţa

noastr ă”

Luni
18.04.2015

6 ore
10-16

Sala de clasa 
şi sala de 
sport

   
prof. Ceaca 
Păuna
prof. Cherciu 
Aurica
prof. Roşu 
Ioana 
prof. Brăguţă 
Mihail

Elevii 
clasei a 
VII-a A

Fotografii 

2.
Elevii vor fi capabili:
-să pună întrebări problematizante;
-să-şi susţină opiniile;
- să descopere noţiuni interesante;
-să- şi descopere oraşul.

”Vizit ă la centrul de 
informare turistic ă”
” Studiu la microscop”
”Cum combatem 
violenta”

 
Marţi
19.04.2015

6 ore
9-15

Sala de clasa-
intalnire cu 
politia.
Laboratorul 
de biologie.

   prof. Cîrjan 
Mihaela si 
prof. Florea 
Petrica

Elevii 
clasei   
VII A 

Fotografii 

3. Elevii vor fi capabili:
- să descopere formele din natura;
- să realizeze schiţe in aer liber;
- să înveţe lucruri noi.

”S ă descoperim 
formele din natur ă”
”400 de ani de la 
naşterea lui 
Shakspeare”

Miercuri
20.04.2015

7 ore
 8-15

În natură şi 
sala de clasă prof. Carjan 

Mihaela
prof. Panaite 
Daniela

Elevii 
clasei a 
VII- a A

Fotografii 

4.
Elevii vor fi capabili:
- să cunoască şi altă şcoală;
- să se relaxeze.

” Vizit ă la Liceul 
Tehnologic – 
Odobeşti”
FILM
”Face  painting”

Joi
21.04.2015

6 ore
   9-15

Liceul 
Tehnologic, 
Odobeşti
Film- Casa de 
Cultura

 
prof. Cirjan 
Mihaela

Elevii 
clasei a 
VII-a A

Fotografii 
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5.
Elevii vor fi capabili:
- să acorde primul ajutor in cazul 
unei arsuri;
- să recunoasca o arsura;
- să descopere şi să promoveze 
monumentele istorice locale.

 ”Prim ajutor in caz de 
arsuri”
”S ă descoperim 
monumentele istorice”

Vineri
22.04.2015

5 ore
   9-14

Activităţi în 
sala de clasa. 
Invitati elevii 
de la 
Postliceala ” 
Vasile 
Alecsandri”
La pas prin 
oraş.

prof.Cirjan 
Mihaela

Elevii 
claselor: 
VII A, XII 
A, XII B

Fotografii 

Dirigint ă, 
    Cîrjan Mihaela 


