Şcoala Gimnazială Specială Transilvania Baciu
Program cadru al activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare
din
Programul Național Şcoala Altfel

29 mai – 2 iunie 2017

Luni, 29 mai 2017
Ora

Titlul activităţii

Obiectivele activităţii

1.

830-1100

Familiarizarea cu tehnicile
si echipamentele utilizate
de pompieri

2.

11001400

Vizitarea Inspectoratului pentru
Situații de Urgență Avram
Iancu
Căutare de comori la
obiectivele turistice din ClujNapoca

Nr.
crt

-Cunoaşterea oraşului ClujNapoca ca fiind un centru
marcant de cultură
-Cunoaşterea valorilor
fundamentale ale istoriei şi
culturii naţionale

Tipul activităţii

Activități
tehnico științifice
Activități turistice

Forma de
organizare

Profesorii
responsabili

Nr. elevi
participa
nţi

Vizită

Crișan
Lavinia

56

Vizită

Marian
Simona

56

Marţi, 30 mai 2017
Nr.
crt

Ora

Titlul activităţii

Obiectivele activităţii

Tipul
activităţii

Forma de
organizare

Profesorii
responsabili

1.

08001600

Vizitarea Grădinii
Zoologice din Târgu
Mureș

Vizite și
excursii

Excursie

Dumitru
Adriana
Claudia

2.

12001400

Istorie și artă la Palatul
Culturii Târgu Mureș

Formarea abilităţilor de socializare
Însuşirea unor deprinderi de comportament
civilizat şi respectarea anumitor reguli
Cultivarea dorinţei elevilor de a călători
Consolidarea cunoștințelor din domeniul
cultural specific județului Mureș

Activități
științifice

Vizită

17

3.

12001400

Vizitarea Cetății
Dezvoltarea culturii generale în domeniul
Medievale Târgu Mureș istoriei și arhitecturii medievale

Vizite și
excursii

Vizită

Matei
Marilena,
Bucur
Nicoleta
Ilieș Clara

4.

08001000

Teatru de păpuși

Culturalartistică

Atelier

Matei
Adriana

20

-Dezvoltarea unei culturi generale și îmbogățirea
cunoștințelor din domeniul literaturii dar și din
alte domenii.
-Dezvoltarea capacității de sintetizare și expunere
a piesei vizionate
2

Nr. elevi
participant
i
27 elevi

10

5.
5.

6.

10001100
11001300
14001600

Traseu aplicativ

-Formarea deprinderilor de a lucra în echipă

-Cultivarea simţului estetic
Atelier de pictură pe
ceramică: obiecte
decorative
Copilărie dragă – atelier -Dezvoltarea deprinderilor practice, a
de desene pe asfalt
îndemânării şi a creativităţii

Activități
creativartistice
Activităţi
creativartistice

Atelier

Atelier

Chelariu
Flavia
Costinaș
Oana

20

Mureșan
Carmen

20

Profesorii
responsabili

20

Miercuri, 31 mai 2017
Nr.
crt

Ora

1.

9001000

2.

10001100

3.

11001200
12001600

4.

Titlul activității

Competiții
sportive și
jocuri de
mișcare (sau
alt titlu)
Atelier de
Qigong
dinamic
Atelier
ecologic
Picnic Ziua
Copilului –
activități
recreative și de
socializare

Obiectivele activităţii

Tipul activităţii

-Practicarea independentă a exerciţiilor fizice
şi a jocurilor sportive
- dezvoltarea armonioasă a copilului prin
activități sportive

Activităţi sportive

Traseu
aplicativ –
competiție

Baias Maria

Nr. elevi
participanţ
i
56

Relaxarea corpului, obținerea unei stări de
bine, de liniște
Optimizarea funcționării sistemelor
fiziologice ale corpului: respirator, digestiv,
circulator, osos, etc.
Formarea si dezvoltarea unor comportamente
ecologice
Dezvoltarea spiritului competițional

Activități sportive

Atelier

Dănilă Ana Maria

56

Activităţi sportive

Atelier

56

Activităţi
recreative

Ateliere de
socializare

Boldor Rara
Georgiana
Tripon Mihaela
Boldi Melinda

Extinderea fondului propriu de deprinderi
motrice de bază, aplicativ-utilitare şi sportive
elementare şi dezvoltarea calităţilor motrice
aferente

3

Forma de
organizare

56

Notă:
* Marți, între orele 1300-1330, elevii care nu vin în excursie, vor lua masa de amiază la școală

* Joi, 1 iunie și vineri, 2 iunie, nu am planificat activități, deoarece am înțeles că o să fie zile libere
* Modalităţi de monitorizare şi evaluare: fotografii, postere, expoziţie cu lucrările elevilor, materialele rezultate, colaje, portofolii, diplome, cd cu
poze, rapoarte de activitate, monitorizarea activităţilor de către director, analiza activităţilor în cadrul consiliului profesoral, chestionare de
satisfacţie, grile de observare
Coordonator de proiecte si programe educative:

prof. psihopedagog Dumitru Adriana Claudia

Aprobat
Director,
Prof. Cosmina Simona Urs

4

