
 
Şcoala Gimnazială 
Com.  Butea 
Dezbătut și aprobat în CP din 27.10.2016 
Avizat în CA din 28.10.2016 

Programul activităţilor extracuriculare 
Scoala altfel -,, SĂ ŞTII MAI MULTE ,SĂ FII MAI BUN’’ 

21-25 NOIEMBRIE 2016 
Scopul porgramului: îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor  prin activităţi complementare procesului instructiv educativ de tip formal. 

Programul îşi propune :  

 Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară; 
 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extraşcolară; 
 Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar; 
 Implicarea familiei în activităţile extraşcolare; 
 Facilitarea integrării şcolii în comunitate; 
 Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii  stabilind astfel un  nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare; 
 Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală. 

Grupul ţintă 

Elevii Şcolii  Gimnaziale Butea 
Persoane implicate în proiect :profesori, învăţători, părinţi, alte persoane din comunitatea locală.     
Modul de monitorizare a activităţilor: 

o Activităţile vor fi monitorizate pe mai multe nivele: elev, profesor, părinte, conducerea şcolii 
o Prin poze care vor fi prezentate la finalul programului 
o Prin suport video (acolo unde există posibilitatea) 
o Pe pagina web a şcolii (expunerea activităţilor) 
Modul de evaluare a activităţilor 

o Se va face atât cantitativ cât şi calitativ 
o Prin discuţii şi dezbateri la orele de dirigenţie 
o Prin realizarea unei fişe de interpretare a activităţilor de către elevi, cadre didactice, părinţi şi direcţiune 
o Prin realizarea unor produse finale: desene, filme, eseuri/compuneri, expozitie fotografică. 

 
      
 



 21.11. 2016 
 

Nr. 
crt. 

Tema Obiective  
Tipul 
activității 

Participanți 
/invitați 

Locul de 
desfăşurare 

Data / ora  Responsabili  Evaluare 

1. 

Sport şi sănătate          
(concurs 
baschet Școala 
Miclăușeni) 

-promovarea sportului 
ca modalitate de 
petrecere a timpului 
liber; 
-dezvoltarea spiritului 
competitiv. 

jocuri 
sportive 

Clasele  
VII- VIII 
 

Şcoala 
Gimnazială 
Butea 

21.11.  2016 
 
08:00-14:00 

prof. Crismariuc I 
prof.Puscasu C. 
 

Fotografii 
diplome 
 

  2.  

“Cinemato-
grafie 
universală” 
 

-promovarea unor 
valori culturale 
autentice; 
-vizionarea de 
producții 
cinematografice 
universale; 

vizionare 
filme 

Clasele  
V-VI 
 

Şcoala 
Gimnazială 
Butea 

21.11. 2016 
 
08:00-10:00 

prof. Ursache I. 
 
Prof.Pîrău A. 
Prof.Dumea M. 

Fotografii  
 

   3.  

Tradiții și 
obiceiuri de 
sărbătorile de 
iarnă 

-promovarea tradițiilor 
locale specifice 
sărbătorilor de iarnă 
 

- pregătire 
program 
artistic 
pentru 
sărbătorile 
de iarnă 

Clasa a V-a 
Şcoala 
Gimnazială 
Butea 

21.11.  2016 
 
10:00-12:00 

Prof.Pîrău A. 
Prof.Dumea M. 
 

Fotografii  
 

4.  Arta teatrului 
-promovarea unor 
valori culturale 
universale 

Vizionare 
spectacole 
de teatru 

Clasa a VI-a 
Şcoala 
Gimnazială 
Butea 

21.11. 2016 
 
10:00-12:00 

Prof.Ursache I.   

5.  
Campanie 
antiviolență 

- promovarea unui 
comportament 
responsabil; 
-evidențierea efectelor 
nocive ale violenței 
verbale și fizice; 

-dezbatere 

Clasele V-VI 
 
Invitat: cadru 
medical CMI 

Şcoala 
Gimnazială 
Butea 

21.11.2016 
 
 
12:00-14:00 

prof. Pîrău A. 
prof.Ursache I. 
Prof.Aneculi V. 
 

Fotografii  
Chestionar  

 
 
 
 
 
 



 
22.11.2016 

Nr. 
crt. 

Tema Obiective  
Tipul 
activității 

Participanți 
/invitați 

Locul de 
desfăşurare 

Data / ora  Responsabili  Evaluare 

1. 

Apărarea şi 
protecția 
civilă – 
prioritate în 
educație 

-promovarea unor 
comportamente 
responsabile; 
-promovarea regulilor 
privind eventualelor 
calamități naturale / 
incendii; 

-concurs  
Clasele  
V-VI 

Şcoala 
Gimnazială 
Butea 

22.11.2016 
 
 
08:00 10:00 

prof. Aneculi V. 
prof.Ursache I. 
 

Fotografii  
chestionare  

2. 
În dialog cu 
Politia 
Română 

- promovarea unui 
comportament 
responsabil; 
 

-dezbatere 

Clasele  
VII-VIII 
Invitat Politia 
de proximitate 
Targu Frumos 

Şcoala 
Gimnazială 
Butea 

22.11.2016 
 
08:00 10:00 

prof. Disca V. 
Prof.Pauliuc M. 
 

Fotografii  
 
postere 

  3. 
Educație 
pentru sport și 
minte 

-respectul pentru sine şi 
pentru ceilalţi 
- promovarea unui 
comportament 
responsabil; 
-promovarea sportului ca 
alternativă de petrecere a 
timpului liber; 
-evidențierea efectelor 
nocive ale lipsei de 
mișcare; 

- întreceri 
sportive 
Fotbal, 
baschet, 
volei 
 

clasele 
V-VI 

Şcoala 
Gimnazială 
Butea 

22.11. 2016 
 
10:00 14:00 

prof. .Crismariuc I. 
Prof.Ursache I. 
 

Expoziţie  de 
fotografie 
 

4. 
Matematică 
distractivă 

- Rezolvarea de exercitii 
si probleme de 
matematica, putin ... 
”altfel” 

-concurs  Clasa aVIII a 
Şcoala 
Gimnazială 
Butea 

22.11.2016 
 
 
10:00 14:00 

prof. Pauliuc M. 
 

Fotografii 
Lucrarile 
elevilor 
diplome 

5. 
Sanitarii 
pricepuți 

-  Intensificarea educatiei 
pentru sãnãtate în 
problemele de prevenire a 
accidentelor siins 
truirea elevilor în 
acordarea primului ajutor; 

- workshop 
 

Clasa a VII a 
Centrul 
Medical 
Miclauseni 

22.11.2016 
10:00 14:00 

prof. Disca V. 
Prof.Aneculi V. 
 

Fotografii 
Lucrarile 
elevilor 
diplome 

 
 



 
 
 
23.11.2016 
 

Nr. 
crt. 

Tema Obiective  Tipul activității 
Participanți 
/invitați 

Locul de 
desfăşurare 

Data / ora  Responsabili  Evaluare 

1. 
Împreună prin 
colind 

-promovarea 
tradițiilor  

-confecționarea 
steluțelor 
pentru 
sărbătoarea 
Crăciunului, -
confecționarea 
ornamentelor 
pentru pomul 
de iarnă 

Clasele 
V-VI 

Şcoala 
Gimnazială 
Butea 

23.11.2016 
08.00-13.00 

prof. Predoi G. 
prof.Pîrău A. 
prof.Aneculi V. 
 

fotografii 
expoziţie cu 
lucrările 
elevilor 
diplome  

2. Concurs de șah 

-promovarea 
sportului ca 
modalitate de 
petrecere a 
timpului liber; 
-dezvoltarea 
spiritului 
competitiv. 

jocuri sportive 
Clasele  
VII- VIII 
 

Şcoala 
Gimnazială 
Butea 

23.11.  2016 
 
10:00-14:00 

prof. Crismariuc I 
prof.Pauliuc M. 
Prof.Dumea M. 
 

Fotografii 
diplome 
 

3.  Natura și omul 

-promovarea unui 
comportament 
ecologic; 
-realizarea de 
activități de 
ecologizare; 

-plantare flori 
de toamnă 
-strângerea 
deşeurilor din 
curtea şcolii 

Clasele  
VII-VIII 

Şcoala 
Gimnazială 
Butea 

23.11. 2016 
 
08:00-10:00 

prof. Disca V. 
prof.Dumea M. 
 
 

Fotografii  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



24.11.2016 

Nr. 
crt. 

Tema Obiective  
Tipul 
activității 

Partici-panți 
/invitați 

Locul de 
desfăşurare 

Data / ora  Responsabili  Evaluare 

1. 

,,Cine ştie 
câştigă!” –
concurs de 
matematica 
distractiva 

- consolidarea unor 
cunoştinţe 
semnificative însuşite 
la matematica 

concurs  

de mate 

matica 

Clasele aV a și 
a VI a 

 

Şcoala 
Gimnazială 
Butea 

24.11. 2016 

 

08:00-11:00 

prof. Pauliuc M. 
 

Diplome  

Fotografii  

2.  

,,Europe-
powered by 
nature" -energii 
regenerabile 

- însuşirea unor 
informațiireferitoare la 
energiile regenerabile; 

 

Confec 

ționare 
postere 

Redactare 
texte 
despre 
energia 
vîntului, 
energia 
solară 

Clasa a VII a 
Şcoala 
Gimnazială 
Butea 

24.11.2016 

08.00-11.00 

prof. Pîrău A. 
prof.Dîscă V. 
 

Fotografii 

diplome  

1. 

Realizarea  
unui 

album de 
fotografii 
,,Despre 

noi” 

 

- 

Realizarea 
unei 

expoziții cu 
fotografii 
din cei 8 

ani de 
școală 

Clasa a VllI a 

 

Şcoala 
Gimnazială 

Butea 

24.11. 2016 

 

08:00-11:00 

prof. Aneculi V. 

Diplome 

Fotografii 

5. 

Concurs 
foto -
video 

culinar 

- Valorificarea 
tezaurului alimentar 

tradițional 

 

Concurs 
foto-video, 
expoziție 

foto 

Clasele 

V-VIII 

 

Şcoala 
Gimnazială 

Butea 

24.11.  2016 

11:00-14:00 

prof. Dîscă V 
Prof.Aneculi V. 
Prof.Predoi G. 
Prof.Ursache I. 
Prof.Pauliuc M. 

 

Diplome 

Fotografii 



 

 

 

25.11.2016 

 

Nr. 
crt. 

Tema Obiective  
Tipul 
activității 

Partici-panți 
/invitați 

Locul de 
desfăşurare 

Data / ora  Responsabili  Evaluare 

1. 
Activități de 
voluntariat 

-sensibilizarea 
tinerilor cu 
privire la 
nevoile 
persoanelor cu 
dizabilităţi şi a 
celor aflate în 
dificultate; 

 

Socializare 
cu bătrănii 
din Casa de 
bătrâni 
Butea și 
ajutarea a 
25 de 
persoane 
vârstnice 
singure 

Clasele 
V-VIII 
 

Şcoala 
Gimnazială 
Butea 

25.11.2016 
 
08:00-13:00 

Prof.Crîșmăriuc I 
prof.Pîrău A. 
prof.Ursache I 
prof.Dîscă V. 
Prof.Pauliuc M. 
 

Fotografii 
Diplome 

 

 

    Director,                                                                                                                                                                                                       Consilier educativ, 

Prof.Predoi Greta                                                                                                                                                  Prof. inv. primar Tudorache Marius Adrian 

 


