ŞCOALA GIMNAZIALĂ
,,ALEXANDRU ALDEA VOIEVOD’’ALEXENI

Numele si adresa unitatii de invatamant aplicante: Scoala Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod”
Loc. Alexeni , jud. Ialomita
Nivelurile de invatamant : prescolar, primar, gimnazial
Numarul elevilor din scoala: 266
Numarul cadrelor didactice din scoala:20
Coordonatorul activitatii: Visean Georgica, prof. inv. primar, e-mail: gvisean@yahoo.com

Şcoala altfel: ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!’’2015
Proiectul ,,ÎNVAȚĂ DE LA TOATE!’’
FIȘA DE ACTIVITATE

1.Titlul activitatii: PAȘTELE- SĂRBĂTOAREA LUMINII
2. Domeniul in care se incadreaza: cultural-artistic
3. Scopul activitatii: Manifestarea interesului faţă de tradiţii, obiceiuri şi artă populară specifică zonei
noastre.
4. Coordonatorii activitatii: Prof. Visean Georgica, Prof. Filip Ionela, Prof.Guta Florica, Inv. Dinu
Mariana , Inv. Cărbune Ramona, , Prof. Sirbu Raul
5.Clasa/Data desfasurarii: 07. 04. 2015
6.Durata activitatii: 4 ore
7. Locul desfasurarii:sala de clasa
8.Grupul tinta: 197 prescolari si elevi din clasa pregatitoare si clasele IVIII (70% din nr. total de elevi)
9.Parteneri implicati: Biserica ,,Sfantul Nicolae” Alexeni

10.Obiectivele educationale:
-Să identifice elementele religioase specifice sărbătorilor pascale;
-Să realizeze desene, colaje, felicitări, ouă roşii şi alte produse în care să oglindeasca tema proiectului:
-Să dovedească spirit de cooperare şi corectitudine în jocuri şi concursuri si să-şi exprime sentimentele,
trăirile şi impresiile.
11.Resursele:
a) Temporale: 07 Aprilie 2015
b) Umane:-elevii claselor pregatitoare si I – VIII din Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Aldea Voievod’’
Alexeni- Ialomiţa
c) Materiale: -cărţi, albume,CD-uri,calculator, imprimantă, cameră foto digitală, panouri pentru expunerea
lucrărilor, hârtie xerox color, acuarele, carioca, creioane colorate, foarfece, lipici.
d) Spaţiale: - sala de clasă,biserica satului.
12.Descrierea activitatii : Activităţile planificate vor fi desfăşurate în salile de clasă şi la biserică.Toate
produsele realizate de elevi: ouă încondeiate, felicitări, tablouri, colaje, compuneri, poezii, ghicitori,
portofolii tematice vor fi organizate într-o expoziţie în şcoală. Cele mai frumoase şi originale lucrări vor fi
reunite într-un PPT dedicat acestui eveniment.
13.Rezultatele asteptate:
A.Schimbarea atitudinii copiilor și părinților, comunității locale față de artă;
B.Descoperirea unor copii cu un talent artistic deosebit;
C.Trezirea unor sentimente deosebite în sufletul copiilor faţă de tradiţiile şi obiceiurile de Paște
14.Rezultatele inregistrate:
- desene pe tema “Paştele la români” ;
- sustinerea unui recital de cantece religioase
- compunereri despre Paşte, Iisus Hristos, lumina Învierii, iepuraş, miel, ouă roşii, etc.
- “Încondeiatul ouălor”
- expoziţie cu lucrările din cadrul activităţilor derulate în proiectul: ,,Paștele-sărbătoarea luminii” .
15.Modalitati de avaluare a activitatii:
- expoziţii cu lucrările practice şi artistice ale elevilor;
- realizarea de portofolii de prezentare a activităţilor;
- CD cu fotografii din timpul activităţilor;
- diplome pentru premierea elevilor

16.Dovezi relevante ce vor fi atasate: fotografii
17. Sugestii/recomandari/motivatia propunerii ca activitatea sa fie reprezentativa pentru unitatea
scolara: Scoala Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni
Împreună cu părinții vom încerca să organizam în fiecare an un
atelier de lucru pentru realizarea unor picturi și încondeiere de ouă,
care apoi sa fie scoase la vânzare și banii obținuți din vânzare să
fie donați copiilor nevoiași.
Cadrele didactice coordonatoare:
Prof. Vișean Georgica
Prof. Filip Ionela
Prof. GuțăFlorica
Inv. Dinu Mariana
Inv. Cărbune Ramona
Prof. Sirbu Raul
Prof. Stan Luize
Prof. Dinu Luminita

Director,
Prof.inv.primar Visean Georgica

Consilier educativ,
Prof.inv.primar Filip Ionela

com. Alexeni, jud. Ialomita
Nr. Tel/Fax0243249550
Adresă e-mail sc.alexeni@yahoo.com

