Nr. de înregistrare……………………………..

Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava

RAPORT „ Şcoala altfel” Să știi mai multe, să fii mai bun!
[1-5 aprilie 2013]

An II 2013

Coordonator de programe şi proiecte educative, prof. Airinei Greta

Notă : *P primar *G gimnazial *Resurse – altele decât elevii ș profesesorii

1.Domeniul cultural
Nr. Titlurile activităţilor
crt
1. a.“Cărţile”- Povestea cărţilor b.Din
tainele necunoscute ale cărților”

Nivelul
P/G

P

2.

Teatru de păpuşi- “Răţuşca care încalcă
regulile”
Teatru,” Făt- Frumos din lacrimă”

P

3.

a.Învăţăm să iubim muzica clasicăValsuri vieneze
b. Petrică și lupul - Prokofiev
Concurs de cultură generală pe tema”
Sfintele Paște”
Literatura altfel

G

6.

Întâlnire cu scriitorii bucovineniScriitoarea Iulia Mihăileanu

Nr.
crt

Titlurile activităţilor

4.
5.

Parteneri educaţionali/
parteneriate încheiate
Biblioteca şcolii
Grădiniţa Nr. 5
Grădiniţa Nr. 5
Teatrul de păpuşi
Botoşani
Casa de Cultură Suceava
Casa de Cultură
Filarmonica Botoşani

G

-

P

-

P

-

Resurse*

Rezultate

Materiale specifice
Cărți de colorat, Cduri, cărți de povești
Materiale specifice

Realizarea unor cărţi mici
Stabilirea unor relații de prietenie cu
preșcolarii
Vizionarea unui teatru de păpuşi şi
realizarea sensului

Materiale specifice

Concert- lecţie pe tema muzicii lui
Strauss
Îmbogățirea culturii muzicale
Premierea elevilor

Fișe de lucru, PPT,
film documentar
Material de pe siteul Cangurul, fișe de
lucru
Cartea ”Poveștile –
mamei rândunică”

Cunoașterea unor noi povești, testarea
modului de înțelegerea a unui text citit
la prima vedere
Cărți cu dedicații personalizate pentru
fiecare copil ; Modul cum se nasc
poveștile , de la idée la poveste

2.Domeniul artistic

1.

Proiect tematic “Paştele la români”

Nivelu
l
P/G

P

Parteneri
educaţionali/
parteneriate
încheiate
Asociaţia PRO

Resurse*

Rezultate

180 elevi, internet, computere

Obiecte decorative pentru Paşte.

Nr. 632/02.04.2013Târgul de Paşte

Europa

ouă, hârtie, plastilină, carioci, cărţi

Părinţi,cărţile realizate, costume
specifice
Instrumente muzicale

2.

Balul primăverii

P

-

3.

Hora instrumentelor

P

-

4.

Artă decorativă

G

-

5.
6.

Clubul artelor
În căutarea timpului… trecut

G
G

-

7.
8.

P
P

-

9.

Religia altfel
Expoziție de fotografie și desene
despre variata lume a păsărilor
Felicitări de primăvară

P

-

10.

Let`s sing a song

G

-

Foarfecă, lipici, material
reciclabile, hârtie colorată
Fotografii, scanner
Fotografii, creații literare, desene,
scanner
Imagini, foarfecă, lipici
Imagini, desene
Hârtie colorată, șabloane, lipici,
foarfecă
Casetofon, CD, culegere de
cântece ]n limba engleză

Obiectele au fost vândute părinţilor iar
banii au fost direcţionaţi către
Asociaţia PRO Europa
Expoziţie de carte, parada costumelor
Consolidarea cântecelor pentru
serbarea școlii
Obținerea de obiecte decorative
Pregătirea PPT pentru cursul festiv
Realizarea unei reviste a clasei
Realizarea unei cărticele religioase
Expoziție
Felicitări de primăvară
Asimilarea unor cuvinte și expresii noi
în limba engleză

3.Domeniul tehnic
Nr. Titlurile activităţilor
crt
1.
Clubul artelor

Nivelul
P/G

Resurse*

Rezultate

G

Parteneri educaţionali/
parteneriate încheiate
Palatul Copiilor

lut, materiale refolosibile,
hârtie, foarfecă

Modelaje zoomorfe, antropomorfe,
Obiecte vestimentare din materiale
refolosibile, obiecte cu mesaj artistic,
obiecte simple -origami
Învăţarea tehnicii, utilitatea sculelor
Construirea unor jucării, învățarea unor
jocuri noi
Ghirlande cu flori de primăvară

2.
3.

Pescuitul- o posibilă pasiune
Jocuri și jucării

G
P

Firma Loyal- bazin
-

Materiale specifice
Jocuri și jucării

4.

Vine, vine primăvara!

P

-

Ilustrații, flori, albine,
fluturi, fire de lână, lipici,
foarfecă, CD-uri cu muzică

4.Domeniul ştiinţific
Nr.
crt

Nivelu
l
P/G

Titlurile activităţilor

Parteneri educaţionali
parteneriate încheiate

Resurse*

Rezultate
Trezirea interesului pentru studiul
lumii vii
Experimente:plutirea, cântărirea,
magneţi, circuit electric simplu

1.

Curiozităţi din lumea plantelor şi animalelor

P

-

imagini, cărţi, fişe

2.

Ziua experimentelor

P

Prof de fizică

3.

G

-

G

-

Film didactic, substanțe
chimice

Clarificarea cunoștințelor și
dobândirea unui interes crescut

5.

Fizica altfel a. Electricitate, Lumina și
spectrul electromagnetic b. Energia și
lucrul mecanic c. Mișcarea , forța și
gravitația d. Experimente
Chimia altfel- a. Sistemul periodic al
elementelor b. Experimente chimice
distractive
Aplicații distractive la matematică

corpuri diverse, busole,
circuite electrice simple,
baterii
Film didactic

G

-

Fișe de lucru

6.

Matematica distractivă

P

-

Fișe de lucru

7.

Ziua științelor – Experimente - Vulcanii

P

-

Plastilină, planșete, oțet,
apă, bicarbonat
alimentar

Jocuri matematice pentru
stimularea atractivității disciplinei
Folosirea organizatoarelor grafice
în diverse situații de viață
Însușirea unor termeni științifici
despre vulcani.

4.

Îmbogățirea cunoștințelor și
înțelegerea realității

5.Domeniul sportiv
Nr. Titlurile activităţilor
crt
1.
Concurs de şah
2.

Mişcare- sănătate

Nivelul
P/G

P
G

Parteneri educaţionali/
parteneriate încheiate
Asociaţia Părinţilor
ProEducaţie
-

Resurse*

Rezultate

Fondurile asociaţiei

Premierea elevilor câştigători

Şah, rummy,mingi, role,
plăci, rachete de tenis,

Acordarea trofeuluji la fotbal

3.
4.

Sport și sănătate
Învățarea dansului rusesc

P
P

5.

Ziua sportivilor

P

Ansamblul Ciprian
Porumbescu
-

role
corzi, mingi, cercuri

Îmbunătățirea comunicării

mingi, popice, cărți de joc

Îmbunătățirea spiritului de echipă

6.Domeniul cetăţenie democratică şi responsabilitate socială
Nivelul
P/G

Nr. Titlurile activităţilor
crt
1. Suflet pentru suflet – proiect caritabil

2.

G

Ce este dreptatea? ABC-ul micului
cetățean

P

Parteneri educaţionali/
parteneriate încheiate
Centrul de Tip Familial
pentru copilul cu
dizabilități Șcheia
-

Resurse*

Rezultate

donații pachete cu alimente,
haine, produse de curățenie

Formarea unui
comportament responsabil

Cretă colorată, fișe

Modelarea comportamentelor

7. Domeniul sănătate şi stil de viaţă sănătos
Nivelul
P/G

Nr
crt
1.

Titlurile activităţilor
Să gătim sănătos!

G

Parteneri educaţionali/
parteneriate încheiate
-

2.

Clinica Nova Optic

P

Nova Optic

3.

Pledoarie pentru o viață
sănătoasă

P

-

4.

Din tainele gastronomiei

G

-

Resurse*

Rezultate

fructe, pișcoturi, fructe
spanac, ceapă, spanac
ridichi, ulei, sare oțet, lămâie
Material specifice

Salata de primăvară
Salata de fructe
Tort cu fructe
Realizarea unui control medical și
depistarea problemelor oftalmologice
Experiențe noi ale elevilor desfășurate întrun cadru nonformal

Calculator, reviste, produse
alimentare, farfurii, tacâmuri,
veselă
Ingrediente, rețete, ustensile,
echipamamente

Realizarea rețetelor

8.Domeniul ecologic şi de protecţia mediului
Nr. Titlurile activităţilor
crt
1. Ziua păsărilor și Ziua
pământului

Nivelul
P/G

2.
3.

6.

Ziua ecologiei- ECO
a.Grădina școlii, grădina noastră
b.Plantare de flori c.” Grădina
școlii- o oază de verdeață”
Ocrotind natura, ne conservăm
viitorul
Importanța plantelor și
animalelor pădurii
Învăț să fiu un bun grădinar

7.

Reciclăm DEEE

4.
5.

Resurse*

Rezultate

180 de copii , planşe,
markere, foi colorate. Fileme
documentare

Învăţarea de comportamente
ecologice , căsuțe pentru păsări

P
G/P

Parteneri educaţionali/
parteneriate încheiate
Observatorul Astronomic Nr.
605/01.04.2013 şi Universitatea
Ştefan cel Mare Suceava
Nr.14/01.2013
-

Mănuşi, mături, saci
Puieți de pomi, semințe de
flori, hârlețe, găleți, mănuși

Curăţenie în curtea şcolii
Plantarea de copăcei și flori în grădina
școlii

G

Direcția Sivică Suceava

P

-

Plantarea pomilor fructiferi în spațiul
verde al școlii
Îmbogățirea cunoștințelor

G

-

pomi, hârlețe, lopeți, greble,
găleți, mănuși
Informații și imagini cu plante
și animale
Lopățele, răsăduri, sape

P

-

P

Material informativ, fișe de
evaluare

Plantare de răsaduri de flori în
ghivece, ecologizarea spațiului verde
al școlii
Îmbogățirea cunoștințelor despre
produse obținute prin reciclarea DEEE

9. Domeniul abilităţi de viaţă
Nr. Titlurile activităţilor
crt
1. Campania naţională “ Alege viaţa”

2.

Jocuri cercetăşeşti- Gata oricând!

3.

Clasă dragă- activitatea de gospodărie

Nivelul
P/G

P

P/G
P

Parteneri educaţionali/
parteneriate încheiate
IPJ şi IGP Suceava-insp.
Lomicovschi Anamaria
Plt. Gontaru
-

Resurse*

Rezultate

zaruri, foi, markere,

-

Materiale de curăţenie

Respectarea regulilor de circulaţie
şi de bună purtare în diverese
situaţii
Învăţarea unor jocuri, relaţii de
prietenie şi colaborare
Activitatea practică de învăţarea a
treburilor gospodăreşti

Materiale de la ONCR

4.

G

-

5.

Jocuri în limba engleză ” Who wants to
know English?”
Știm să circulăm corect?

P

IPJ Suceava

6.

Jocurile copillăriei -

P

GPP Gulliver

7.

Focul- foloase și daune

P

8.

Comportamentul meu- cartea mea de
vizită
Joc de rol -Cum mă comport în diferite
situații?
Dăruiește o carte

P

-

Codul bunelor maniereMichiela Poenaru

P

Biblioteca școlii

cărți donate

9.

-

Carnetel de notițe, tabla,
buline pentru recompensă
PPT
foarfecă, lipici, creioane,
CD-uri, coli de hârtie
Filme educative, pliante

Îmbunătățirea comunicării în limba
engleză, învățarea unor jocuri
Diplome pentru cei care au învățat
regulile de circulație
Schim de experiență, produse
realizate în comun
Înțelegerea utilității și pericolului
focului
Învățarea bunelor maniere

Învățarea modului cum
funcționează o bibliotecă

10.Domeniul consiliere şi orientare
Nr. Titlurile activităţilor
crt
1. Podul prieteniei- dezvoltare emoţională

Nivelul
P/G

P

2.

”Ziua porților deschise”

3.

”Pas spre viitor”

G

4.

”O zi alături de copilul meu”

P

Părinții elevilor

5.

Întâlnire părinți- profesori- consilier
psihopedagogic
Să cunoaștem meseriile părinților

P

Resurse umane din școală

G

Aeroportul” Ștefan cel
Mare” Suceava – părinte

6.

P/G

Parteneri educaţionali/
parteneriate încheiate
Cabinetul de consiliere
psihopedagogică
Cabinetul de consiliere
psihopedagogică, consilier
educativ, bibliotecar
C.N.Petru Rareș, CN Spiru
Haret

Resurse*

Rezultate

Foi, markere,internet

Gestionarea emoţiilor

Pliante, jocuri, jucării,
cărți

Promovarea imaginii școlii în
comunitate
Relaționarea cu memebrii comunității
Conturarea opiniilor privind viitorul

Pliante, profesori, elevi
din colegiile vizitate, săli
de clase
Hârtie colorată, lipici,
foarfecă, hârtie de scris
Chestionare, markere
Materiale specifice

Îmbunătățirea relației părinte-copil
Îmbunătățirea comunicării între factorii
implicați
Identificarea unor meserii în cadrul
aeroportului
Aprecierea importanței unui aeroport

11.Activităţi de pregătire- concursuri, examene, olimpiade
Nr. Titlurile activităţilor
crt
1. Concursul ” Fii InteligentT …la matematică
2.

Nivelul
P/G

Concursul național de limba română.
Comunicare. Ortografie

P
P

Parteneri educaţionali/
parteneriate încheiate
MECTS, ISJ Suceava,Editura
Nomina
MECTS, ISJ Suceava,Editura
Nomina

Resurse*

Rezultate

Culegerea de exerciții
Editura Nomina
Culegerea de exerciții
Editura Nomina

3 Premiu I, 5 Premii II, 3 Premii III,
1 Mențiune
1 Premiu I, 3 Premii II, 1 Premiu III

12.Vizite, excursii tematice, drumeţii
Nr. Titlurile activităţilor
crt

Nivelul
P/G

1.

Vizită la Tipografia Lidana

P

Parteneri
educaţionali/
parteneriate
încheiate
Tipografia

2.
3.

Drumeție- Cetatea de Scaun a Sucevei
Vizită la fabrica de înghețată ” Betty Ice”

P
G

CMB
-

4.

Vizită la Casa Memorială Simion Florea Marian

G

Casa
memorială

5.

Suceava medievală- vizită la Mănăstirea
Zamca, Biserica Turnu Roșu, Ulița Armenească
Biserica Sfanta Cruce
Vizită la Muzeul de Istorie

6.
7.

Spectacolul cerului – Vizită la Observatorul
Astronomic

Resurse*

Rezultate

Materiale specifice
Pliante, muzeograf
Microbuz,
materiale specifice
Carti, fise, pliante

Cunoaşterea acţiunilor specifice dintr-o
tipografie
Familiarizarea cu construcțiiile tip cetate
Observarea tehnologiei de producerea
înghețatei și a utilajelor folosite
Cunoașterea vieții și operei scriitorului
Aprecierea contribuției comunității armenești
la spiritualitatea evului românesc.

P

CMB

P

Observator

pliante, material
specifice
Telescop, televizor,
ochelari 3D,
fotografii, imagini

Îmbogățirea cunoștințelor și pregătirea pentru
disciplina pe o vor studia anul viitor
Colectarea informațiilor pentru realiyarea
studiului tematic ”Sistemul Solar”

8.

Vizită tematică la Muzeul de Științe și Muzeul
de Istorie

P

CMB

Pliante, materiale
specifice

Colectarea de informații pentru lecțiile de
științe și istorie

RAPORT FINALIZARE – PROGRAM „ ŞCOALA ALTFEL”-2013

RAPORT FINAL „ ŞCOALA ALTFEL”
An II , 2013
1.Titlul proiectului : Să ştii mai multe să fii mai bun!”
2.Nr. de activităţi derulate: 78 acţiuni
3.Tipul de activităţi derulate (pe domenii): 9 domeniul cultural, 10 domeniul artistic, 4 domeniul tehnic, 9 domeniul ştiinţific, 5
domeniul sportiv,3 domeniul cetăţenie democratică şi responsabilitate socială, 4 domeniul sănătate şi stil de viaţă sănătos, 9
domeniul ecologic şi protecţia mediului, 9 domeniul abilităţi de viaţă, 6 domeniul consiliere şi orientare, 2 domeniul activităţi de
pregătire- concursuri, examene, olimpiade, 8. vizite, excursii drumeţii
4. Resursele implicate:
umane: toţi elevi, cadrele didactice, partenerii educaţionali
materiale: laptop, videoproiector, hârtie, creioane, acuarele, substanţe chimice, DVD-uri cu fime documentare şi ştiinţifice, lut,
lemn, mijloace de transport, bani, markere, cretă colorată, bandă adezivă, lipici, foarfecă, curent electric, multifuncţionale,
computere, cărţi, atlase,instrumente muzicale, răsaduri, puieți de pomi, jucării, planşe, ustensile pentru bucătărie, alimente,
mănuşi, carton colorat, foi colorate, veselă, produse alimentare, tacâmuri de unică folosință,
5. Parteneri implicaţi ( numele instituţiei): Betty Ice, Complexul Muzeal Bucovina, Colegiul „Ştefan cel Mare”, Colegiul „Petru
Rareş”, Colegiul „Spiru Haret”, Colegiul Dimitrie Cantemir, CJRAE, ONCR, Școala ”Ion Creangă” Suceava Şcoala Gimnazială Nr.8
Suceava- biblioteca, cabinetul de consiliere psihopedagogică,IPJ Suceava Nova Optic, Centrul de îngrijire Şcheia, Ansamblul Ciprian
Porumbescu, Palatul Copiilor Suceava, Observatorul Astronomic, Asociaţia PRO Europa, Casa de Cultură Suceava, Cetatea de Scaun,
Curtea Domnească, Tipografia Lidana, Teatrul Galați, Filarminica de Stat Botoșani, Ocolul Silvic Pătrăuți,Direcția Silvică Suceava, ISJ
Suceava, Editura Nomina, Grădinița Nr.5
6.Menţionarea spaţiilor de desfăşurarea a activităţilor: sala de clasă, terenul de sport, spaţii din incinta partenerilor educaţionali.
7. Obiective:
a.Îmbogăţirea cunosştinţelor privind necesitatea ocrotirii mediului
b.Dezvoltarea fizică armonioasă
c.Implicarea în acțiuni de ecologizare și de plantare de puieți
d.Învățarea unor comportamente sociale;
e.Completarea informațiilor despre scriitorii bucovineni
f.Folosirea în mod inovativ a cunoștințelor acumulate
g.Stimularea interesului pentru științele exacte
h.Informarea comunității despre oferta educațională a școlii

i.Să cunoască modalitățile de anunțare a unui incendiu
k.Învățarea unor noțiuni noi prin intermediul jocurilor
l.Dezvoltarea abilităților de comunicare
m.Să cunoască utilitatea și pericolul focului
n.Formarea virtuților creștine și consolidarea comportamentului moral-religios
o.Dezvoltarea unui stil de viață sănătos și a unui comportament responsabil
p.Coeziunea colectivului
r.Să –şi formeze prin învăţare comportamente cetăţeneşti şi o atitudine socială responsabilă;
8. Concluzii/ rezultate:
a.Activităţile desfăşurate şi-au atins obiectivele şi au promovat valori sustenabile şi evidente.
b.Realizarea de portofolii tematice care să cuprindă mai multe cadre didactice și elevi
c.Îmbogățirea bagajului de cunoștințe
d.S-au făcut obiecte utile și s-au structurat tehnici de execuție
e.Activitățile au avut un impact pozitiv asupra elevilor
f.Creșterea cooperării între copiii din școlile partenere
g.Motivarea elevilor pentru participarea la activități recreative și competiții sportive
l.Atragerea copiilor spre școala noastră prin diversificarea ofertei educaționale și invitarea membrilor comunității la astfel de acțiuni
m.Conștientizarea efectelor acțiunilor nocive ale oamenilor asupra mediului
n.Formarea și stimularea interesului pentru studio
o.Cultivarea interesului pentru mediul înconjurător
p.Dorința de a continua cercetășia
r.S-au realizat postere, afișe, produse alimentare, rezultate la concursuri
s.Descoperirea unor aptitudini noi și dezvoltarea încrederii în sine
9. Recomandări, sugestii :
a.Implicarea mai mare a părinţilor
b.Oferirea posibilității ca fiecare unitate de învățământ să-și aleagă perioada în care dorește să organizeze săptămâna dedicată
acestor activități, astfel încât să se evite aglomerația;
c.Atragerea de sponsori

d.Realizarea unei baze de date electronice cu sugestii concrete de activităţi pe care le pot desfăşura diferitele instituţii, organizaţii
care doresc implicarea în acest program
e.Activităţile din afara şcolii să fie preponderente
f.Valorificarea, în mai mare măsură a nevoilor elevilor;
g.Activităţi diverse pe tematica deşeurilor reciclabile
h.Vremea este nefavorabilă ( frig, ploaie)
i.. Desfăşurarea acestui program spre sfârşitul anului şcolar
k. Fonduri pentru premierea elevilor
l.Transport gratuit pentru elevi în aceasta săptămână
m. Reduceri de preţ pentru accesul la teatru, film.
10. Anexe:
a. Raport descriptiv
b. CD cu activităţile derulate în „ Şcoala altfel”

Material realizat de prof. Greta Airinei, coordonator de proiecte și programe educative - Raportul activităților educative din cadrul Programului
Școala altfel 2013

