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FIŞĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂȚI
ÎN CADRUL PROIECTULUI „ȘCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE”, AN ȘCOLAR 2018-2019
1. Titlul simbolic al lunii pentru care au fost desfășurate activităţile: Noiembrie
2.
Nr. Denumire Tipul de
Data
Prezentare succintă a activității
crt. activitate activitate (ex:
organizării
(5 rânduri)
dezbatere,
și locul
concurs,
organizării
expoziție etc.)
”Mişcare,
07
Activitatea s-a desfăşurat pe
natură,
Noiembrie
terenul de sport al şcolii. Elevii
sanătate”
2018
au avut ocazia să-şi dezvolte
Terenul de
capacitatea de atocunoaştere şi
sport
atitudinea pozitiva faţă de
exerciţiile fizice pe fond musical,
abilităţile de interrelationare în
contexte variate, şi abilităţile de
utilizare a informaţiilor în
activităţile extraşcolare.
Activităţile desfăşurate s-au
concretizat în workshopuri pe
tema Zumba Aerobic, nelipsind
ritmurile muzicale care i-au bine
dispus şi antrenat pe elevi.
Nelipsite au fost si miscarile de
dans pe ritmuri de muzica
Stil de
popular.
viata
Dezbatere
sanatos
/workshop
26.XI.2018
Dezbatere pe tema alimentatiei

Nr. elevi
participanți/i
mplicați

28 de elevi

Profesori organizatori

Prof. Burliac Viorica

Resurse materiale,
financiare

Parteneri
implicaţi

Boxă portabilă,
stick USB, jaloane,
microfon

-Prof. de sport
Iulian Dumitriu
Părinţi

Material ppt
Fișe de lucru

Prof. de sport
Iulian Dumitriu
Părinţi

34 elevi

Prof. Burliac Viorica
Prof. Dumitriu
Iulian
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sanatoase si a importantei
sportului; Realizarea unor afise
care sa promoveze viata
sanatoasa;
3. Rezultate înregistrate:
a. dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de exerciţiile fizice;
b. dezvoltarea interesului pentru propria sănătate;
c. conştientizarea factorilor favorizanţi care duc la apariţia diferitelor afecţiuni fizice;
d. conștientizarea importanței sănătăţii sub cele trei aspecte- fizică, emoţională şi socială pentru dezvoltarea personală a elevilor;
e.intelegerea responsabilităţii personale ce decurge din respectarea dreptului la sănatate
4. Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe):
Poze;
Videoclipuri;
Site-ul şcolii_ http//scoalascheia.ro
Activitatile au fost promovate la ședința cu părinții pe clasă și la nivelul școlii;
5. Impactul educativ
Ne-am propus să organizăm activități plăcute, antrenante, care să valorifice dorința de mișcare, într-o formă orgnizată, a copiilor/elevilor.

Elevii au participat activ, manifestând interes pentru activităţile desfăşurate . Utilizarea lucrului pe grupuri le-a oferit posibilitatea de a exersa diferite roluri,
ceea ce i-a ajutat să înţeleagă importanţa autocunoaşterii şi să comunice eficient cu cei din jur, dezvoltând abilităţi de comunicare asertive.
Cadrele didactice organizatoare consideră că activitatea a avut un impact educativ benefic asupra elevilor.
Copiii au înțeles că de asumarea responsabilităților ce decurg din drepturile pe care le au depinde dezvoltarea propriei personalități.
O colaborare mai bună școală- familie, medicul invitat fiind părinte al unui elev din clasă.

Nota bene! La fișa prezentă anexam imagini de la activitățile realizate.
Data: 29.11.2018
Director,
Prof.IULIAN DUMITRIU

Consilier educativ,
Prof. VIORICA BURLIAC

