Școala Primară Hänsel und Gretel

Comisia Programe și proiecte educative

Nr. Inreg. _____/__________
Discutat și aprobat în CA _______________
Planul de acţiune al şcolii - activităţi extrașcolare
sept. 2018-iulie 2019
Activitatea /
Proiectul

Perioada de
desfăşurare

Implementare
a proiectului
Erasmus+
Freshwater
Crisis
20017-1DE03-KA219035464_6
(anul II)

sept. 2018iunie 2019

Concursuri
școlare

Oct-2018mai 2019

Grup ţintă/
beneficiari, la
nivelul
parteneriatul
ui
Coordonator
Toți elevii și
preșcolarii

Arii
Obiective
curriculare
implicate/
Discipline
de studiu
vizate
Dezvoltarea
Comunicare,
comportamentul Om și
ui
adecvat societate,
pentru
Educație
protejarea
civică,
mediului
Științe

Elevii școlii

-creșterea
motivației
învățării
-creșterea
prestigiului
școlii
-dezvoltarea
competențelor
matematice
-dezvoltarea
competențelor

Produsele finale si
rezultatele aşteptate.
Caracterul inovator.

Managementul
Conform fișei de
proiectului și activități finanțare aprobate
de implementare
Activități pe plan local
cu elevii, evaluare,
mentorat.
Activități de informare
și diseminare.
Cooperare virtuală.
Intâlniri transnaționale.
Training transnational.
Activități de predare și
învățare.
Producerea de rezultate
intelectuale.
Evenimente.

Comunicare, -teste de verificare a
Om și
cunoștințelor dobândite
societate,
Educație
matematică
și
tehnologică,
Creativitate
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Metodele de evaluare si
de diseminare
prevăzute.
Asigurarea
sustenabilităţii

Evaluare
Numărul de participanți
Premii obținute
Certificatele/premiile
obțunute de elevi
Diseminare
-în presa scrisă
-în consiliul profesoral,
- panoul evenimentului
-facebook
-careul săptămânal

Impactul aşteptat
(asupra instituţiei,
personalului şcolii,
elevilor, părinţilor,
comunităţii locale, etc.)
-creșterea motivației
învățării
-creșterea prestigiului
școlii
-creșterea stimei de sine
la elevi
-dezvoltarea
unui
comportament
responsabil

-creșterea motivației
învățării
-creșterea prestigiului
școlii
-creșterea stimei de sine
la elevi
-dezvoltarea
competențelor necesare
organizării concursurilor
școlare
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necesare
lucrului
echipă
-dezvoltarea
dorinței de
performanță

Oktoberfest

26.10.2018

Elevi,
preșcolari,
părinți, invitați

în

Formarea
caracterului la
copii,
Cultivarea
interesului față
de alte culturi
Cultivarea
respectului față
de sine și față de
ceilalți.

Om și
societate,
Limbă și
comunicare,
Științe,

2

Rezultatele aşteptate.
Cadrele didactice și
copiii vor prezenta
dansuri și cântece
germane,
La eveniment sunt
așteptate, ca de obicei,
un număr mare de
persoane - elevi, cadre
didactice, părinți,
reprezentanți ISJ și
media.
Caracterul inovator.
Evenimentul va avea
loc în curtea școlii,
cadrele didactice vor
pregăti wurști la grătar
pentru invitați și vor
purta costume
tradiționale germane.
Părinții contribuie cu
produse din cămara
personală.

Sustenabilitate
-pregătirea cadrelor
didactice p ntru utilizarea
platformei educaționale
MOODLE
-creșterea motivației
învățării
-creșterea prestigiului
școlii
-să învățăm din acest
parteneriat
-în fiecare an se va
organiza acest concurs,
atrăgând mai multe școli
în competiție.
Evaluare
-liste cu participanții la
eveniment
-chestionare de
satisfacție
-observarea elevilor și
preșcolarilor şi a
implicării lor emoţionale
in proiect.
Diseminare
Activitatea va fi
diseminată în școală
(panoul activității), în
presă, pe facebook și pe
pagina web a școlii.
Sustenabilitate
Evenimentul va fi trecut
în calendarul activităților
școlii în fiecare an,
devenind astfel un reper
în evenimentele
organizate la nivelul
orașului.

Dezvoltarea la cadrele
didactice a
competențelor necesare
în organizarea unor
evenimente.
Creșterea vizibilității
școlii în comunitate.
Îmbunătățirea
comunicării școalăfamilie.
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Impreună
îi Noiembrie
putem ajuta
2018
în
săptămâna
premergătoare Sf.
Martin

Beneficiari
direcţi –
copii asistați
de Fundația
pentru
Solidaritate și
Speranță Iași.
Beneficiari
indirecţi –
elevii și
preșcolar
școlii noastre
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Dezvoltarea
toleranței, a
capacității de a
empatiza, a
creativității –
confecționarea/d
esignul
cadourilor
Conștientizarea
elevilor pentru
evitarea risipei

Om și
societate,
Limbă și
comunicare

Alimentele și cadourile
oferite copiilor.
Revista care
promovează activitățile
(ce va fi distribuită
părinților)
Informațiile și
fotografiile postate pe
grupurile de socializare
ale școlii

Evaluare
Observarea elevilor în
timpul activității.
Implicarea părinților
Entuziasmul cu care au
pregătit daruri
Diseminare
-în presa scrisă
-în consiliul profesoral,
- panoul evenimentului
-facebook

Pe termen lung ne dorim
să formăm caracterul
elevilor, iar acest lucru
să se poată vedea în
acțiunile lor viitoare.
În comunitate școala
noastră va fi percepută la
o școală cu valori morale
solide.

Sustenabilitate
Elevii au înțeles că
trebuie să le pese de ceea
ce-i înconjoară și că
trebuie să-și manifeste
solidaritatea,
preocuparea, grija.
Sărbătorirea
Sfântului
Martin la
Catedrala
Catolică din
Iași

11.11.2018

Elevii,
preșcolarii,
părinții,
cadrele
didactice

Înțelegerea și
sensibilizarea
față de
sărbătorile
religioase

Om și
societate,
Educație
Tehnologică
Limbă și
comunicare

Rezultatele aşteptate.
Părinții, preșcolarii și
elevii vor confecționa
felinare îndrumați de
cadre didactice.
Părinții, preșcolarii,
elevii și cadrele
didactice vor merge, cu
felinarele aprinse,
cântând cântece
specifice, până la
Catedrala catolică unde
vor asculta legenda
Sfântului Martin.
Caracterul inovator.
Confecționarea
felinarelor de elevi și
părinți.
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Evaluare
Observarea implicării
emoționale a elevilor și
părinților.
Diseminare
Activitatea va fi
diseminată în școală
(consiliul profesoral,
panoul activității), în
presă, pe facebook și pe
pagina web a școlii.
Sustenabilitate
Școala va insera în
fiecare an, în calendarul
activităților,
confecționarea
felinarelor și sărbătorirea
Sfântului Martin la
Catedrala Catolică

Dezvoltarea creativității
și deschiderea la nou.
Participanţii au ocazia
să-şi lărgească orizontul
de cunoştinţe.
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Deplasarea spre
Catedrală cu felinarele
aprinse.
Colaborare cu
Palatul
Culturii pentru
participarea la
1. Atelierul
Bombastic și
2. Atelierul de
confectionnare
a jucăriilor din
lemn alături
de un meșter
popular

24-31 oct
2018

Ziua porților
deschise

19.02.2018

Elevii,
preșcolarii,
cadrele
didactice,
experți de la
Palatul
Culturii

Formarea
caracterului la
copii,
Cultivarea
interesului față
de
lucrurile
simple
Cultivarea
respectului față
de munca altora.

Om și
societate,
Educație
Tehnologică
Limbă
și
comunicare

Rezultatele aşteptate.
Elevii și preșcolarii din
grupa mare vor învăța
despre jucării de
patrimoniu, vor
confecționa jucării din
carton, vor participa la
atelier de teatru și la
atelier de confecționare
a jucăriilor din lemn.

Evaluare
Gradul de mulțumire a
copiilor.
Interesul copiilor pentru
utilizarea competențelor
dobândite în diferite
contexte.
Diseminare
-în aprecieri în clase
-facebook

-culivarea interesului
față de lucrul făcut

Evaluare
Observarea
participanților în timpul
activității.
Chestionar de feedback
Diseminare
-în presa scrisă
-în consiliul profesoral,
- panoul evenimentului
-facebook

Participanții vor
cunoaște școala, cultura
organizațională, copiii și
cadrele didactice, vor
primi informații despre
oferta educațională și
programul zilnic.

Caracterul inovator.
Copiii vor utiliza pune
în scenă piese de teatru
în care vor utiliza
jucăriile realizate.
Preșcolari din
grupa mare de
la grădinițe
din Iași,
însoțiți de
părinți sau
educatoare

-să ne cunoateti
-să desfățurăm
activități
împreună.
-să transformăm
aceasta zi într-o
zi a prieteniei și
a cunoașterii.

Comunicare,
Om
și
societate,
Arte,
Educație
tehnologică

Panoul activității
Materiale de prezentare
a școlii
Lista participanților
Ateliere cu preșcolarii
Activități de prezentare
a școlii pentru adulți

Sustenabilitate
Completarea locurilor la
clasa pregătitoare.
Expoziție de
postere cu
proverbe și

6-10.
02.2019

Elevii și
preșcolarii de
la gr mare

-dezvoltarea
competențelor
necesare

Comunicare, Afiș
Om
și Lucrări/postere
societate,
Materiale informative
4

Evaluare
-observarea
participanților în timpul

Dezvoltarea creativității
și deschiderea la nou.
Participanţii au ocazia
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înțelepciune
privitoare la apă

Târg de
mărțișoare/

25-28.2019

Cadre did.
elevi,
preșcolari
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(competență
culegerii
lingvistică).
informației,
analizei
și
selecției
-dezvoltarea
competențelor
necesare
lucrului
în
echipă

Lista participanților
fotografii
Programul activităților

Sprijinirea
copiilor
să
devină
independenți,
responsabili,
încrezători,
capabili
să
realizeze lucruri
minunate
raportandu-se la
resursele
existente.

Afiș
Panoul activității
Materiale
pentru
confecționarea
mărțișoarelor
Fotografii
Exponatele la Târgmărțișoare
confecționate
de
preșcolari și elevi.

activității.
-rapoarte despre viața de zi
cu zi în zonele cu deficit de
apă .

să-şi lărgească orizontul
de cunoştinţe.

Sustenabilitate
Acțiunea este organizată
în cadrul proiectului
Erasmus+, Freshwater
Crisis, 20017-1-DE03KA219-035464_6

Comunicare,
Om
și
societate,
Arte,
Educație
tehnologică

Evaluare
-creativitate și
entuziasm în
confecționarea
mărțișoarelor
-exponatele la târg vor fi
variate.
-s-au cumpărat sau nu.
-au fost appreciate sau
nu.
Diseminare
-în presa scrisă
-în consiliul profesoral,
- panoul evenimentului
-facebook
-standurile cu mărțișoare.

Copiii vor învăța să
aprecieze lucrurile făcute
de ei.

Sustenabilitate
-îmbunătățirea
relației
părinte-copil
-îmbunătățirea relației
părinte-școală
-responsabilizarea
elevilor
Ziua mamei

2-7.03.2018

Părinți și elevi
Părinți și
preșc.

Marcarea zilelor Comunicare, Afișe făcute de copii,
Evaluare
imprtante
dn Om
și Gustări pregătite de -creativitate și
calendarul
societate,
copii,
entuziasm în
5

La nivelul unității
noastre de învățământ
vor fi implicate toate
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evenim. la nivel Arte,
european.
Educație
tehnologică

Cântece, aranjamente confecționarea
florale realizate de aranjamentelor florale și
copii.
în prepararea gustărilor
Diseminare
-în presa scrisă
-în consiliul profesoral,
- panoul evenimentului
-facebook

cadrele didactice în
proiectare și organizare.
Ne dorim ca părinții să
fie alături de echipa
H&G și, împreună cu
elevii/preșcolarii, să
participe la activități de
calitate.

Sustenabilitate
-îmbunătățirea
relației
părinte-copil
-îmbunătățirea relației
părinte-școală
-responsabilizarea
elevilor
Excursie
tematică la
Durău

Zilele școlii

10-12 mai
2019

2628.05.2019

Elevi, părinți,
cadre
didactice

Elevi, părinți,
cadre
didactice,
invitați

Observarea
biotopului apei
-dezvoltarea
competențelor
necesare
lucrului
în
echipă

Comunicare, Afiș
Om și
Panoul activității
societate,
Materiale informative
(competență
Lista participanților
lingvistică).
fotografii
Programul activităților

Promovarea
școlii
Respectarea
culturii
organizaționale

Comunicare,
Om
și
societate,
Arte,
Educație
tehnologică

Evaluare
-observarea
participanților în timpul
activității.
-rapoarte despre biotopul
apei.

Conștientizarea elevilor
și părinților asupra
faptului că fiecare dintre
noi poate să contribuie la
diminuarea gradului de
poluare a apelor.

Sustenabilitate
Acțiunea este organizată
în cadrul proiectului
Erasmus+, Freshwater
Crisis, 20017-1-DE03KA219-035464_6
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Afiș
Panoul activității
Materiale informative
Lista participanților
fotografii

Evaluare
Observarea
participanților în timpul
activității.
Chestionar de feadback
Diseminare
-în presa scrisă
-în consiliul profesoral,
- panoul evenimentului

Școala va fi mai
cunoscută, apreciată.
Elevii vor fi mai motivați
pentru performanță.
Părinții vor aprecia
efortul nostru de a forma
armonios personalitățile
elevilor.
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-facebook
Sustenabilitate
Evenimentul se va
organiza în fiecare an în
jurul date de 28 mai.

Coordonator Comisia Programe și proiecte educative,
Prof. Ștefania Pricop
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