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Programul „Școala după școală”, denumit în continuare Programul SDS, organizat in 

unitatile scolare de pe raza comunei Varbilau, program complementar programului școlar 

obligatoriu , prin modalități integrate de sprijin, are ca scop prevenirea abandonului școlar și 

a părăsirii timpurii a școlii, creșterea performanțelor școlare, învățarea remedială, accelerarea 

învățării prin activități educative, recreative și de timp liber, dezvoltarea personală și 

integrarea socială, precum și menținerea elevilor într-un spațiu securizat, ca alternativă la 

petrecerea timpului liber în medii cu potențial de dezvoltare a unui comportament deviant. 

Oferta de Program SDS este proiectată astfel încât să răspundă nevoilor tuturor elevilor și, cu 

prioritate, nevoilor elevilor aparținând grupurilor dezavantajate 

Atat programul SDS , cat si activitățile didactice cu copiii de varsta ante si prescolara 

care beneficiază de programul prelungit se desfasoara în spaţiile disponibile din propria 

unitate de învăţământ. 

Activitățile din cadrul Programului SDS se derulează pe grupe de elevi, astfel încât să 

răspundă nevoilor individuale ale elevilor înscriși în program, opțiunilor și nevoilor 

identificate la proiectarea programului. 

Pentru a stimula participarea activa la orele organizate in cadrul SDS, dar si pentru a 

remedia problemele de natura materiala ce ar putea impiedica prezenta la aceste ore, copiii 

primesc în fiecare zi, după terminarea orelor de curs, o masă caldă. Expertii si voluntarii sunt 

preocupati ca ante si prescolarii, elevii inscrisi in  GT, sa respecte regulile de igiena si toate 

celelalte detalii absolut necesare la servirea mesei. Apoi, profesorii implicaţi în program, 

experti si voluntari,  stau alături de ei şi îi ajută la teme sau realizează alte activităţi educative 

împreună.  

In perioada 11-30 martie 2020 , scolile din învățământul 

preuniversitar au fost închise, la propunerea Comitetul Național pentru 

Situații Speciale de Urgență.  A fost stabilită și o procedură de suspendare 

a cursurilor în unitățile de învățământ, pentru a-i feri pe copii de orice risc 

de contaminare cu coronavirus/COVID-19. Scolile vor rămâne închise în 

perioada în care România se afla în stare de urgență(( cf Hotărârea nr.6/2020 a 

Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri 

suplimentare de combatere a noului Coronavirus) 

Invatamantul gimnazial 

 

Expertul  SDS, activ extra-curriculare, ADS 1 M1 Anghel Mihaela  

Zilnic, a supravegheat elevii, atat la servirea mesei calde, cat si la  rezolvarea temelor.  

In luna februarie 2020, in zilele de  5,  12 si   19.02.2020 a făcut pregatire pentru 

evaluare naţională, cu elevii clasei a VIII-a. Pregatire pentru evaluare naţională,  cu elevii 

clasei a VI-a, a facut in zilele de   7, 14  si 21.02.2020.In data de  13.02.2020 a  desfasurat 

activitati specifice de  ’’Ziua Mondiala a Radioului’’, cu elevii clasei a V, activitate 

planificata inca din luna ianuarie.   

Pe 19 februarie 2020, a sprijinit desfasurarea  activitatii  specifice  ’’Zilei  Brâncuşi’’ , 

prin prezentare de materiale dedicate marelui sculptor. 

          In   24.02.2020 a desfasurat activitati specifice sărbătoarii iubirii la români,  

“Dragobetele”. 

In luna martie 2020, in săptamâna  2.03.2020-6.03.2020  a supravegheat elevii la 

rezolvarea temelor. In data de 2.03  a  desfăşurat activitatea „1Martie in culori”unde elevii 

au avut de colorat mandală cu tematica-martişor. In data de  4 mrtie a făcut pregatire la 



matematica pentru evaluare naţională cu elevii clasei a VIII-a iar  in data de 6 martie cu elevii 

clasei a VI-a, in vederea obtinerii de rezultate mai bune. 

Pregatirile organizate in cadrul Programului  Scoala dupa scoala au rolul de  a oferi 

fiecărui elev posibilitatea de a se exprima liber. Pentru recuperarea elevilor care au abilităţi 

matematice insuficient dezvoltate, dna expert a  ales activităţi de învăţare adecvate şi cât mai 

diversificate. In cazul în care la cursurile din programul obisnuit s-au  constatat rămâneri în 

urmă la majoritatea elevilor , d-na profesoara a avut  posibilitatea sa intervina  asupra temelor 

identificate ca dificil de asimilat pentru a le diviza in subteme, astfel incat sa le faca elevilor o 

invatare mai usoara. 

Expertul  SDS, activ extra-curriculare, ADS 2 M1 Voicila Alexandra Nora ,  in 

lunile februarie si martie 2020, a desfasurat activitati conform planificarii.     

 Zilnic, a supravegheat elevii din grupa la care a desfasurat activitate, la servitul 

mesei.  

  În săptămâna 3.02.2020 - 7.02.2020 a supravegheat elevii de la Școala Coțofenești, 

respectiv Școala Vărbilău,  la realizarea temelor.  Această săptămână a fost dedicată marelui 

dramaturg I. L.Caragiale. Elevii au interpretat câteva  scenete scrise de Caragiale și au 

realizat desene după marile opere scrise de acesta.      

  

În perioada  10.02.2020 - 14.02.2020 a supravegheat elevii în rezolvarea temelor, a 

realizat împreună cu elevii de la  Școala Coțofenești si  Școala Vărbilău desene având ca temă 

Valentine’s Day. Elevii au fost încântați de tema aleasă și au aflat lucruri noi despre istoria 

acestei sărbători.          

 În săptămâna 17.02.2020 - 21.02.2020 a  supravegheat elevii de la Școala Coțofenești 

si Școala Vărbilău  la efectuarea temelor. Ca activitate recreativa, acestia au avut de rezolvat 

puzzle-uri cu tema „British vs. American English”.Elevii au fost încântați de tema aleasă 

pentru ca  și-au îmbogățit cultura generală.      

   Pe data de 24.02.2020 a supravegheat elevii de la Școala Coțofenești   în rezolvarea 

temelor. Această zi a fost dedicată sărbătorii tradiționale românești Dragobetele. Elevii au 

rezolvat desene pe această temă. 

În săptămâna 2.03.2020 - 6.03.2020 a  supravegheat elevii de la invatamantul 

gimnazial la realizarea temelor. Această săptămână a fost dedicată Mărțișorului. Elevii au 

realizat desene pe această temă.        

  În zilele de 9 martie și 10 martie a supravegheat elevii în rezolvarea temelor, 

apoi au realizat desene având ca temă „8 Martie- Ziua Mamelor”.  

 

Expertul  SDS, activ extra-curriculare, ADS 4 M1 Ivan Catalina,  in lunile februarie 

si martie 2020, a desfasurat activitati conform planificarii, atat la Scoala Gimnaziala, comuna 

Varbilau cat si la Scoala Gimnaziala Cotofenesti.    

Zilnic, a supravegheat elevii din grupa la care a desfasurat activitate, la servitul mesei 

si efectuarea temelor.  

În săptamâna  03.02.2020-06.02.2020, a efectuat ore de pregătire suplimentară cu 

elevii clasei a VI-a de la Școala Coțofenești și cu elevii clasei a VIII-a de la Școala Vărbilău. 

În data de   06.02.2020 a realizat cu elevii un moment dedicat celui mai mare dramaturg 

român, Ion Luca Caragiale. Elevilor li s-a prezentat un material ppt privind viața și opera 

marelui scriitor, apoi au realizat un rebus pe această temă. 



  În perioada  17.02.2020-21.02.2020, a efectuat ore de pregătire suplimentară cu 

elevii claselor a VI-a și a VIII-a de la  Școala Gimnazială Coțofenești și Școala Gimnazială 

Vărbilău în vederea susținerii examenelor de Evaluare Națională. În ziua  de 19.02.2020-  a 

desfășurat cu elevii claselor  V -VIII  de la Școala Gimnazială Coțofenești un rebus având ca 

temă viața lui Constantin Brâncuși. De asemenea, elevii au fost familiarizați cu viața 

sculptorului român, urmărind un documentar pe această temă. 

 În săptămâna 24.02.2020-29.02.2020 a desfășurat cu elevii celor două școli 

următoarele activități: pregătire cu clasele a VI-a și a VIII-a, Școala Coțofenești, respectiv 

Școala Vărbilău, a marcat sărbătoarea Dragobetelui, elevii aflând informații legate de această 

sărbătoare, tradiții și obiceiuri de Dragobete. 

În săptamâna  02.03.2020-06.03.2020  a efectuat ore de pregătire suplimentară cu 

elevii clasei a VI-a de la Școala Coțofenești și cu elevii clasei a VIII-a de la Școala Vărbilău. 

În data de   06.03.2020 a realizat cu elevii un moment dedicat celei mai importante ființe din 

viața fiecăruia, mama. Elevii au realizat desene, scrisori, felicitări în care și-au exprimat 

gândurile pentru mama. 

  În perioada  09..03.2020-10.03.2020 a efectuat ore de pregătire suplimentară cu 

elevii claselor a VI-a și a VIII-a de la  Școala Gimnazială Coțofenești și Școala Gimnazială 

Vărbilău în vederea susținerii examenelor de Evaluare Națională. 

 În perioada 30.03.2020-31.03.2020 a desfășurat activități în cadrul programului 

Școala Altfel, activități nu s-au desfășurat față în față cu elevii  ci prin intermediul 

internetului. A trimis elevilor materiale despre Ziua Apei și despre Nichita Stănescu, urmând 

ca aceștia să realizeze desene, compuneri, colaje, având aceste subiecte.   

 Programul Scoala dupa scoala ofera, 

in continuare,ca activitate de baza,  

posibilitatea de sprijin din partea cadrelor 

didactice in  efectuarea temelor deoarece  

un număr tot mai mare de elevi nu își mai 

fac temele - deloc ori parțial - sau o fac cu o 

ritmicitate mai redusă și cu o calitate 

precară, chiar dacă acestea nu ar fi nici 

dificile, nici numeroase. Expertii si 

voluntarii 

(profesori angajati ai scolii)  au supravegheat si sprijinit 

elevii  cu scopul de a nu mai lua rezolvarea temelor de pe 

internet , de a nu copia unul de la altul sau din alte surse , de 

a nu mai intalni diferite scuze de la elevi :ex. nu se pot 

descurca numai pe cont propriu pentru rezolvarea temelor 

pentru acasă care au  avut un grad ridicat de dificultate, au 

fost multe si nu au avut timp etc  

       

 Invatamant primar 

  

 In cadrul invatamantului primar, s-au desfasurat activitati in cadrul programului 

scoala dupa scoala, in toate structurile Scolii gimnaziale,comuna Varbilau(Scoala Primara 

Livadea, Scoala primara Varbilau, Scoala Primara Poiana Varbilau, Scoala primara 

Cotofenesti). La sfarsitul programului  elevii au servit o masa calda,  fiind supravegheati de 

experti si voluntari( invatatorii de la clasa).Au fost indrumati sa respecte reguli de igiena 



personala, sa aiba grija de ei in fiecare zi.Cu cat vor pastra un nivel ridicat de igiena 

personala, cu atat vizitele la medic vor fi mai rare,vor fi mai  apreciati de familie si de 

prieteni.   

Toti trebuie sa invatam sa ne insusim 

obiceiurile care ne ajuta sa ne pastram 

sanatatea.  

   Apoi, tot supravegheati, au efectuat 

temele pentru zilele urmatoare. Au rezervat 

timp si pentru a desfasura alte activitati de 

sustinere si dezvoltare personala a elevilor: 

activități de încurajare a lecturii independente,  

autocunoaștere, intercunoaștere prin activități 

de dezvoltare emoțională și socială,  activități 

practic-aplicative pe diferite domenii (arte, 

științe, tehnologii, sport etc.),  activități fizice 

și mișcare. Temele au fost alese  de fiecare responsabil de activitatev  si s-au incadrat  în 

graficul de implementare al activităților proiectului.  

Expertul ed primara, ADS 1 M1, d-na Negulescu Ana Maria a întocmit 

planificarea activităților pentru lunile februarie si martie 2020 și a elaborat fișe de lucru. 

A desfășurat activități cu grupul tintă(elevi de clasa pregatitoare) conform planificării lunare. 
Luni , 03.02.2020 

Tema  activităţii a fost ,, Animale din zonele polare : Polul Nord şi Polul  Sud,,. Copiii 

au   vizionat o prezentare  despre aniamle polare , diferen a dintre Polul Nord şi Polul Sud , 

apoi au avut de colorat o fişa cu animale care trăiesc la cei doi poli. Copiii au avut de marcat 

pe fişă  singurul animal  care  nu traieşte la Polul Nord prin încercuire şi să coloreze  2-3 

animale de pe fişă  . Au audiat şi vizionat cântecelul ,, Pin şi Guin,,( Clopotelul Magic ), au 

fredonat o parte din cântecel şi au imitat mersul pinguinilor.Apoi au vizionat desene animate 

,, Aventură de la Polul Sud , Prietenii Caţeluşi ,, . 

Marţi 4.02.2020  

Desen şi pictura : Linia – element de limbaj plastic ,, Flori şi păsări ,, . 

Miercuri   5.02.2020 

Au continuat aventura  de la Polul Sud  . Desen cu culori cerate -Pinguinul -pornind 

de la cifra 8 . S-au jucat  ,, Ce stim despre pinguini ?, utilizand platforma wordwall.net. 

Joi,  06.02.2020 

Puzzle cu silabe –joc. Asamblare pe fisa. Joc ,, Telefonul fără fir ,,. 

Vineri , 07.02.2020 

Reciclarea hârtiei – Flori ( colaj ). Din   hartie de bomboane sau de briose , copiii au 

realizat un colaj cu flori . 

Luni , 10.02.2020 

Adunarea pana la zece , exercitii de adunare cu imagini ! Jocuri diverse de adunare . 

 Marti , 11.02.2020 
Vizionarea filmului desene animate ,, Motanul Încălţat”. Realizarea unui desen dupa film. 

Miercuri , 12.02.2020 

Adunarea până  la 10. Adunăm şi colorăm. 

Joi , 13.02.2020 

Abilitati practice – colaj ,, Găinuşa  cea moţată,,- reciclare ziare . Audiţie  cântecel ,, 

Găinuşa  cea moţată,,. 

Vineri ,14.02.2020 

Pictura - , Stânjenelul ,, -tehnica plierii hârtiei . 



Luni , 17.02.20204 

Personaje fantastice din basme : Dragonul . Vizionarea unui basm ,, Prinţesa Violeta 

şi dragonul”. Abilităţi – colajul ,, Dragonul ,,. 

Marti ,18.02.2020 

Colaj ,, Iepuraşul ascuns în flori ,, , Jocuri şi miscare pe fond muzical  . 

Miercuri , 19.02.2020 

Desen liber – ne jucam cu litera si cifra 9 ( ce figurine putem obtine?) Jocul silabelor 

 ( puzzle). 

Joi, 20.02.2020 

Personaje fantastice din basme : Dragonul suparat – pictura – tehnica prin suflare.  

Vineri , 21.02.2020 

Jocul ,, Telefonul fara fir”.  Jocuri si miscare pe fond muzical . 

Luni , 24.02.2020 

Colaj ,, Cartierul meu ,, . Reguli de comporare civilizata cu vecinii .Joc  de rol – Cum  

vorbim l politicos unui vecin? 

Marti , 25.02.2020 

Joc si miscare ,, Iarna, sa te duci cu bine! ,, 

 Miercuri 26.02.2020 

Comparăm numere, multimi de 

obiecte . Copiii au completat fisa cu 

semnele : ˂ , ˃ ,=. 

Joi , 27.02.2020 

Pregătirea de  mărţişoare din 

materiale diverse; fetru , foi gumate, 

mărgele , paiete , scoici , paste făinoase. , 

sclipici . 

Vineri , 28.02.2020 

Au pregatit mărţişoare din materiale 

diverse; fetru , foi gumate, mărgele , paiete , 

scoici , paste făinoase. , sclipici . 

Luni , 02.03.2020 

L-au sarbatorit  pe Ion Creanga   - vizionare pe youtube a unui fragment din filmul 

 ,, Amintri din copilărie ,, ( fragmentul Pupăza din tei ). Au avut loc discuţii pe tema 

filmuletului.Copiii au răspuns la întrebările puse  : Cum se numea copilul care a furat 

pupăza?, Cine este Nică?  De ce a furat pupăza?  Unde  a ascuns acesta pasărea dupa ce a 

furat-o ?, Unde a plecat să vândă pupăza?. 

Au ascultat cântecelul ,, Pupăza din tei” şi au realizat un  desen sau pictură  inspirata 

dintr-o secventa  din film . 

Marţi 3.03.2020  

Lectura  ,, Povestea unui ghiocel ,, . Copiii au ascultat  povestea citită de către 

doamna învăţătoare , apoi au avut de realizat un colaj  ,,Ghiocelul ”. Au avut de observat  

părţile componente  ale unui  ghiocel    şi  le-au notat pe fişa de lucru . 

Miercuri   4.03.2020 

Tema PĂSĂRI CĂLĂTOARE: Barza.  Au citit  legenda si au invatat  cântecelul 

 ,, La cumătra sus pe casă”. S-au jucat sărind într-un picior, poziţia berzei . Au descris    

părţile componente ale păsării şi, ca activitate practică, au realizat un colaj – BARZA . 

Joi,  05.03.2020 

Copiii au vizionat un tutorial   ,, Cum desenezi un fluture pas cu pas”. După aceea, 

impreuna cu dna expert,  copiii au realizat   un fluturaş.  L-au desenat cu creionul şi l-au 

pictat. Au avut ca  fisa  de  lucru -COLOREAZĂ FLUTURASUL, dupa coduri de  culori . 



Vineri 06.03.2020 

Jocuri muzicale – Copiii  mimează prin gesturi ceea ce sugerează cântecelul : bătăi 

din palme, zborul păsărilor, al fluturaşilor, morişca, bătăi din picioare, rotiri .Cântece ,, Uite-

aşa” şi  „Dansează şi roteşte – te”. Au avut ca fişa de lucru – desenează dupa contur şi 

pictează fluturaşul . 

Luni , 09.03.2020 

Exersare  semne grafice pe hârtie igienică sau prosoape  de hârtie, folosind carioca . 

Repetarea jocului muzical ,, Uite-aşa”. 

 Marţi , 10.03.2020 

Vizionarea filmului de desene animate ,, Degeţica”.Au purtat discutii  despre prietenia 

dintre Degeţica si rândunica ! Muzica şi mişcare ,, Hai la joc”.   

 

Expertul ed primara, ADS 2 M1, d-na Florov Ionelia, pentru elevii de la Scoala 

Primara Poiana Varbilau, care sunt inscrisi in proiect, a planificat, pentru lunile febrarie si 

martie 2020, activitati prin care acestia sa se distreze, relaxeze, dar sa si invete. Iar cu cat le 

dai sansa sa experimenteze mai mult, cu atat isi antreneaza mai multe abilitati si au parte de o 

dezvoltare mai sanatoasa:  

Luni, 03.02.2020 

Activităţi practic-aplicative: Autoportret-Micul pictor. Elevii au realizat desene cu 

acuarele, folosindu-se de oglindă. 

Marti, 04.02.2020 

Dans modern și tradițional. 

Miercuri, 05.02.2020 

Memorare “Ninge iar”. Cu ajutorul unei PPT au desfășurat activitatea de memorare a 

poeziei. 

Joi, 06.02.2020 

Activităţi practic- aplicative: Colorare după codul culorilor. Elevii au realizat un 

desen, respectând codul culorilor. Elevii au fost foarte încântați de această activitate. 

Vineri, 07.02.2020 

Jocuri de mișcare “Ce s-ar întâmpla dacă...” 

Luni, 10.02.2020 

Vizionare povestea Degețica, de Hans Cristhian Andersen 

Marți, 11.02.2020 

Activități practic-aplicativa La săniuș. Elevii au realizat un desen, pornind de la o 

imagine data. 

Miercuri, 12.02.2020 

Activităţi practic- aplicative :Desen la alegere din povestea Degețicăi 

Joi, 13.02.2020 

Activităţi practic- aplicative: Colierul Degețicăi. Cu ajutorul unor paie și mărgele, 

elevii au realizat un colier. 

Vineri, 14.02.2020 

Jocuri de mișcare. Dna expert a mers împreună cu elevii în parcul din curtea școlii 

unde au desfăsurat diferite activități în aer liber. 

Luni, 17.02.2020 

Jocuri de rol Ce pesonaj ți-ai dori să fii? Pornind de la poveștile citite până acum, 

elevii și-au ales personajul preferat și l-au interpretat. 

Marți, 18.02.2020 

Dans modern și tradițional 

Miercuri, 19.02.2020 

Asamblarea unui puzzle cu un instrument muzical cunoscut. 



Joi, 20.02.2020 

Jocuri pe cântec cu executarea unor mișcări. Elevii au dansat pe diferite melodii. 

Vineri, 21.02.2020 

Joc Ghicește cine câștigă. Sub forma unui concurs , elevii au avut de răspuns la 

diferite exerciții matematice. 

Luni, 24.02.2020 

Colorarea unui desen pe baza unor coduri date. 

Marți, 25.02.2020 

Audierea și memorarea  cântecului Prichindel. 

Miercuri, 26.02.2020 

Activități practic-aplicative . Realizarea unui desen care ilustrează o scenă din poveste 

Joi, 27.02.2020 

Joc Recunoaște personajul. Pornind de la poveștile învățate. 

Vineri, 28.02.2020 

Activitati practic-aplicative: Mărțișoare. Au realizat martisoare din materiale 

reciclabile, pe care  le-au oferit mamelor. 

Luni, 02.03.2020 

Activităţati practic-aplicative: Mărțișoare. Au confectionat mărțișoare din materiale 

reciclabile. 

Marti, 03.03.2020 

Activități practic-aplicative: Peisaj de primăvară. Elevii au avut de pictat un peisaj de 

primăvară folosind culori calde . 

Miercuri, 04.03.2020 

Dans modern și tradițional 

Joi, 05.03.2020 

Activităţi practic- aplicative : Copacelul înflorit. Au realizat un colaj din hârtie 

creponată. 

Vineri, 06.03.2020 

Activităţi practic- aplicative :Mandala de primăvară. Elevii au avut de colorat 

mandala de primăvară. 

Luni, 09.03.2020 

Activităţi practic- aplicative : Felicitare de 8 Martie. Au realizat cu elevii felicitare de 

Ziua Mamei. 

Marti. 10.03.2020 

Activităţi practic- aplicative : Confectionare Flori de primăvară. Au confecționat flori 

de primăvară din carton și coli colorate. 

 

Pentru activitati fiecare expert a conceput 

fise de lucru, luate din diferite  auxiliare didactice  

sau de pe internet . De mare ajutor au fost  

echipamentele IT cu care au fost dotate unitatile 

scolare.  
 Expertii si voluntarii care au lucrat cu copiii 

din invatamantul primar au asigurat și comunicarea 

cu echipele partenerilor din proiect. 

   
Invatamant ante si prescolar 

Activitățile de cunoaștere a mediului, matematică, educarea limbajului, ed. artistico-

plastică au fost pentru o participare largă la dialog, îmbogățind și precizând cunoștințele 

copiilor de varsta ante si prescolara. Activitățile de ed. fizică, muzică, activitățile practice au 



fost foarte bine primite de copii îmbogățindu-le, diversificându-le procupările.  Ca mijloace 

de invatare au fost folosite jocul liber, convorbirile libere, jocul didactic, povestirea, 

repovestirea, exercițiile cu material individual, observarea, memorizări, activități practice, 

jocuri în aer liber precum și alte mijloace specifice.  

Jocul rămâne principala modalitate de abordare integrată în cadrul activității copilului 

în grădiniță. 

La Gradinita cu program normal Varbilau nr 1– expert educatie ante si prescolara 

Ispas Nicoleta, a desfășurat activități cu grupul țintă conform planificării lunare. 

 

Prima săptămână din luna februarie 2020, 03-07.02.2020 a fost despre 

,,Necuvântătoarele din pădure” iar activitățile de cunoașterea mediului și moral-civice 

desfășurate au vizat vizionare PPT ,,Animalele sălbatice din pădurile României” și ,,De ce 

sunt în pericol urșii polari?”. La activitățile de  ed. limbajului copiii au repovestit povestea 

,,Leul și șoricelul”, au dat exemple de animale  sălbatice și au specificat sunetul initial. 

Activitatea artistico-plastică s-a desfățurat prin  modelaj: alune pentru veverițe dar au și 

repetat cântecele învățate ,,Veverița, Iepurașul Țup, Vulpea și gâsca”.La activitățile 

matematice preșcolarii au organizat ,,Petrecerea din pădure” un joc-ex în limitele(1-6), au 

numărat păsărelele din căsuțe efectuând operații de adunare și scădere cu o unitate în limitele 

1-6. Nu a lipsit jocul distractiv ,,Lupul și oile” din cadrul activității de ed. fizică iar activitatea 

practică care a constat în pregătirea , asamblarea , lipirea căsuței pentru păsărele în 

combinație cu colorarea în contur a trunchiului de copac și a lui Ciripel a fost finalizată cu 

succes.   

 În săptămâna 10-14.02.2020, la activitatea 

,,Viața din adâncuri” preșcolarii și antepreșcolarii 

au aflat despre ,,Lumea apelor”, o convorbire cu 

suport ilustrativ, au repovestit povestea ,,Mica 

Sirenă”, au dat exemple de viețuitoare care trăiesc 

în apă și încep cu sunetul ,,C”, au realizat împreună 

cu dna expert acvariul cu pești, (colorat și decupat) 

de cei mici,  au finalizat de colorat ,,Lacul cu pești”, 

au cântat și executat mișcări sugerate de cântecul 

,,Broscuțele”, au purtat o convorbire despre 

poluarea apelor. La activitățile matematice au 

numărat câți pești a prins balena (1-7), au grupat 

după formă scoicile și le-au numărat, iar la ed. fizică au consolidat ,,târârea din culcat înainte 

pe brațul și piciorul opus” finalizat cu jocul ,,Prin tunel”.  

În săptămâna  17-21.02.2020 activitatea planificata a fost ,,Dinozaurii, o lume 

dispărută”. Copiii au vizionat un filmuleț despre dispariția dinozaurilor, au exersat mersul în 

echilibru pe plan înclinat finalizat cu jocul ,,Dinozaurii la drum”, au repovestit povestea 

,,Bronto, un dinozaur încă mic”, dar au și completat cuvinte de la silabele date în cadrul 

ctivităților de ed. a limbajului. Au terminat de modelat ,,Jucăriile lui Dino”, au vorbit despre 

prietenie din ,,Povestea lui Dino”. La activitățile matematice au așezat fiecare dinozaur la 

perechea lui (1-7) și i-au numărat în ordine crescătoare și descrescătoare prin joc-ex, au 

repetat cântecul ,,Dino și cel al dinozaurilor” iar la activitatea  practică de la sfârșitul 

săptămânii au realizat cu ajutorul tehniciilor învățate(colorare, rupere, lipire în contur) ,,Oul 

de dinozaur”.  

În utima săptămână din februarie 2020, 24-28.02.2020 ,,Mărțișorul aduce primăvara” 

au discutat despre semnele primăverii, preșcolarii și antepreșcolarii au sărit din cerc în cerc 

până la căsuța Primăverii, au repetat cântecelul ,,Vine, vine, primăvara” dar și poezia 

,,Ghiocelul” și au repovestit ,,Legenda Mărțișorului”. Au purtat discuții libere despre cum și 



cui oferim mărțișoare, au pregătit inimioare-mărțișoare pentru a le dărui mămicilor, 

bunicelor. La activitățile matematice au folosit numeralul ordinal și au realizat joc-ex. ,,așază 

tot atătea” în limitele (1-7).  

In luna Martie 2020, prima săptămână a fost dedicată zilei  de 8  Martie. S-a discutat 

Calendarul sărbătorilor din luna martie 2020. Mămicile au fost încântate de primirea unei 

,,Zambile” de 8 Martie confecționate de copiii lor care  au învățat și poezia ,,Daruri pentru 

mama” de  G. Berbeceanu dar și cântece dedicate ei, au ascultat povestea ,,Inima mamei”, au 

purtat convorbiri libere despre comportamentul lor față de mama, au modelat ,,Vaza cu flori”, 

au ales și grupat 8 lucruri pentru mama, dar au numărat si aflat,,Al câtelea cadou lipsește?. La 

activitatea de educație fizică au realizat dansul florilor.  

Săptămâna  09-13.03.2020 a avut ca temă Florile de primăvară iar activitățile 

desfășurate cu preșcolarii și antepreșcolarii s-au limitat doar la zilele  9-10 martie 2020. 

Acestea au constat în vizionare PPT  a Calendarul florilor de primăvară,      joc-ex la 

activitatea matematică unde au numărat a câta floare este laleaua în limitele  1-8. Activitatea 

de pictură s-a concretizat în Grădini cu flori de primavera. La educație psiho-motrică au 

desfășurat ,,Întrecerea grădinarilor”cu mers și pășire peste obstacole.  

 

La Gradinita cu program normal step by step Casuta fermecata Poiana Varbilau – 

expert educatie ante si prescolara Popa Adriana a desfășurat activități cu grupul țintă 

conform planificării lunare, stabilita pentru lunile februarie si martie 2020. 

LUNI  3.02. 2020, convorbire . De ce îngrijim animalele domestice? 

MARTI  4.02.2020, -  construcții  Atelierul din ogradă 

MIERCURI  5.02.2020 - citire imagini Clubul curioșilor 

JOI 6.02.2020-vizionare Regatul desenelor animate 

VINERI  7.02.2020 - joc mișcare Întrecerea zburătoarelor 

LUNI  10.02.2020 -convorbire Prietenii din pădure 

MARTI  11.02.2020 - concurs Ghicitori de la bursuc 

MIERCURI  12.02.2020- euritmie Dansul animăluțelor 

JOI  13.02.2020 - Animale de companie 

VINERI  14.02.2020 - joc didactic   Cine, ce a pierdut? 

LUNI  17.02.2020 – povestea  educatoarei  Frederic, puiul de elefant, 

MARTI  18.02.2020 - Rafa-girafa și surprizele ei 

MIERCURI  19.02.2020 - joc de mișcare Distracție la Zoo 

JOI 20.02.2020 -  joc de rol Prietenii necuvântătoarelor 

VINERI  21.02.2020 -  euritmie Petrecerea necuvântătoarelor 

LUNI 24.02.2020 – citire imagini Te salut, primăvară 

MARTI 25.02.2020 – euritmie Dansul Mărţişorului 

MIERCURI 26.02.2020 – lectura  educatoarei Legenda mărţişorului 

JOI  27.02.2020 – desen Traista lui Mărţişor 
VINERI 28.02.2020 -  confecționare Mărțișoare,mărțișoare 

LUNI  2.03.2020 - Te salut, primăvară-l. 

MARTI  3.03.2020 - Bucurii de la ... bunica- convorbire 

MIERCURI  4.03.2020 -  Ştafeta prichindeilor 

JOI 5.03.2020 -  Mama e doar una-citire imagini 

VINERI  6.03.2020 -   Familia mea în sărbătoare- petrecere 

LUNI  9.03.2020 -  Chipul primăverii  – observare în natură 

MARTI  10.03.2020 -  Două rândunele, de Aurelia Oancă -DLC – povestirea educatoarei. 
Pana la sfarsitul lunii martie, activitatea doamnelor expert pentru invatamantul ante si 

prescolar  a constat în studiu individual, căutare materiale didactice- surse de informare-



online pentru activitățile propuse. Informațiile au fost valorificate și utilizate în completarea 

unor documente. Resursele educaționale căutate au urmărit să fie recreative, de cultivare și 

dezvoltare a înclinațiilor, să respecte ritmul propriu de învățare al copilului și aptitudinile 

individuale ale lui fiind corelate cu tema săptămânală și cu celelalte activități din programul 

zilei. 

Tranzițiile au făcut trecerea de la momente de rutină la alte tipuri de activități de 

învățare în diverse momente ale zilei.  

 

In cadrul programului Zone prioritare de educaţie, coordonatorul tehnic 

M1- Isaila Rodica , Expertul de implementare M1 –Draghici Elena Roxana, EOTI M1 

Rujoiu-Mare Adela si restul echipei de proiect a sprijinit pregatirea si desfasurarea 

urmatoarelor activitati:   

 

activitatea dedicată zilei de 19  februarie  -   

Constantin Brâncuşi – în cadrul căreia au fost 

prezentate  elevilor personalitatea marelui sculptor  şi 

realizările acestuia ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 24 februarie– Traditii si obiceiuri  de Dragobete  - 

prezentare, desene. 

 

 

 

 

 

In luna martie 2020, activitatile propuse si realizate au fost : 

- activitatea dedicată zilei de 1 

martie    - Nasterea lui Ion Creangă- 

vizionarea de filme –                  

Amintiri din copilarie;  

 

 

 



 

 

- 4 Martie 2020- 43 ani de la Marele Cutremur. Au 

discutat despre marile cutremure din ultimii 200 ani 

, apoi au facut un exercitiu de simulare de cutremur, 

dupa ce li s-au prezentat cateva reguli de siguranta 

care ar trebui respectate daca s-ar produce un seism;  

 

 

 

-Povestea  Mărţişorului. 

 

 

 

 

 Coordonatorul tehnic M1 , Isaila 

Rodica , impreuna cu expertii  au 

continuat derularea programului ADS 

invatamant secundar inferior , pentru 

adultii care nu au absolvit gimnaziul. 

 

 Expertii ADS au pregatit 

documente pentru orele pe care le-au 

sustinut, astfel încât participantii să fie 

motivati să finalizeze  invatamanul 

secundar inferior 

Orele s-au desfasurat in regim simultan,  atat in cadrul grupei I( cls a V-a si a VI-a) 

cat si in cadrul grupei  aII-a( cls a VII-a si a VIII-a), atat la Scoala Poiana Varbilau, cat si la 

Scoala Gimnaziala,comuna Varbilau. S-a stabilit programul şi orarul astfel incat cursanţii să 

poată participa la cursuri. 

1. Expertul  SDS, activ extra-curriculare, ADS 1 M1 Anghel Mihaela , a  

pregătit și susținut lecții ADS conform planificarii si orarului stabilit. 

 In perioada 03.02.2020- 29.02.2020, in cadrul orelor la anul II(ADS), a fost parcurs 

din capitolul „Proprietati metrice”,  notiunile referitoare la perimetre, arii, triunghiul sub lupa.   

In cadrul orelor la anul I(ADS) a fost parcurs din capitolul ”Numere intregi” ,lecţiile 

Numere intregi-adunare, scădere, ȋnmulţire şi ȋmpărţire , Ordinea efectuarii operatiilor si 

Aplicatii cu numere intregi. 

  In perioada 02.03.2020- 10.03.2020, in cadrul orelor la anul II(ADS) a fost parcurs 

din cadrul capitolului  „Proprietati metrice”,  notiunile referitoare la Relatii metrice . 

  In cadrul orelor la anul I(ADS) a fost parcurs din capitolul „Numere intregi”, lecţiile 

Numere intregi- aplicatii cu numere intregi si Activitate de evaluare . 

  Tot in cadrul ariei curriculare Matematica si stiinte , a desfasurat ore si dna 

coordonator tehnic, Isaila Rodica . 

În zilele de 03.02.2020,04.02.2020,10.02.2020,11.02.2020,13.02.2020, 17.02.2020, 

18.02.2020, 24.02.2020, şi  25.02.2020 a susţinut ore de ştiinţe la grupa din anul I care au 

avut ca teme  natura şi aplicaţiile ştiinţei , unitatea lumii vii – organizarea internă a unui 

organism.  



În zilele de 02.03.2020,03.03.2020,09.03.2020,10.03.2020 a susţinut ore de ştiinţe la 

grupa din anul I. A prezentat cursanţilor ce vor studia în luna martie  la  disciplina ştiinţe : 

amestecuri-separarea substanţelor din amestecuri, soluţii.  

  

Expertul  SDS, activ extra-curriculare, ADS 2 M1 Voicila Alexandra Nora a 

sustinut ore conform orarului- limba moderna( lb. franceza si lb. engleza), aria curriculara 

“Limbă şi comunicare”. 

În săptămâna 3.02.2020 - 7.02.2020, 10.02.2020 - 14.02.2020, 17.02.2020 - 

21.02.2020  a susținut ore de limba franceză şi limba engleză la programul A doua şansă. A 

predat pluralul substantivelor, articolul nehotărât, activitățile zilnice, obiectele școlare, 

verbele „aller” și „faire”.  

 În săptămâna 2.03.2020 - 7.03.2020, a susținut ore de limba franceză şi limba engleză 

la programul A doua şansă. A predat pluralul substantivelor și adjectivelor și adjectivul 

posesiv. A recapitulat și noțiunile predate anterior. 

    In cadrul ariei curriculare “Om si societate”, orele au fost sustinute de d-na expert 

de implementare Draghici Elena Roxana  

 Pentru anul I de studiu, in luna februarie 2020, 

orele susţinute au cuprins informaţii legate de 

măsurarea timpului istoric, plante de civilizaţie , 

calamităţi, epidemii in viaţa oamenilor. 

Pentru anul II de studiu la disciplina istorie , a 

prezentat informaţii despre Etnogeneză, formarea 

statelor medievale româneşti iar la 

geografie despre organizarea 

spaţiului geografic , alunecări  de 

teren, furtuni, tornade. 

Si in luna martie 2020, avand 

in vedere ca nu exista expert care sa 

predea disciplinele din  aria 

curriculară ,, Om si societate” istorie 

, geografie, cultura civica , a 

participat la susţinerea de activitaţi la clasă cu participantii la grupul ţintă din cadrul acestei 

subactivităţi. 



Expertul  SDS, activ extra-curriculare, ADS 4 M1 Ivan Catalina, in cadrul ariei 

curriculare  “Limbă şi comunicare”- limba si literatura romana, a întocmit materiale și a 

susținut ore în cadrul programului ,,A doua șansă”- invatamant gimnazial. 

În cadrul acestui program, in luna februarie 2020, a desfășurat ore de limba și 

literatura română conform orarului stabilit pentru anul 2-11 participanți și anul 1-14 

participanți. Pentru anul II de studiu a prezentat noțiuni legate de situația de pastel, ca specie 

literară și a efctuat aplicații pe texte la prima vedere. Cursurile ADS s-au desfasurat la Scoala 

Primara Poiana Varbilau si Scoala Gimnaziala,comuna Varbilau.  

 

 

 


	In   24.02.2020 a desfasurat activitati specifice sărbătoarii iubirii la români,
	“Dragobetele”.

