
ACTIVITATI SI PROIECTE LOCALE DIFERITE, DESFASURATE 

CONFORM CAEE APROBAT LA NIVELUL SCOLII SAU CONFORM 

PLANIFICARILOR PROPRII PROFESORILOR. 

 

 ZIUA INTERNAŢIONALĂ A LIMBILOR EUROPENE , cu prezentarea 

importanţei principiilor poliglotismului, multilingvismului şi a toleranţei 

interlingvistice, amintindu-se de necesitatea respectării şi promovării culturilor 

naţionale.  

 

 TOAMNA ÎN OCHI DE COPIL -natura în anotimpul de toamnă oglindită 

în opere literare, cântece şi picturi;     (expoziţie de lucrări literare,plastice). 

 

 SĂ NE CUNOAŞTEM LOCALITATEA! -redarea printr-un desen 

schematic a drumului parcurs de elevi până la şcoală; 

-desenarea uneia dintre instituţiile observate, explicând importanţa ei pentru 

comunitatea locală; 

-vizitarea si intretinerea exponatelor din ,,Muzeul satului de la Gosmani”si 

,,Muzeul satului de la Silistea 2,,; 

- drumetii in satul natal si in imprejurimi. 

 

 CURĂŢENIE-SANATATE !- stimularea dragostei si a respectului faţă de 

muncă , a gustului şi simtului estetic; 

- activitati de gospodarire a clasei si de intretinere a materialului didactic; 

-dezvoltarea spiritului în echipă 

      -formarea comportamentului civic responsabil  

      -fxpoziţie de desene,postere, afişe. 

 

 PAŞAPORT PENTRU O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ(ZIUA 

INTERNAŢIONALĂ A ALIMENTAŢIE):  

 -prezentăripower-point despre alimentaţia sănătoasă a copilului şi influenţa 

ei asupra învăţării; 

     -Expoziţie de desene,postere, afişe. 

 

 HALLOWEEN LA NOI ÎN CLASĂ-program artistic  

       - concurs de costume , de măşti si de bostani  

 

    1 DECEMBRIE” – ZI CU DUBLA SEMNIFICATIE : ZIUA 

NATIONALA A ROMANIEI SI ZIUA MONDIALA ANTI-SIDA- 

Cunoasterea importantei desavarsirii unitatii nationale a poporului roman; 



-dezvoltarea unei  atitudini pozitive faţă de evenimentele petrecuteîn ziua de 

1 Decembrie 1918; 

-Prezentari power point despre virusul HIV si modul de prevenire a 

imbolnavirii cu acesta; 

- poezii şi cântece închinate zilei de 1 Decembrie; 

- confecţionare de steguleţe şi ecusoane; 

-colaj: România –țară de flori; 

- depuneri de flori la monumentul eroilor din sat. 

 

  SURPRIZELE IERNII - Păstrarea datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti, 

concert de colinde la scoli, comunitate locala; 

- confecţionare de materiale specifice sărbătorilor; 

- serbari cu ocazia Crăciunului; 

 - ghicitori și poezii despre iarnă. 

 

 MARELE POET AL ROMÂNILOR  - Mihai Eminescu 

- date biografice, prezentare ppt; 

- poezii şi cântece celebre; 

- imagini şi locuri care-i poartă numele. 

- desene inspirate din poeziile citite, audiate. 

 

 ,, HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ!” -Implementarea unui spirit naţional 

şi patriotic la nivelul elevilor pentru respectarea valorilor trecutului istoric şi 

a neamului nostru; 

-medalion de poezii si cântece; 

-prezentare power-point; 

 

 PENTRU MAMA MEA CEA DRAGĂ 

- compoziţii aplicative şi decorative reprezentând: mărţişoare, felicitări, 

tablouri dedicate zilelor de 1 Martie şi 8 Martie; 

- colaje cu materiale specifice temei; 

- cântece şi poezii adecvate sărbătorilor de primăvară, 

 

 HRISTOS A ÎNVIAT! 

 - prezentare ppt: Traditii şi obiceiuri pascale; 

-expoziţie de ouă încondeiate şi felicitari de Paşti; 

- colaje cu materiale adecvate temei; 

- cântece şi poezii; 

 

-realizarea unei mini expozitii de desene, ecusoane; 



 „ODĂ EROILOR DIN SATUL MEU” - ÎNĂLŢAREA - Cinstirea eroilor 

neamului şi a faptelor istorice săvârşite, implementarea lor în cadrul 

conştiinţei naţionale; 

- omagierea eroilor din comuna; 

- serbare şi depunere de flori pentru eroi la monumentele eroilor aflate in 

curtea scolii sau in curtea bisericilor. 

 

 9 MAI, ZIUA EUROPEI- Definirea conceptului  de cetăţea neuropean 

-Cunosterea istoricului Europei; 

-Realizare de prezentari power point; 

 

 PĂMÂNTUL  E ÎN MÂINILE NOASTRE -Implicarea elevilor în activităţi  

de protejare a mediului înconjurător; 

-Discuţii despre acţiunile pozitive şi negative ale omului asupra planetei; 

-activitati ecologice si de protejare a mediului; 

-Realizare de prezentari power point pentru participarea la concursuri 

tematice; 

-Aplicarea normelor de protecţie şi îngrijire a mediului înconjurător . 

 

 MICUL PIETON-   Dezvoltarea   deprinderilor   de   circulaţie rutieră şi a 

comportamentului preventiv;  

-intalniri membri ai biroului de politie locala; 

- prezentarea şi discutarea normelor de circulaţie rutieră. 

- realizarea de desene având ca tematică respectarea normelor de circulaţie 

   -dezvoltarea spiritului în echipă. 

 

 “1 IUNIE “ – ZIUA COPIILOR DIN LUMEA INTREAGA LUME-“ 

“VINE VACANTA MARE!- cunoastere adiferitelor aspecte din viata unor 

copii 

- serbare dedicată sfârşitului de an scolar; 

- poezii şi cântece  dedicate copilăriei; 

- premierea elevilor cu cele mai bune rezultate la invatatura si purtare. 

 

    -activitati cuprinse in saptamana,, SA STII MAI MULTE SAFII MAI 

BUN,,-conform raportului intocmit si prezentat consiliului profesoral si transmis 

la ISJ Neamt-compartimentul educativ(anexa la acest raport); 

 

 

 

 



PARTICIPAREA LA DIFERITE PROIECTE EDUCATIONALE IN SCOALA 

 SI IN AFARA EI: 

 

 -PROIECT  MONDIAL ,,ECO-SCOALA’’ (Scoala Silistea 1); 

 

 -proiectul educational ,,NU UITA CA ESTI ROMAN,, -editia a VII-a –

cuprins in CAEN si organizat la scoala Gosmani; 

 

 proiect educational ,, TRADITII SI OBICEIURI LA ...ROMANI,, editia a 

II-a, cuprins in CAERI, scoala Romani; 

 

 proiect educational „NATURA PRIN OCHI DE COPIL”- editia  I, cuprins 

in CAERI, scoala Silistea;  

 

 -proiect educativ scolar/Concurs national: ,,ION CREANGA, 

MARTISORUL LITERATURII ROMANE”  editia a IV-a, 2014-2015, 

cuprins in CAERI, scoala Gosmani; 

 

 -Proiect educational ,, CHIMIA SI CALCULATORUL ...ALTFEL,, editia a 

II-a, cuprins in CAERI, scoala Romani; 

 

 -proiectul educational ,,SATUL ROMANESC AL SEC. XXI, LEAGAN 

AL COPILARIEI” ed. a V-a, 2014-2015 (scoala Gosmani, Romani); 

 

 PROIECTUL EDUCATIONAL ”VIOLENTA VERBALA RANESTE”–

Romani-2015; 

 Proiectul ,,JUNIOR ACHIVEMENT,, cu participarea la programul  

international ,,NOI IN EUROPA ” ,, PREVENIREA ABANDONULUI 

SCOLAR” scolile Gosmani si Romani; 

 proiectul,,YOUNG REPORTERS FOR THE ENVIRONMENT (YRE) 

TINERI REPORTERI,, pentru mediul înconjurător,scoala Gosmani 

 programul internaţional“SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE PĂDURE”(leaf – 

learning about forests), scoala Gosmani. 

 

 Proiecte ETWINNING  ,scoala Gosmani si Silistea 1; 

 



 Proiect educational ,,LUMEA MAGICA A CHIMIEI” ediţia a III-a 2015, 

cuprins in CAER 2015, scoala Romani si Silistea1; 

 

 Patrula de reciclare -COLECTEAZĂ  DEEE- deșeuri, echipamente  

electrice și electrocasnice scoala Gosmani; 

 

 Proiectul judetean " UN FRUCT PE ZI, DE DOCTOR TE VA FERI" 

scolile Silistea 1 si Silistea 2. 

 

 

 

SIMPOZIOANE LOCALE, NATIONALE, INTERNATIONALE; 

 

 Simpozionul Național „Cei șapte ani de acasă!”, Pitești, jud. Argeș- scoala 

Silistea 1; 

 Simpozion Național, Argeș,  ,,Din suflet, pentru mama!” - scoala Silistea 1; 

 Simpozionul interjudetean ,,Modele de bune practici”--editia a III-a, CAER 

2015, scoala Romani; 

 Simpozionul „Geografia în învăţământul preuniversitar, prezent şi 

perspective” la Facultatea de Geografie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza – 

Iaşi”- disciplina geografie 

 Simpozionul „Istorie şi credinţă” la Seminarul Teologic „Veniamin 

Costachi” de la Mănăstirea Neamţ-disciplina religie. 

                                                                                                      

 

 CONCURSURI SI OLIMPIADE SCOLARE: 

OLIMPIADE SCOLARE 

 

 olimpiada de limba si literatura romana cu participare la faza locala a 

elevilor din toate scolile din comuna si participarea apoi la faza zonala- Roznov – 

a unor elevi de la toate scolile din comuna si obtinere de rezultate frumoase scoala 

Silistea 1; 

 

 olimpiada Județeană „Lectura ca abilitate de viață”, Liceul Tehnologic 

Economic Piatra-Neamț, doi elevi cu Mențiune scoala Silistea 1; 



 

 -olimpiada de limba engleza toate scolile din comuna fara participanti la 

faza zonala ; 

 

 -olimpiada de limba franceza cu participare la faza zonala si judeteana; 

 

 -olimpiada de matematica cu participare la faza locala a elevilor din toate 

scolile , olimpiada organizata la scoala Secuieni si cu calificati la faza judeteana 

scoala Silistea 1; 

 

 -concursul ,,Si eu sunt bun la mate,, cu participarea tuturor scolilor din 

comuna si cu  calificati la faza judeteana; 

 

 -olimpiada de fizica cu paricipare la faza zonala a elevilor de la toate scolile 

din comuna si cu participare la faza judeteana a  unor elevi de la Silistea 1; 

 

 olimpiada de biologie –clasa a VII-a; 

 

 

 -olimpiada de tehnologie cu participare atat la faza zonala cat si la faza 

judeteana si cu obtinere de mentiuni la faza judeteana; 

 

 -olimpiada de cultura civica cu participari de la toate scolile din comuna si 

cu obtinere de rezultate frumoase; 

 

 -olimpiada de geografie cu participare la faza zonala si judeteana; 

 

 -olimpiada sportului cu participare la faza zonala si judeteana si  obtinere de 

locuri I, II., III (toate scolile din comuna); 

 

 

 

CONCURSURI INTERNATIONALE 

 

  

 -concursul international ,,  Cu Europa ...la joaca”- EUROSCOLARUL” 

–organizat la scolile Gosmani si Silistea cu obtinere de premii I, II, III si mentiuni 

; 



  

 

CONCURSURI NATIONALE 

 

    Concursul National pentru Scolari si Prescolari PICIUL Concurs in C.A.E.N 

2014  cu obtinere de premii I, II, III si mentiuni la scolile Silistea 1, Silistea 2,; 

 

  Concursul ,,SMART” la lb.engleza,lb.franceza, lb.romana, matematica, 

cultura generala cu obtinere de premii I, II, III si medalii; 

 

 Concursul national de competenta si performanta COMPER –  limba si 

literatura romana, matematica -etapa Ip/ etapa a II-a  si etapa de baraj cu obtinere 

de locuri I,II,III si mentiuni  la toate scolile din comuna;p sisi etapa de baraj 

cuu ERCONCURSUL 

 -concursul ,,TRADITII SI OBICEIURI LA ...ROMANI,, cu obtinere de 

locuri I, II, si III la Scolile Romani , Silistea 1 si  Gosmani; 

 

 concursul ,,NU UITA CA ESTI ROMAN,, cu obtinere de locuri I, II, si III la 

Scolile Romani , Silistea 1 si  Gosmani; 

 

 -concursul ,,ION CREANGA –MARTISORUL LITERATURII 

ROMANE,,cu participarea tuturor scolilor din comuna si obtinere de premii I,II 

,III; 

 

 

 concursul ,,NATURA PRIN OCHI DE COPIL,, cu obtinere de locuri I, II, si 

III  si mentiuni la Scolile Romani , Silistea 1, Silistea 2 si  Gosmani; 

 

 Concursul National de Cultura Generala AMINTIRI DIN COPILARIE 

Noiembrie 2014, cu obtinere de premii III si mentiuni la scoala Silistea 2; 

 

 concursul national,,LUMEA MAGICA A CHIMIEI,, cu participarea 

indirecta a lucrarilor de la doua echipaje scoala  Romani si Silistea 1  si obtinerea 

locului I si III; 

 



 TESTE DIN POVESTE – editia  Mos Craciun 2014-Concurs propus de 

Asociatia pentru Promovarea Lecturii – cu obtinere de premii I,II si III la scolile 

Romani si Silistea 2; 

 

 -concursul ,,CHIMIA SI CALCULATORUL ...ALTFEL;, cu obtinere de 

locuri I, II si III la scolile Romani si Silistea 1; 

 

 -concursul national ,,LUMEA PE CARE NE-O DORIM ,, scoala Romani si 

Silistea 1 cu obtinere de locuri I si II ; 

 

 -concursul national „PRIETENII LUI EMINESCU”- premii I ,II, scoala 

Silistea 1;  

 

 -concursul national  ,, DIN SUFLET, PENTRU MAMA” –premii I, II siIII 

scoala Silistea 1; 

 concursul de limba engleza ,,DIN INIMI DE COPIL’’  premiul I, scoala 

Silistea1; 

 

 -concursul national ,, EMINESCU, O STEA CE LUMINEAZA VESNIC,, 

cu obtinere de locuri I, II si III la scoala Silistea 1 si Romani; 

 

 -concursul național “SANITARII PRICEPUȚI” 

 

 

 -concursul national " MICII BIOLOGI" 

 

 

 -concursul zonal pe teme istorice „CUZA ŞI UNIREA” desfăşurat la Şcoala 

Gimnazială Ştefan cel Mare, Judeţul Neamţcu participarea elevilor de la scolile 

Silistea 2 si Silistea1. 

 

 -Concursul national interdisciplinar ,, AMINTIRI DIN COPILARIE,, cu 

obtinere de locuri I, II  III si mentiuni la scolile Silistea 2 si Silistea 1; 

 



 Concurs National- „BRADUL ALTFEL”, ed. A III-a, Borlesti/Neamt-2015, 

concurs de abilitati practic-aplicative pe teme ecologice si de protectie a 

mediului , cu obtinere de premii I si II la scolile Gosmani si Romani; 

 

 Concurs National”MAGIA IERNII” ed. a V-a, 2014-2015, Scoala Gimnaziala 

nr. 10, Bacau cu obtinere de locuri I,II la scoala Gosmani; 

 

 Concurs National  ”DARUIND, VEI DOBANDI”, ed. A IV-a, Ruseni/Neamt, 

CAER 2014, cu obtinere de locuri I,II,III si premiul special la scoala Gosmani; 

 Concursul national de chimie ,,MAGDA PETROVAN” Iasi 2015 cu obtinere 

de rezultate foarte bune cu elevii scolilor Romani si Silistea 1; 

 

 

 -concursuri la care a participat formatia de dansuri populare: 

,,ROMANASII  DIN GOSMANI,, 

- concursul regional ,,Nestemate populare pe plaiuri nemtene-Valerica 

Patrichi” Borlesti/Neamt CAEJ 2015, Premiul I  

-concursul ,,Drag mi-e cantecul si jocul”-Cosmesti/Galati,Premiul I  

 


