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RAPORT AL ACTIVITĂŢILOR REALIZATE ÎN CDI TICHILEŞTI ÎN ANUL
ŞCOLAR 2017-2018
În anul şcolar 2017-2018, s-au desfãşurat activitãţi diverse şi atractive în CDI Tichileşti
care au avut drept scop creşterea calitãţii actului educaţional şi a rezultatelor învãţãrii, şanse egale în
educaţie, diversificarea ofertei de activitãţi extraşcolare, implicarea pãrinţilor în procesul educativ.
Activitãţi desfãşurate:
1. Titlul activităţii: „Copiii și alimentaţia sãnãtoasã”
Data: 16 octombrie 2017
Clasa a V-a A
Obiective : Identificarea beneficiilor unei alimentaţii sãnãtoase
identificarea celor cinci categorii principale de alimente necesare pentru o dietă sănătoasă,
relaţionate cu cele definite în piramida alimentară
Responsabil : prof. Baltă Mirela
-

2. Titlul activităţii: „Ziua internațională a toleranței”
Data: noiembrie 2017
Clasa a VII-a
Obiective : - promovarea unor principii democratice în relaţiile cu ceilalţi;
-crearea unor alternative pozitive pentru rezolvarea conflictelor;
Responsabil : prof. Cuzmin Otilia, prof. Gurgu Liliana

3.

4. Titlul activităţii: „Toți suntem egali în drepturi”
Data: decembrie 2017
Clasele: a VII-a și a VIII- a B
Obiective : -Promovarea drepturilor copilului;
-Sensibilizarea elevilor cu privire la non-discriminare
Responsabil : prof. Stamate Anca, prof. Gurgu Liliana
5. Titlul activităţii: „Dor de Eminescu…”
Data: ianuarie 2018
Clasele: V - VIII
Obiective : - Cunoaşterea operei poetului Mihai Eminescu
Responsabil : prof. Zainea Luiza, prof. Stamate Anca, prof. Gurgu Liliana
6. Activitate : ”Spune NU violenței!”
Data / perioada de desfăşurare: ianuarie 2018
Responsabil : Prof. Zainea Luiza, prof. Baltă Mirela
Descrierea activitãţii:
În cadrul multor activităţi şcolare, cadrul didactic transmite o vastă gamă de informaţii / noţiuni
care au un caracter moral şi care vizează formarea unor conduite morale, a unor comportamente care să
fie în conformitate cu cerinţele societăţii aparţinătoare. Formarea unor reprezentări morale, însuşirea
unor noţiuni şi norme morale nu sunt suficiente pentru a forma elevilor un comportament moral,
acestea trebuie să fie interiorizate, să devină motive interioare ale conduitei lor.
7. Titlul activităţii: „Roșu și alb”
Data: martie 2018
Clasele: V - VIII
Obiective : - Realizarea de felicitãri/mãrţişoare din materiale reciclabile
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Titlul activităţii: „Creangă și satul cu povești”
Data: martie 2018
Clasa: a IV-a A
Obiective : - Interpretarea unor fragmente din opera marelui povestitor
Responsabil : înv. Milea Janeta

9.

Titlul activităţii: „Tradiții locale de Paști”
Data: aprilie 2018
Clasa: a III-a B
Obiective : - Cunoaşterea tradiţiilor de Paşte şi semnificaţia acestora
Responsabil : înv. Crăciun Constantin

10. Titlul activităţii: „Europa, la mulți ani!”
Data: mai 2018
Clasa a IV-a
Obiective : Cunoaşterea de cãtre elevi a statelor membre ale UE, a valorilor promovate de
aceasta
Responsabil : înv. Peneș Viorica
11. Titlul activităţii: „ Cartea, prietena mea”
Data/Perioada : mai 2018
Clasa Preg. A
Responsabil : înv. Vâlsan Elena
Descrierea activităţii: Trezirea interesului pentru lectură.
12. Titlul activităţii: “Decizia în opţiunea şcolarã- rezultatul unor îndelungi chibzuinţe”
Data/Perioada : mai 2018
Clasele a VIII-a
Responsabil : prof. Stamate A, prof. Lăzărică E
Descrierea activităţii: Trezirea interesului pentru lectură.

13. Activitate de informare referitoare la pericolele internetului
Titlul activităţii: „Tu cum procedezi ?”
Data / perioada de desfăşurare: iunie 2018
Responsabil : Prof. Cuzmin Otilia
Obiective: Sã conştientizeze pericolele folosirii reţelelor de socializare
Cunoaşterea riscurilor din mediul online constituie cel mai important pas în evitarea
şi contracararea lor.

Întocmit,
Responsabil CDI Tichileşti,
Zainea Luiza Adina

