
Şcoala Gimnazială Constantin Brâncuşi           

Cluj-Napoca                                                      
 

PROGRAMUL NAȚIONAL ȘCOALA ALTFEL 

 

 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

ÎN SĂPTĂMÂNA 17-21 decembrie 2018 

Clasa a VIII-a B 

Dirigintă: prof. Țibre Ana-Maria 
 

 

Activitatea / 

proiectul 

-Incursiune în opera 

marilor pictori 

(Henri Rousseau, 

Giuseppe 

Arcimboldo şi Rene 

Magritte) 

-Santa Claus – Și eu 

pot fi Moș Crăciun ! 

-Atelier de creaţie-

confecţionare de 

coroniţe, globuri cu 

tehnica şerveţelului 

etc  

-Atelier de lectură 

(redactarea unor 

compuneri narative sau 

descriptive inspirate 

din picturile lui 

Rousseau, Arcimboldo 

şi Magritte) 

-Atelier de  

-Educaţie juridică -

vizită la Tribunalul 

Cluj, întâlnire cu 

domnul judecător 

Cristian Danileţ 

-Crăciunul. Tradiţii la 

români (proiecte, 

discuţii) 

-Târg de Crăciun –

activitate caritabilă 

-Atelier francofon 

-Cerc de lectură-

povestiri de Gabriel 

Garcia Marquez, Dino 

Buzatti și de Franz 

Kafka, discuţii 

-Întâlnire cu membrii 

asociaţiei Caritas 

(prevenţie consum de 

droguri și alcool) 

-Excursionist în oraşul 

meu! –vizitarea 

obiectivelor turistice 

din Cluj-Napoca 

Domeniul  

 

Artă Literatură, educaţie 

juridică 

Tradiţii, obiceiuri 

Interculturalitate 

Literatură 

Stil de viaţă sănătos 

Turism, istorie 

Ziua /Intervalul 

orar 

LUNI -17.12.2018 

8-13 

 

MARŢI-18.12.2018 

8-13 

 

MIERCURI -

19.12.2018 

8-13 

 

JOI -20.12.2018 

8-13 

VINERI -21.12.2018 

8-13 

Grup ţintă  

 

Elevii claselor a VIII-a 

B și a VIII-a A 

Elevii claselor a VIII-a B 

şi a VIII-a A 

Elevii claselor a VIII-a 

B și a VIII-a A 

Elevii claselor a VIII-a B 

și a VIII-a A 

Elevii claselor a VIII-a 

B și a VIII-a A 

Coordonator-

prof. implicaţi 

 

- Țibre Ana-Maria, 

diriginta clasei a VIII-

a B și Coposescu 

Claudia Diana, 

- Țibre Ana-Maria, 

diriginta clasei a VIII-a B 

și Coposescu Claudia 

-Țibre Ana-Maria, 

diriginta clasei a VIII-a 

B și Coposescu Claudia 

-Țibre Ana-Maria, 

diriginta clasei a VIII-a B 

și Coposescu Claudia 

-Țibre Ana-Maria, 

diriginta clasei a VIII-a 

B și Coposescu Claudia 



diriginta clasei a VIII-

a A 

-Oltean Mihaela, 

Centrul de sănătate 

medicală 

Diana, diriginta clasei a 

VIII-a A 

 

Diana, diriginta clasei a 

VIII-a A 

- ceilalţi profesori 

diriginţi 

-Necula Daniela, 

profesoara de religie, 

-Tanțău Camelia, 

profesoara de educație 

tehnologică 

-Bulgaru Gabriela, 

profesoara de franceză 

-Ludușan Maria, 

bibliotecara școlii 

-Ciuhandu Manuela, 

profesor itinerant 

Vincent Henry, Expert 

France 

Diana, diriginta clasei a 

VIII-a A 

 

-Membrii Asociaţiei 

Caritas 

- Tanțău Camelia, 

profesoara de educație 

tehnologică 

-Ludușan Maria, 

bibliotecara școlii 

-Ciuhandu Manuela, 

profesor itinerant 

Diana, diriginta clasei a 

VIII-a A 

 

-Tanțău Camelia, 

profesoara de educație 

tehnologică 

-Bulgaru Gabriela, 

profesoara de franceză 

-Ludușan Maria, 

bibliotecara școlii 

-Ciuhandu Manuela, 

profesor itinerant 

Obiective 

operaționale 

SMART 

 

-Dezvoltarea 

originalităţii şi 

creativităţii; 

-Dezvoltarea 

capacităţii de 

socializare; 

 

-Dezvoltarea principiilor 

egalităţii în societate, 

promovarea demnităţii şi 

valorii oamenilor. 

-Dezvoltarea abilităţilor 

de scriere creativă 

-Stimularea curiozităţii 

copiilor prin 

investigarea realităţii 

-Dezvoltarea relaţiilor 

interpersonale şi de 

comunicare 

-Cultivarea unor valori 

şi atitudini 

fundamentale 

(altruismul, empatia 

etc) 

-Dezvoltarea 

competențelor de 

comunicare în limba 

franceză 

-Promovarea unui stil de 

viaţă sănătos, 

conştientizarea 

pericolului pe care îl 

reprezintă drogurile și 

alcoolul 

-Stimularea curiozităţii 

copiilor prin 

investigarea realităţii 

-Asimilarea unor 

informaţii de factură 

istorică şi socială 

referitoare la oraşul 

natal 

Produsele finale 

şi rezultatele 

obţinute 

 

-Produse confecţionate 

în cadrul atelierului: 

coroniţe de Crăciun, 

globuri realizate cu 

tehnica şerveţelului, 

felicitări 

-Alcătuirea albumului 

clasei care include 

fotografii realizate pe 

parcursul derulării 

activităţilor 

-Realizarea unor 

compuneri imaginative 

originale 

-Adunarea unui fond 

destinat ajutorării celor 

nevoiaşi, cu ocazia 

Crăciunului 

-Familiarizarea elevilor 

cu opera marilor scriitori 

-Implicarea în activităţi 

pe echipe, care vizează 

conştientizarea 

pericolului drogurilor și 

al alcoolului 

-Alcătuirea albumului 

clasei care include 

fotografii realizate pe 

parcursul derulării 

activităţilor 

- Asimilarea unor 

cunoştinţe semnificati-



-Participarea la atelierele 

interactive organizate, 

educarea în spiritul 

toleranţei şi dreptăţii 

 

ve cu privire la istoria 

oraşului natal. 

Metodele de 

evaluare și de 

diseminare 

folosite  

 

-Prezentarea 

-Dezbaterea 

-Atelierul 

 

-Albumul foto al clasei 

-Feedback-ul elevilor 

-Observarea 

comportamentului 

elevilor implicaţi 

 

-Problematizarea 

-Scrierea creativă, 

concursul 

 

-Premierea elevilor 

participanţi la jocuri 

didactice şi la competiţii 

-Albumul foto al clasei 

-Feedback-ul elevilor 

 

-Proiectul 

-Acţiune de voluntariat 

 

 

-Albumul foto al clasei 

-Feedback-ul elevilor 

 

-Problematizarea 

-Dezbaterea 

-Brainstorming-ul 

-Studiul de caz 

 

 

-Albumul foto al clasei 

-Feedback-ul elevilor 

 

-Excursia 

-Prezentarea 

 

-Albumul foto al clasei 

 

Impactul (asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

-Activităţile propuse 

sunt menite să 

stimuleze creativitatea 

elevilor şi să le 

îmbogăţească, de 

asemenea, cultura 

generală, prin 

asimilarea unor 

informaţii cu caracter 

cultural. 

-Activităţile au un rol 

deosebit de important în 

modelarea atitudinal-

comportamentală a 

elevilor, dezvoltându-le 

cunoaşterea de sine, 

conştientizarea propriilor 

trăiri şi sentimente, 

înţelegerea cauzelor şi 

efectelor pe care acestea 

le pot avea asupra lor şi 

asupra celorlalţi. 

-Activităţile au un rol 

deosebit de important în 

modelarea atitudinal-

comportamentală a 

elevilor 

-Pe parcursul 

activităţilor se vor 

dezvolta atitudini şi 

valori de natură etică, 

socială, elevii vor 

deveni empatici, 

implicaţi în problemele 

comunităţii. 

-Elevii vor lua contact, 

prin intermediul studiilor 

de caz, cu problemele cu 

care se confruntă 

societatea şi vor 

conştientiza importanţa 

unei vieţi echilibrate. 

-Pe parcursul 

activităţilor, elevii îşi 

vor dezvolta abilităţile 

de comunicare şi îşi vor  

consolida sentimentul 

apartenenţei la un 

anumit grup, ceea ce 

duce, inevitabil, la 

optimizarea relaţiilor 

între elevi. În urma 

chestionarelor aplicate, 

am remarcat că părinţii 

elevilor sunt deosebit 

de receptivi cu privire 

la desfăşurarea 

activităţilor din cadrul 

acestei săptămâni. 

 

Parteneri  

 

Doamna Oltean 

Mihaela –Centrul de 

sănătate medicală 

Domnul Cristian Danileţ, 

judecător 

Doamna Bodea Ildiko, 

avocat 

Vincent Henry, 

Expertise France 

Asociaţia Caritas 

Eparhial –Sima Rodica 

 

 

 

  



1. Conținutul, tematica proiectelor şi activităţilor planificate/obiectivele educaţionale SMART /durata/responsabili activitate(O.M.E.N.C.Ș.nr. 

5034/29.08.2016)  

     Proiectele şi activităţile selectate la nivelul Școlii Gimnaziale ”Constantin Brâncuși” urmăresc realizarea unor obiective educaţionale care nu  se pot 

atinge în programul normal din perioada cursurilor şi ele vizează:  

 Formarea gândirii autonome, reflexive, critice;  stimularea curiozităţii; dezvoltarea spiritului de echipă şi a iniţiativelor personale în cadrul unui grup;  

stimularea spiritului de competiţie prin participarea la jocuri şi concursuri; dobândirea de cunoştinţe şi competenţe cu caracter interdisciplinar şi 

transdisciplinar;  dezvoltarea de abilităţi de sinteză şi analiză a problemelor globale;  însuşirea modalităţilor nonagresive de rezolvare a situaţiilor 

conflictuale;  formarea unui comportament adecvat unor situaţii complexe ivite în viaţa  cotidiană; dezvoltarea armonioasă prin activităţi sportive; 

cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii; dezvoltarea abilităților sociale, abilităților de relaționare, precum și abilitatea de a lua decizii într-un 

mod responsabil,  diseminarea modelelor de bună practică.  

   La nivelul ciclului primar obiectivele operaţionale sunt:  
Încurajarea şi afirmarea talentelor elevilor si  manifestarea spiritului de echipă; dezvoltarea gustului pentru lectură si sensibilizarea copiilor în faţa 

fenomenului artistic: teatru, film, artă; stimularea copiilor în adoptarea unei atitudini pozitive faţă de practicarea unor jocuri specifice vârstei; manifestarea 

initiativei în relatiile interpersonale, în grupul de lucru în care îsi desfăsoară activitatea.  

Activiăţile şi formele de organizare din cadrul Programului Național „Școala Altfel” vor avea următoarele caracteristici, conform cap. II din Anexa la 

OMENCS   5034 29.08./2016, transdisciplinaritatea , experiențele /de învățare prin experiență, dezvoltarea de abilități socio-emoționale.    

    Activitățile care reflectă competența de a învăța să înveți reflectă abilitatea de organizare a propriului demers de învățare, inclusiv prin gestionarea 

eficientă a timpului și a informațiilor la nivel individual și de grup; abilitățile socio emoționale , recunoașterea și gestionarea emoțiilor, stabilirea unor 

relații pozitive față de alte persoane, luarea unor decizii responsabile și gestionarea situațiilor provocatoare în mod constructiv. Astfel sunt propuse 

următoarele tipuri de activități: jocuri de rol, vizite, interviuri, interacțiuni cu persoane /mediu probleme, rezolvare de probleme.   

   Activitatile vor fi organizate în fiecare zi lucratoare a săptămânii 17 -21 decembrie  2018, acoperind cel putin numarul de ore prevazut în orarul obișnuit 

al școlii atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.  

   3.   Modalităţile de monitorizare şi evaluare avizate de Consiliul Profesoral şi  aprobate de către Consiliul de Administraţie a Școlii Gimnaziale 

”Constantin Brâncuși”  conform art. III-IV din Anexa la ordinul 5034/2016 sunt: chestionare, fișe de feedback,  portofolii / albume cu fotografii, diplome, 

expoziţii cu produsele realizate,  autoevaluare, impresii  scrise ale elevilor, colaje, imagini, proiecte,  prezentări  PPT.  

   

În săptămâna 17 -21 decembrie  2018, clasele de gimnaziu alături de profesori vor participa în data de 18.12.2018 la excursia didactică la Alba –Iulia.  

 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Eugenia-Victoria Marcu 
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Nr. 1142/03.12.2018 

                                                                                                              Director, 

                                                                                                       Prof. Eugenia MARCU  


