
Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi”           

Cluj-Napoca                                                      

 

PROGRAMUL NAȚIONAL ,,ȘCOALA ALTFEL” 

 

 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

ÎN SĂPTĂMÂNA 17-21 decembrie 2018 

 
prof.inv.primar Stanimir Diana 

Activitatea / 

proiectul 

Educațíe rutieră 

Atelier de modelaj 

     „Turnul Babel” 

Vizită la Muzeul 

Zoologic 

     Teatru de păpuși 

     Târg de dulciuri 

Sunete. Jocul   

sunetelor 

Vizită la Liceul de Arte 

Vizuale „Romulus 

Ladea” 

Vizionare film 3D 

Cinematograf „Florin 

Piersic” 

Domeniul  

 

     Educație civică 

     Estetic-creativ 

             Științific 

 

    Cultural-artistice 

   Proiecte caritabile 

        Estetic-creativ     Cultural-artistice 

Ziua /Intervalul 

orar 

LUNI 

8-12 

MARŢI 

8-12 

 

MIERCURI 

8-11 

 

JOI 

8-12 

VINERI 

8-12 

Grup ţintă  

 

Clasa pregătitoare A Clasa pregătitoare A Clasa pregătitoare A Clasa pregătitoare A Clasa pregătitoare Ae 

cu  

Coordonator-

prof. implicaţi 

 

Înv. Stanimir Diana 

Prof. religie Necula 

Daniela 

Înv. Stanimir Diana Înv. Stanimir Diana 

Prof. religie Daniela 

Necula 

Prof. logoped 

Iovănescu Ildika 

Înv. Stanimir Diana 

 

Înv. Stanimir Diana 

Obiective 

operaționale 

SMART 

 

Să cunoască regulile 

de circulatie ce se 

impun pentru pietoni  ; 

Să participe activ la 

discuție ; 

Să numească/ 

recunoască semnele de 

circulație și să explice 

semnificația lor 

 Să socializeze; 

 Să recunoască animalele                 

domestice și animalele 

sălbatice 

  Să își însușească un 

coportament civic adecvat, 

responsabil 

 

 

- să pună în practică 

norme de conduită  în 

colectiv; 

-să exprime păreri 

personale în legătură cu 

acțiunea/ personajele 

teatrului; 

-sǎ formuleze 

rǎspunsuri la ȋntrebǎri 

legate de acțiunea 

teatrului 

-să aleagă un număr 

limitat de dulciuri 

- să se impliice cu inters 

în atelierele propuse; 

- să trateze cu seriozitate 

tema propusă; 

- să se exprime corect și 

frumos în discuții; 

- să se poate respectuos 

cu cadrele didactice 

gazde; 

- să pună în practică 

norme de conduită  în 

colectiv; 

 

- să pună în practică 

norme de conduită  în 

colectiv; 

-să exprime păreri 

personale în legătură cu 

acțiunea/ personajele 

filmului; 

-sǎ formuleze 

rǎspunsuri la ȋntrebǎri 

legate de acțiunea 

filmului. 

 



sănătoase;  

-să-și formeze 

deprinderi de 

organizare a unei mese; 

- să emită corect 

vocalele și să le 

diferențieze ; 

Produsele finale 

şi rezultatele 

obţinute 

 

Realizarea unor desene 

cu semne de 

circulatie/jocuri de rol 

pe teme de circulație 

Expoziție de postere 

realizate în echipă cu 

imagini decupate 

(animale) 

Expoziție de desene 

”Acvariul meu” 

Desene-personaje hazlii 

Dulciuri; 

Personalizarea 

vocalelor prin desen 

Expoziție cu lucrărilre 

realizate 

 

Desene-scene din film 

Metodele de 

evaluare și de 

diseminare 

folosite  

 

Discuții despre cum 

trebuie să se comporte 

elevii în anumite 

locații 

Evaluarea 

comportamentului în 

mijloacele de transport în 

comun și în interiorul 

muzeului 

Discuții despre 

asemănări și deosebiri 

dintre unele animale 

 

Discuţii despre mesajul 

teatrului; 

Masă rotundă : Găsește 

alt final 

-expoziție cu vânzare; 

Identificarea corectă a 

vocalelor doar prin 

suport vizual 

 

Premierea celor mai 

reușite lucrări și a tuturor 

partiipanților 

Discuţii despre mesajul 

filmului; 

Masă rotundă pe tema 

,,Ce s-ar fi întâmplat 

dacă...” 

Impactul (asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

Îmbogățirea 

cunoștințelor; 

Creșterea 

responsabilizării 

elevilor;  

Însușirea unui 

comportament civic 

responsabil 

Îmbogățirea cunoștințelor 

despre lumea vie  

Elevii vor fi capabili să 

se adapteze la condiţiile 

şi cerinţele unei vizite 

organizate;  

 

Imbunătățirea comuni-

cării orale; 

 

Colectare de fonduri 

pentru copiii 

institutionalizati; 

Rotunjitea corectă a 

vocalelor; pronunțarea 

corectă a acestora. 

 

Creșterea respectului de 

sine și a responsabilității 

acțiunilor proprii; 

Dezvoltarea respectului 

pentru artă și a simțului 

estetic. 

 

 

Imbunătățirea comuni-

cării orale; 

Elevii învață să se 

comporte în societate; 

prin comportamentul 

lor civilizat promovează 

imaginea școlii. 

Parteneri  

 

Secția de Poliție nr. 3 Personalul muzeului Teatrul Animart 

 

Prof. Denisa Curte 

(sculptor) 
Toți învățătorii 

 

 



Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi”           
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PROGRAMUL NAȚIONAL ,,ȘCOALA ALTFEL” 

 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

ÎN SĂPTĂMÂNA 17-21 decembrie 2018 
CLASA PREGĂTITOARE  B 

prof. înv. primar, Șasa Ioana 

Activitatea / 

proiectul 

Tehnica șervețelului 

– atelier de creație 

 

Vizită – Fabrica de 

pâine Ioasim 

Târg caritabil de 

Crăciun 

Teatru de păpuși 

MainLab –învățare 

prin joc (11-12) 

Atelier de creație – 

podoabe de Crăciun 

Film animat 3D 

 

Domeniul  

 

Cultural-artistic Tehnic Cultural-artistic 

Voluntariat  

Proiecte caritabile 

Cultural-artistic 

 

Cultural-artistic 

 

Ziua /Intervalul 

orar 

LUNI 

8-12 

MARŢI 

8-12 

MIERCURI 

8-12 

JOI 

8-12 

VINERI 

8-11 

Grup ţintă  

 

elevii CP B elevii CP B elevii CP B elevii CP B elevii CP B 

Coordonator-

prof. implicaţi 

 

Ioana Șasa Ioana Șasa 

prof. logoped Iovănescu 

Ildiko 

Ioana Șasa Ioana Șasa Ioana Șasa 

Obiective 

operaționale 

SMART 

 

-să își dezvolte abilități 

și deprinderi de lucru 

în domeniul artei; 

-să își dezvolte spiritul 

estetic în cadrul 

activității de tehnică a 

șervețelului; 

-să valorifice în 

lucrările lor, tradițiile 

de Crăciun 

-să își dezvolte atitudini 

responsabile atunci când 

au activități în afara 

scolii; 

-să conștientizeze situații 

din viața reală regăsite în 

vizită; 

-să rețină pașii procesului 

tehnologic prezentați; 

-să manifeste 

compasiune pentru 

categoriile defavorizate; 

-să utilizele metode de 

lucru învățate la AVAP, 

pentru pregătirea unui 

cadou specific de 

Crăciun, pentru elevii 

parteneri; 

-să intoneze în cor 

colinde 

-să își dezvolte 

îndemânarea, în activități 

practice de confecționare 

a podoabelor de Crăciun 

(salată de fructe); 

-să colaboreze cu colegii 

în vederea realizării 

scopului propus; 

-să îşi încurajeze colegii. 

- să participe la 

activitățile de joc. 

-sa răspunda la întrebări 

referitoare la conţinutul 

filmului ; 

-să povestească 

secvențe din film; 

-să exprime păreri 

personale în legătură cu 

acțiunea 

Produsele finale 

şi rezultatele 

obţinute 

 

-suporturi de pahare (o 

parte le vor duce 

acasă, o parte se vând 

la târgul de Crăciun al 

școlii) 

-produse de panificație 

modelate de ei; 

-colaje, pagini de colorat; 

-obiecte de decor 

specifice Crăciunului 

 

-podoabe de Crăciun 

-brad împodobit 

 

-colecție de desene cu 

scene din film, realizate 

de copii 

-expoziție 



Metodele de 

evaluare și de 

diseminare 

folosite  

 

-aprecieri verbale, 

recompense; 

-expoziție de lucrări; 

-vânzarea produselor 

obținute la târgul 

caritabil de Crăciun 

-prezentări în format PPT 

cu imagini din fabrică; 

-exprimarea opiniilor 

elevilor cu privire la 

vizită; 

-aprecieri verbale; 

-diplome 

-aprecieri verbale 

-aprecieri verbale 

-diplome 

-aprecieri verbale  

Impactul (asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

Elevii: 

vor şti să se aprecieze 

corect, cultivându-şi  

stima de sine şi 

încrederea în 

potenţialul propriu;  

vor fi capabili să se 

adapteze la condiţiile 

şi cerinţele  unui 

spectacol;  

vor fi mai interesaţi de 

activităţile  

extracurriculare 

organizate de şcoală;  

vor fi mai cooperanţi 

şi interesaţi de o  

participare activă la 

viaţa şcolii. 

Cadrul didactic:  

va folosi experienţa 

dobândită în alte 

activităţi  educative;   

va cunoaşte mai bine 

relaţiile dintre elevi;   

va folosi materialele 

realizate în activităţi  

viitoare. 

îşi va  îmbogăţi 

strategia în domeniul 

educativ. 

Elevii: 

vor fi capabili să se 

adapteze la condiţiile şi  

cerinţele pe care le 

impune mediul social, 

dincolo de zidurile şcolii;  

vor înţelege necesitatea 

respectării unor reguli  

în situaţia data-vizita în 

cadrul unei fabrici; 

vor fi mai interesaţi de 

activităţile  

extracurriculare 

organizate în afara şcolii.  

Cadrul didactic:  

va cunoaşte mai bine 

relaţiile dintre elevi;   

îşi va îmbogăţi strategia 

în  domeniul educativ. 

Elevii: 

vor fi capabili să se 

adapteze la condiţiile 

şi  cerinţele pe care le 

impune mediul social, 

dincolo de zidurile 

şcolii;  

vor înţelege necesitatea 

respectării drepturilor  

copilului; 

vor fi mai interesaţi de 

activităţile  

extracurriculare 

organizate în afara 

şcolii.  

Cadrul didactic:  

va cunoaşte mai bine 

relaţiile dintre elevi;   

îşi va  îmbogăţi 

strategia în domeniul 

educativ 

Elevii: 

vor şti să se aprecieze 

corect, cultivându-şi 

stima de sine şi 

încrederea în potenţialul 

propriu;  

vor fi capabili să se 

adapteze la condiţiile şi  

cerinţele jocurilor;  

vor fi mai interesaţi de 

activităţile  

extracurriculare 

organizate de şcoală;  

vor fi mai cooperanţi şi 

interesaţi de o 

participare  activă la 

viaţa şcolii. 

Cadrul didactic:  

va folosi experienţa 

dobândită în alte 

activităţi  educative;   

va cunoaşte mai bine 

relaţiile dintre elevi;   

va folosi materialele 

realizate în activităţi  

viitoare. 

îşi va  îmbogăţi 

strategia în domeniul 

educativ. 

Elevii: 

vor fi capabili să se 

adapteze la condiţiile 

şi  cerinţele pe care le 

impune mediul social, 

dincolo de zidurile 

şcolii;  

vor înţelege necesitatea 

respectării unor reguli  

în situaţia data-

vizionarea unui film; 

vor fi mai interesaţi de 

activităţile  

extracurriculare 

organizate în afara 

şcolii.  

Cadrul didactic:  

va cunoaşte mai bine 

relaţiile dintre elevi.  

Parteneri  

 

artist Racolța Ioana Fabrica de pâine Ioasim prof. Necula Daniela 

prof. Tot Sabina  

prof. Pop Dorina Cinematograful ”Florin 

Piersic” 

 

 



  

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi”           
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PROGRAMUL NAȚIONAL ,,ȘCOALA ALTFEL” 

 

 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

ÎN SĂPTĂMÂNA 17-21 decembrie 2018 
Prof. înv. Primar Hagău Adina-Aura 

Clasa pregătitoare C 

 

Activitatea / 

proiectul 

Reguli de circulaţie 

Atelier de 

decoraţiuni (cadouri 

pentru cei dragi) 

 

 

Vizită la muzeul 

zoologic 

Teatru de păpuşi 

 

Târg de dulciuri 

 

 Sunete. Jocul sunetelor 

Campionii. Jocuri 

sportive 

 

Vizionare film 3D 

cinematograful 

”Florin Piersic” 

Domeniul  

 

Educaţie civică 

Estetic-creativ 

 

Ştiinţific 

 

Cultural-artistic 

Cultural-artistic 

Sportiv 

 

Cultural-artistic 

 

Ziua /Intervalul 

orar 

LUNI 

8-12 

 

MARŢI 

8-12 

 

MIERCURI 

8-12 

 

JOI 

8-12 

VINERI 

8-12 

Grup ţintă  

 

Clasa pregătitoare C Clasa pregătiroare C Clasa pregătitoare C Clasa pregătitoare C Clasa pregătitoare C 

Coordonator-

prof. Implicaţi 

 

Prof. înv. Primar 

Hagău Adina-Aura 

Prof. înv. Primar Hagău 

Adina-Aura 

Prof. înv. Primar Hagău 

Adina Aura 

Prof. religie Daniela 

Necula 

Prof. înv. Primar Hagău 

Adina-Aura 

Prof. logoped Iovănescu 

Ildika 

Prof. educaţie fizică 

Perde Sorin 

Prof. înv. Primar Hagău 

Adina-Aura 

Prof. logoped 

Iovănescu Ildika 

Obiective 

operaționale 

SMART 

 

-să să utilizele metode 

de lucru învățate la 

AVAP, pentru 

pregătirea unui cadou 

specific de Crăciun; 

-să utilizeze regulile de 

circulaţie învăţate în 

situaţii de joc create de 

-să socializeze; 

- să îşi însuşească un 

comportament civic 

adecvat, responsabil; 

-să recunoască animalele 

domestic şi animalele 

sălbatice; 

-să aplice regulile 

-să pună în practică 

norme de conduit în 

colectiv; 

-să exprime păreri 

personale în legătură cu 

acţiunea/personajele 

teatrului; 

-să formulize răspunsuri 

-să emită correct vocalele 

limbii române; 

-să diferenţieze vocalele 

limbii romîne; 

-să îşi dezvolte calităţile 

motrice: viteză rezistenţă, 

îndemânare, forţă; 

- să realizeze acţiuni 

 

-Să pună în practică 

norme de conduit în 

colectiv. 

 

-Să formuleze 

răspunsuri în legătură 

cu acţiunea filmului  



cadrul didactic; 

-să respecte regulile 

unui joc; 

-să 

numească/recunoască 

semnele de circulaţie 

prezentate şi să explice 

semnificaţia lor; 

învăţate despre 

comportamentul pe care 

îl avem în mijloacele de 

transport în comun; 

la întrebări legate de 

acţiunea teatrului; 

-să îşi însuşească princii 

de bază ale unui stil de 

viaţă sănătos; 

-să colaboreze cu 

colegii în vederea 

realizării unui scop 

propus; 

motrice cu structuri şi 

eforturi variate; 

-să integreze procedeele 

tehnice învăţate în acţiuni 

tactice simple; 

-să colaboreze cu colegii 

în vederea realizării 

scopului propus; 

-să îşi încurajeze colegii. 

 

-Să exprime păreri 

personale în legătură cu 

acţiunea filmului 

Produsele finale 

şi rezultatele 

obţinute 

 

Decoraţiuni de 

Crăciun împachetate în 

cadouri pentru cei 

dragi. 

Realizarea unor desene 

cu semnele de 

circulaţie prezentate. 

Expoziţie de postere 

ralizate în echipă cu 

animale decupate. 

Expoziţie de desene 

acvariul meu 

Album foto 

Desene-personaje 

hazlii; 

Dulciuri 

Postere 

Album cu fotografii 

-album foto 

-desen:scene din film 

Metodele de 

evaluare și de 

diseminare 

folosite  

 

-aprecieri verbale; 

-premierea cu diplome 

a celor mai indeite 

decoraţiuni; 

-discuţii despre modul 

de participare la joc; 

-aprecieri individuale şi 

collective; 

-discuţii despre 

asemănări şi deosebiri 

dintre unele animale.  

 

-aprecieri verbale; 

-discuţii despre mesajul 

teatrului; 

-aprecieri verbale; 

-expoziţie; 

-medalii. 

-aprecieri verbale 

individuale şi colective 

Impactul (asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

 

Responsabilizarea 

elevilor prin însuşirea 

unui comportament 

civic adecvat. 

Elevii vor fi capabili 

să se adapteze la 

condiţiile şi cerinţele 

pe care le impune 

mediul social, dincolo 

de zidurile şcolii,vor fi 

mai interesaţi de 

activităţile 

extracurriculare 

organizate în afara 

şcolii.  

Cadrul didactic va 

cunoaşte mai bine 

 

Elevii îşi vor îmbogăţi 

cunoştinţele despre 

lumea vie şi vor fi 

capabili să se adapteze la 

condiţiile şi cerinţele 

unei vizite organizate.  

Elevii vor şti să se 

aprecieze corect, 

cultivându-şi stima de 

sine şi încrederea în 

potenţialul propriu, 

vor fi mai interesaţi de 

activităţile 

extracurriculare 

organizate de şcoală,  

vor folosi abilităţile 

dobândite pentru a 

forma echipe cu ceilalţi 

colegi,vor fi mai 

cooperanţi şi interesaţi 

de o participare activă 

la viaţa şcolii. 

Cadrul didactic va 

folosi experienţa 

Elevii vor dobândi 

rutunjirea şi pronunţarea 

corectă a vocalelor,  

vor şti să se aprecieze 

corect, cultivându-şi 

stima de sine şi 

încrederea în potenţialul 

propriu, vor fi capabili să 

se adapteze la condiţiile 

şi cerinţele jocurilor.  

Vor înţelege necesitatea 

respectării regulilor de 

joc, vor fi mai interesaţi 

de activităţile 

extracurriculare 

organizate de şcoală şi 

vor folosi abilităţile 

dobândite pentru a forma 

Elevii vor fi capabili să 

se adapteze la condiţiile 

şi cerinţele pe care le 

impune mediul social, 

dincolo de zidurile 

şcolii, vor înţelege 

necesitatea respectării 

unor reguli în situaţia 

data-vizionarea unui 

film. 

 Cadrul didactic va 

cunoaşte mai bine 

relaţiile dintre elevi şi 

îşi va îmbogăţi strategia 

în domeniul. 

 



relaţiile dintre elevi şi 

îşi va îmbogăţi 

strategia în domeniul 

educativ 

dobândită în alte 

activităţi educative, va 

cunoaşte mai bine 

relaţiile dintre elevi, va 

folosi materialele 

realizate în activităţi 

viitoare,îşi va îmbogăţi 

strategia în domeniul 

educativ. 

Colectare de fonduri 

pentru copiii 

defavorizaţi. 

echipe cu ceilalţi colegi. 

Cadrul didactic va folosi 

experienţa dobândită în 

alte activităţi educative, 

va cunoaşte mai bine 

relaţiile dintre elevi şi va 

folosi materialele 

realizate în activităţi 

viitoare. 

 

Parteneri  

 

Părinţi Muzeul Zoologic Teatrul Animart  Învăţătorii 
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PROGRAMUL NAȚIONAL ,,ȘCOALA ALTFEL” 

 

 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

ÎN SĂPTĂMÂNA 17-21 decembrie 2018 
 CLASA I A 

Prof. înv. primar DORINA BONDA 

 

Activitatea / 

proiectul 

E MAI UȘOR SĂ 

PREVII DECÂT SĂ 

CORECTEZI! 

ATELIER DE 

LUMÂNĂRI 

DECORATIVE 

PODOABE DE 

CRĂCIUN 

TÂRG DE CRĂCIUN VIZITĂ LA 

PENSIUNEA 

„POARTA DE SUB 

FELEAC” 

VIZIONARE DE 

FILM 

Domeniul  

 

Ed. pt. sănătate/ 

Comunicare /  

Ed. tehnologică 

Ed. civică/ 

Artă și tehnologie 

Ed. socială/ 

voluntariat 

Ed. socială/  

Ed. civică/ 

Comunicare 

Ed. cultural - artistică 

Ziua /Intervalul 

orar 

LUNI 

8.00-10.00 

10.00-12.00 

 

MARŢI 

8.00-12.00 

 

MIERCURI 

8.00-12.00 

 

JOI 

8.00-12.00 

VINERI 

8.00-12.00 

Grup ţintă  

 

elevii cls. I A elevii cls. I A elevii cls. primare elevii cls. I A elevii cls. primare 

Coordonator-

prof. implicaţi 

D. Bonda D. Bonda învățătorii D. Bonda D. Bonda 

Obiective 

operaționale 

SMART 

 

- să se depisteze viciile 

de postură; executarea 

unui complex de 

exerciții de corectare a 

posturii corporale; 
- să se dezvolte spiritul 

de investigație, analiză, 

comunicare, dezbatere 

- să realizeze din diferite 

materiale felicitări,  

decorațiuni cu care să 

împodobească bradul și 

încăperile, în perioada 

Crăciunului 

- să aplice cunoștințe 

matematice privind 

calcule și unități de 

măsură; 

- să se implice în 

acțiuni caritabile, 

donând sume în vederea 

realizării de pachete 

pentru ajutorarea 

persoanelor nevoiașe;  

- să observe modul de 

fabricare și utilizare a 

uneltelor din gospodăriile 

țărănești; 

- să enumere etapele 

procesului de gătire a 

plăcintelor; 

- să-și formeze deprinderi 

de nutriție sănătoasă 

- să răspundă la 

întrebări referitoare la 

conţinutul filmului  

- să exprime păreri 

personale în legătură cu 

acțiunea/ personaje 



- să se formeze 

deprinderi practice și 

antreprenoriale; 

- să cunoască și să 

practice obiceiurile de 

Crăciun - colindul 

Produsele finale 

şi rezultatele 

obţinute 

 

- realizarea unei 

broșuri; 

- realizarea de 

lumânări decorate 

- decorarea sălii de clasă - decorațiuni specifice 

Crăciunului 

- fotografii, desene 

- modelarea și coacerea de 

plăcinte 

 

- harta filmului 

(ilustrarea momentelor 

subiectului prin 

imagini) 

Metodele de 

evaluare și de 

diseminare 

folosite  

- întocmirea fișelor 

individuale de 

informare asupra 

dezvoltării fizice a 

elevilor 

- expoziție cu 

produsele finale 

- expoziție cu produsele 

finale 

 

- târg cu vânzare 

 

- discuții despre cum 

trebuie să se comporte 

elevii în anumite locații 

- realizarea de postere și 

afișe privind vizitarea 

pensiunii 

- discuţii despre 

mesajul filmului; 

- masă rotundă pe tema 

,,Ce s-ar fi întâmplat 

dacă...” 

Impactul 

(asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

- se realizează 

parteneriat între școală 

și cabinet de 

kinetoterapie; 

- părinții sunt 

informați asupra stării 

de dezvoltare fizică a 

propriului copil; 

- elevii învață să-și 

corecteze postura 

corporală 

- elevii își însuşesc 

abilităţi, deprinderi, 

atitudini care să conducă 

la un comportament 

civic, de respect faţă de 

religie 

- atitudine adecvată în 

raport cu valorile, 

obiceiurile și tradițiile 

neamului românesc 

- utilizarea sumelor 

obținute din vânzarea 

produselor pentru elevii 

de la Liceul pentru 

deficienți de auz Cluj; 

- părinții au 

posibilitatea să se 

implice în viața și 

activitatea școlii 

- se realizează parteneriat 

cu societate comercială; 

- se cultivă valorile 

naționale în rândul 

elevilor; 

- elevii își îmbogățesc 

cunoștințele și își 

însușesc un 

comportament civic 

responsabil 

 

- elevii își dezvoltă și 

își îmbunătățesc 

competențele de 

comunicare orală; e 

stimulată motivația 

pentru lectura 

suplimentară 

Parteneri  

 

 părinți, Ioana Prunean 

- atelierul Ikarus 

părinți, prof. de religie 

Daniela Necula 

elevi, profesori proprietarii pensiunii Cinema Florin Piersic 
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 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

ÎN SĂPTĂMÂNA 17-21 decembrie 2018 
 

Clasa I B 

                                                                      prof. înv. primar TILEA ELENA 
Activitatea / 

proiectul 

SA FOLOSIM 

PRODUSE 

NATURALE 

”Covrigi din aluat” 

SĂ DEVENIM  

INDEMANATICI  

”Podoabe de Crăciun” 

a) SĂ PROTEJĂM 

ANIMALELE 

b)TÂRGUL DE 

CRACIUN 

a) SĂ TRĂIM 

SĂNĂTOS 

b) DELICII DE 

SĂRBĂTORI 

VIZIONARE DE 

FILM 

Domeniul  

 

Ed. Culturală Ed. Științifică Ed. Socială/ 

voluntariat 

Educație pentru 

Sănătate/ Ed. 

Tehnologică 

Ed. Cultural - artistică 

Ziua /Intervalul 

orar 

LUNI 

8.00-12.00 

 

MARŢI 

8.00-12.00 

 

MIERCURI 

a) 8.00-9.00 

b)9.00-12.00 

 

JOI 

a) 8.00-10.00 

           b) 10.00-12.00 

VINERI 

8.00-12.00 

Grup ţintă  

 

Clasa a I B Clasa I B a) Clasa I B 

b) Elevii cl. primare 

a) Elevii cl. primare 

b) Clasa I B 

 

Elevii cl. primare 

Coordonator-

prof. implicaţi 

 

TILEA ELENA 

 

 

TILEA ELENA TILEA ELENA TILEA ELENA 

 

TILEA ELENA 

Obiective 

operaționale 

SMART 

 

- îmbogățirea setului 

de cunoștințe 

referitoare la creațiile 

populare ale poporului 

român, 

-  familiarizarea cu 

vestigiile trecutului 

- îmbogățirea setului de 

cunoștințe privind 

preventia dezastrelor 

naturale și antropice 

- elaborarea unui set de 

reguli necesare protecției 

mediului 

a) dobândirea de 

informații despre viața 

animalelor fără stăpân 

și despre modalități de 

stopare a abandonului; 

b)- implicarea în acțiuni 

caritabile; 

-respectarea 

obiceiurilor de Crăciun-

colindul 

a) - însușirea unor 

deprinderi de viață 

sănătoasă; 

- valorizarea importanței 

sportului și a alimentației 

sănătoase; 

b) - aplicarea unor reguli 

de igienă a alimentației; 

- colaborarea și munca în 

echipă pentru obținerea 

produsului final; 

- deschiderea 

orizonturilor culturale, 

informaționale           

- șlefuirea 

comportamentului pe 

stradă și în general 



Produsele finale 

şi rezultatele 

obţinute 

 

- fotografii 

- colacii realizați de 

către copii cu ajutorul 

gazdelor 

- fotografii 

- set de reguli 

- jocuri, povești, 

cântecele 

a) fotografii 

b) - vizitarea târgului 

- achiziționarea de 

produse 

a) –fotografii 

 - set de reguli pentru o 

viață sănătoasă 

b) – realizarea salamului 

de biscuiți 

- impresii 

- fotografii 

Metodele de 

evaluare și de 

diseminare 

folosite  

 

- discuții privind 

importanța cunoașterii 

creațiilor populare ale 

poporului nostru 

- dezbatere privind 

importanța acțiunilor 

desfășurate de către 

oameni pentru protejarea 

mediului 

a) dezbatere privind 

modalitățile de stopare 

a abandonului 

animalelor; 

b)târg cu vânzare 

a) dezbatere privind 

importanța sportului și a 

unui stil de viață sănătos; 

b) expunerea și 

degustarea produselor 

realizate 

- dezbatere asupra celor 

văzute/ vizionate 

- formularea unui alt 

sfârșit pentru film 

Impactul (asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

-atitudine adecvată în 

raport cu valorile, 

obiceiurile si traditiile 

neamului românesc 

- însuşirea de abilităţi, 

deprinderi, atitudini 

care să conducă la un 

comportament civic,  

- îmbunătățirea 

conduitei elevilor 

aflați într-un asemenea 

context 

- atitudine adecvată în 

raport cu acțiunile 

oamenilor care conduc la 

dezastre natural 

- însușirea unor 

deprinderi care să 

conducă la un 

comportament  civic 

adecvat  protejării  

mediului 

a) conștientizarea 

rolului animalelor de 

companie în viața 

omului 

b)-atitudine adecvată în 

raport cu valorile, 

obiceiurile si traditiile 

neamului românesc 

-utilizarea sumelor 

obținute din vânzarea 

produselor pentru elevii 

de la Sc. cu deficienți 

de auz 

a) însuşirea de abilităţi, 

deprinderi, atitudini care 

să conducă la un stil de 

viață sănătos 

b) -stimularea 

creativităţii şi a 

imaginaţiei copiilor 

-eficacitatea muncii pe 

echipe 

 

- îmbunătățirea 

conduitei elevilor aflați 

într-un asemenea 

context 

Parteneri  

 

PARINTII  a) Simona Bugnaru –

voluntar la Asociația 

pentru protejarea 

animalelor „Nuca” 

 

b)elevi, profesori 

a) Ionuț Rada, fost 

fotbalist la CFR Cluj; 

 

Cinema Florin Piersic 
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 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

ÎN SĂPTĂMÂNA 17-21 decembrie 2018 

Trif Cristina, IC 
Activitatea / 

proiectul 

,,Povestea 

Crăciunului’’ 

,, Păpușile tricolore 

sărbătoresc 

Centenarul’’ 

,,Târg de dulciuri’’ ,,Sport pentru 

sănătate’’ 

,,La Cinema’’ 

Domeniul  

 

Cultural-artistic Aniversare Proiect caritabil Sportiv Cultural-artistic 

Ziua /Intervalul 

orar 

LUNI 

8-13 

 

MARŢI 

8-13 

 

MIERCURI 

8-13 

 

JOI 

8-13 

VINERI 

8-13 

Grup ţintă  

 

Preșcolarii de la 

Grădinișa ,,Paradisul 

Prichindeilor’’ 

Elevii clasei I C 

Elevii clasei I C Elevii clasei I C 

Elevii școlii 

gimn.,,Constantin 

Brăncuși’’ 

Elevii clasei IC 

Elevii școlii gimn, 

,,Constantin Brăncuși’’ 

Elevii clasei I C  

Elevii claselor I-IV 

Coordonator-

prof. Implicaţi 

 

Prof. Cons. Școlar 

Oprea Casiana 

Prof.înv. primar Trif 

Cristina 

 

Prof.înv primar Trif 

Cristina 

Prof. Daniela Necula 

Prof.înv.primar Trif 

Cristina 

Prof. înv.primar Trif 

Cristina 

Prof. Înv.primar Trif 

Cristina 

 

Obiective 

operaționale 

SMART 

 

-Să vizioneze povestea 

timp de o oră utilizând 

retroproiectorul 

-Să poarte o 

conversație pe baza 

imaginilor 

-Să confecționeze păpuși 

pe baza materialelor timp 

de o oră 

-Să converseze în 

legătură cu semnificația 

zilei de ,,1 Decembrie ‘’  

-Să gestioneze banii 

pentru cumpărarea 

dulciurilor 

-Să interacționeze cu 

participanții conform 

cadrului  de desfășurare 

a Târgului 

-Să asiste la expunerea  și 

demonstrațiile oferite de 

invitat  

-Să converseze pe baza 

informațiilor oferite 

despre sport și sănătate 

-Să urmărească acțiunea 

pe baza  filmului 

- Să interacționeze 

civilizat conform 

regulilor de 

comportament în 

cinematograf 

Produsele finale 

şi rezultatele 

obţinute 

 

Informații legate de 

semnificația sărbătorii 

de Crăciun, datini, 

tradiții 

Munca în echipa elev-

profesor- părinte  

Insușirea unor tehnici de 

lucru manual și 

dezvoltarea manualitații 

fine 

Ajutorul dat în 

parteneriat 

Informații legate de 

importanța sportului 

pentru sănătate 

Vizionarea filmului 

 

Metodele de Discuții referitoare la Intonarea ,,Horei Unirii’’  Conversații referitoare la Realizarea unui desen 



evaluare și de 

diseminare 

folosite  

 

datini și tradiții de 

Crăciun 

însoțită de mișcare 

precum și manevrarea 

păpușilor obținute 

Diseminare în presă materialele prezentate  pe baza filmului  

Impactul (asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

Promovarea imaginii 

școlii 

Socializarea și 

dezvoltarea relațiilor 

interpersonale 

Îmbunătățirea relației 

elev- profesor -părinte și 

dezvoltarea abilităților de 

comunicare între aceștia 

Promovarea imaginii 

școlii 

Stil de viață sănătos Îmbogățirea în plan 

cultural  

Dezvoltare pe plan  

emoțional 

Parteneri  

 

Grădinița ,,Paradisul 

Prichindeilor’’ 

Părinții elevilor clasei IC Liceul pentru deficienții 

de auz   

Sportivul de performanță 

I.Rada 

Personalul 

Cinematografului 

 ,,Florin Piersic’’ 
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 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  
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Clasa a II-a A 

 

                                                                      prof. înv. primar Mitrea Alina 
Activitatea / 

proiectul 

a)SĂ PROTEJĂM 

MEDIUL 

ÎNCONJURĂTOR 

b) Podoabe de 

Crăciun 

VIZITĂ LA MUZEUL 

ȚĂRĂNESC „Poarta 

de su’ Feleac” 

a) SĂ PROTEJĂM 

ANIMALELE 

b)TÂRGUL DE 

CRACIUN 

a) SĂ TRĂIM 

SĂNĂTOS 

b) DELICII DE 

SĂRBĂTORI 

VIZIONARE DE 

FILM 

Domeniul  

 

Ed. Științifică 

 

Estetic-creativ 

Cultural Cultural-artistic 

Voluntariat  

Proiecte caritabile 

Educație pentru 

Sănătate/ Ed. 

Tehnologică 

Cultural-artistic 

 

Ziua /Intervalul 

orar 

LUNI 

8.00-10.00 

10-12 

 

MARŢI 

8.00-12.00 

 

MIERCURI 

a) 8.00-9.00 

b)9.00-12.00 

 

JOI 

a) 8.00-10.00 

           b) 10.00-12.00 

VINERI 

8.00-12.00 

Grup ţintă  

 

Clasa a II-a A Clasa a II-a A c) Clasa a II-a A 

d) Elevii cl. primare 

a) Elevii cl. primare 

b) Clasa a II-a A 

Elevii cl. primare 

Coordonator-

prof. implicaţi 

 

Mitrea Alina 

 

Mitrea Alina 

 

Mitrea Alina 

învățătorii claselor 

primare 

Mitrea Alina 

 

 

Mitrea Alina 

 

Obiective 

operaționale 

SMART 

 

- îmbogățirea setului de 

cunoștințe privind 

preventia dezastrelor 

naturale și antropice 

- elaborarea unui set de 

reguli necesare 

protecției mediului 

b) - colaborarea și 

munca în echipă pentru 

- îmbogățirea setului de 

cunoștințe referitoare la 

creațiile populare ale 

poporului român, 

-  familiarizarea cu 

vestigiile trecutului 

a) dobândirea de 

informații despre viața 

animalelor fără stăpân 

și despre modalități de 

stopare a abandonului; 

b)- implicarea în acțiuni 

caritabile; 

-respectarea 

obiceiurilor de Crăciun-

a) - însușirea unor 

deprinderi de viață 

sănătoasă; 

- valorizarea importanței 

sportului și a alimentației 

sănătoase; 

b) - aplicarea unor reguli 

de igienă a alimentației; 

- colaborarea și munca în 

- deschiderea 

orizonturilor culturale, 

informaționale           

- șlefuirea 

comportamentului pe 

stradă și în general 



obținerea produsului 

final 

colindul echipă pentru obținerea 

produsului final; 

Produsele finale 

şi rezultatele 

obţinute 

 

a) fotografii 

- set de reguli 

- jocuri, povești, 

cântecele 

b) realizarea 

podoabelor 

- fotografii 

- colacii realizați de 

către copii cu ajutorul 

gazdelor 

a) fotografii 

b) - vizitarea târgului 

- achiziționarea de 

produse 

a) –fotografii 

 - set de reguli pentru o 

viață sănătoasă 

b) – realizarea salamului 

de biscuiți 

- impresii 

- fotografii 

Metodele de 

evaluare și de 

diseminare 

folosite  

 

a) dezbatere privind 

importanța acțiunilor 

desfășurate de către 

oameni pentru 

protejarea mediului 

b) expunerea 

produselor realizate 

- discuții privind 

importanța cunoașterii 

creațiilor populare ale 

poporului nostru 

a) dezbatere privind 

modalitățile de stopare 

a abandonului 

animalelor; 

b)târg cu vânzare 

a) dezbatere privind 

importanța sportului și a 

unui stil de viață sănătos; 

b) expunerea și 

degustarea produselor 

realizate 

- dezbatere asupra celor 

văzute/ vizionate 

- formularea unui alt 

sfârșit pentru film 

Impactul (asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

a) atitudine adecvată în 

raport cu acțiunile 

oamenilor care conduc 

la dezastre natural 

- însușirea unor 

deprinderi care să 

conducă la un 

comportament  civic 

adecvat  protejării  

mediului 

b) -stimularea 

creativităţii şi a 

imaginaţiei copiilor 

-atitudine adecvată în 

raport cu valorile, 

obiceiurile si traditiile 

neamului românesc 

- însuşirea de abilităţi, 

deprinderi, atitudini care 

să conducă la un 

comportament civic,  

- îmbunătățirea 

conduitei elevilor aflați 

într-un asemenea 

context 

a) conștientizarea 

rolului animalelor de 

companie în viața 

omului 

b)-atitudine adecvată în 

raport cu valorile, 

obiceiurile si traditiile 

neamului românesc 

-utilizarea sumelor 

obținute din vânzarea 

produselor pentru elevii 

de la Sc. cu deficienți 

de auz 

a) însuşirea de abilităţi, 

deprinderi, atitudini care 

să conducă la un stil de 

viață sănătos 

b) -stimularea 

creativităţii şi a 

imaginaţiei copiilor 

-eficacitatea muncii pe 

echipe 

 

- îmbunătățirea 

conduitei elevilor aflați 

într-un asemenea 

context 

Parteneri  

 

a)prof.  Adina Croitoru, 

studenți și doctoranzi 

de la Universitatea 

Babeș-Bolyai, Cluj-

Napoca 

b) prof arte Cilorci 

Camelia, de la Palatul 

Copiilor, Cluj 

 

„Poarta de su’ Feleac” 

domnul Gheorghe 

Căpușan 

a) Simona Bugnaru –

voluntar la Asociația 

pentru protejarea 

animalelor „Nuca” 

 

b)elevi, profesori 

a) Ionuț Rada, fost 

fotbalist la CFR Cluj; 

b) Prof. logoped 

Iovănescu  Ildy 

Cinema Florin Piersic 
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 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  
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II B 

 

Activitatea / 

proiectul 

“Ne imprietenim cu 

emotiile noastre” 

“Sarbatorim 

Centenarul Marii 

Uniri” 

“Targ de dulciuri” “Sport pentru 

sanatate” 

“La cinema” 

Domeniul  

 

Educatie civica Aniversare Proiect caritabil Sportiv Cultural-artistic 

Ziua /Intervalul 

orar 

LUNI 

8-12 

 

MARŢI 

8-12 

 

MIERCURI 

8-12 

 

JOI 

8-12 

VINERI 

8-12 

Grup ţintă  

 

Elevii clasei a II-a B Elevii clasei a II-a B Elevii scolii si 

beneficiarii ajutorului  

Elevii scolii Elevii scolii 

Coordonator-

prof. Implicaţi 

 

Prof. inv.primar, 

Viorela-Maria Bodea 

Prof. inv.primar, 

Viorela-Maria Bodea 

Coordonator, Prof. 

Daniela Necula  

Prof. inv.primar 

implicat, 

Viorela-Maria Bodea 

 

Prof. inv.primar implicat, 

Viorela-Maria Bodea 

Prof. inv.primar, 

Viorela-Maria Bodea 

Obiective 

operaționale 

SMART 

 

-sa isi schimbe 

atitudinea fata de 3 

tipuri de situatii 

conflictuale 

-sa recite cate o poezie  

-sa cante cantecele 

patriotice invatate la 

scoala  

-sa gestioneze 5 lei la 

cumpararea dulciurilor 

-sa enumere 3 aspecte 

positive ale actiunilor 

caritabile 

-sa dea 5 exemple de 

activitati care contribuie 

la mentinerea sanatatii 

-sa vizioneze filmul pe 

intreaga lui durata 

Produsele finale 

şi rezultatele 

obţinute 

 

Imbunatatirea 

comportamentului 

grupului de elevi al 

clasei 

- fotografii, inregistrari 

-serbare 

-ajutorul dat in 

parteneriatul existent cu 

scoala 

-fotografii -fotografii 

Metodele de 

evaluare și de 

diseminare 

- Desene, afise, texte -serbare -in presa  -compuneri -desenele copiilor 



folosite  

 

Impactul (asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

- Elevi 

disciplinati  

-parinti fericiti -promovarea imaginii 

scolii 

-stil de viata sanatos -incurajarea in 

comunitate a activitatii 

de a viziona filme la 

cinema 

Parteneri  

 

Psiholog Denisa 

Muntean 

-parintii - partenerii din 

proiectul scolii 

-sportivul de performanta 

Rada 

Cinematograful “Florin 

Piersic” 
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Clasa a II-a C 

 

                                                                      prof. înv. primar PĂRĂU  ANDREEA 
Activitatea / 

proiectul 

VIZITĂ LA 

MUZEUL 

ȚĂRĂNESC „Poarta 

de su’ Feleac” 

SĂ PROTEJĂM 

MEDIUL 

ÎNCONJURĂTOR 

a) SĂ PROTEJĂM 

ANIMALELE 

b)TÂRGUL DE 

CRACIUN 

a) SĂ TRĂIM 

SĂNĂTOS 

b) DELICII DE 

SĂRBĂTORI 

VIZIONARE DE 

FILM 

Domeniul  

 

Cultural Ed. Științifică Cultural-artistic 

Voluntariat  

Proiecte caritabile 

Educație pentru 

Sănătate/ Ed. 

Tehnologică 

Cultural - artistic 

Ziua /Intervalul 

orar 

LUNI 

8.00-12.00 

 

MARŢI 

8.00-12.00 

 

MIERCURI 

a) 8.00-9.00 

b)9.00-12.00 

JOI 

a) 8.00-10.00 

           b) 10.00-12.00 

VINERI 

8.00-12.00 

Grup ţintă  

 

Clasa a II-a C Clasa a II-a C e) Clasa a II-a C 

f) Elevii cl. primare 

a) Elevii cl. primare 

b) Clasa a II-a C 

 

Elevii cl. primare 

Coordonator-

prof. implicaţi 

 

Părău  Andreea 

Prof. logoped 

Iovănescu  Ildy 

Părău Andreea a) Părău Andreea 

b) învățătorii 

Părău Andreea 

Prof. logoped Iovănescu  

Aurelia 

Părău Andreea 

 

Obiective 

operaționale 

SMART 

 

- îmbogățirea setului 

de cunoștințe 

referitoare la creațiile 

populare ale poporului 

român, 

-  familiarizarea cu 

vestigiile trecutului 

- îmbogățirea setului de 

cunoștințe privind 

preventia dezastrelor 

naturale și antropice 

- elaborarea unui set de 

reguli necesare protecției 

mediului 

a) dobândirea de 

informații despre viața 

animalelor fără stăpân 

și despre modalități de 

stopare a abandonului; 

b)- implicarea în acțiuni 

caritabile; 

-respectarea 

a) - însușirea unor 

deprinderi de viață 

sănătoasă; 

- valorizarea importanței 

sportului și a alimentației 

sănătoase; 

b) - aplicarea unor reguli 

de igienă a alimentației; 

- deschiderea 

orizonturilor culturale, 

informaționale           

- șlefuirea 

comportamentului pe 

stradă și în general 



obiceiurilor de Crăciun-

colindul 

- colaborarea și munca în 

echipă pentru obținerea 

produsului final; 

Produsele finale 

şi rezultatele 

obţinute 

 

- fotografii 

- colacii realizați de 

către copii cu ajutorul 

gazdelor 

- fotografii 

- set de reguli 

- jocuri, povești, 

cântecele 

a) fotografii 

b) - vizitarea târgului 

- achiziționarea de 

produse 

a) –fotografii 

 - set de reguli pentru o 

viață sănătoasă 

b) – realizarea salamului 

de biscuiți 

- impresii 

- fotografii 

Metodele de 

evaluare și de 

diseminare 

folosite  

 

- discuții privind 

importanța cunoașterii 

creațiilor populare ale 

poporului nostru 

- dezbatere privind 

importanța acțiunilor 

desfășurate de către 

oameni pentru protejarea 

mediului 

a) dezbatere privind 

modalitățile de stopare 

a abandonului 

animalelor; 

b)târg cu vânzare 

a) dezbatere privind 

importanța sportului și a 

unui stil de viață sănătos; 

b) expunerea și 

degustarea produselor 

realizate 

- dezbatere asupra celor 

văzute/ vizionate 

- formularea unui alt 

sfârșit pentru film 

Impactul (asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

-atitudine adecvată în 

raport cu valorile, 

obiceiurile si traditiile 

neamului românesc 

- însuşirea de abilităţi, 

deprinderi, atitudini 

care să conducă la un 

comportament civic,  

- îmbunătățirea 

conduitei elevilor 

aflați într-un asemenea 

context 

- atitudine adecvată în 

raport cu acțiunile 

oamenilor care conduc la 

dezastre natural 

- însușirea unor 

deprinderi care să 

conducă la un 

comportament  civic 

adecvat  protejării  

mediului 

a) conștientizarea 

rolului animalelor de 

companie în viața 

omului 

b)-atitudine adecvată în 

raport cu valorile, 

obiceiurile si traditiile 

neamului românesc 

-utilizarea sumelor 

obținute din vânzarea 

produselor pentru elevii 

de la Sc. cu deficienți 

de auz 

a) însuşirea de abilităţi, 

deprinderi, atitudini care 

să conducă la un stil de 

viață sănătos 

b) -stimularea 

creativităţii şi a 

imaginaţiei copiilor 

-eficacitatea muncii pe 

echipe 

 

- îmbunătățirea 

conduitei elevilor aflați 

într-un asemenea 

context 

Parteneri  

 

„Poarta de su’ Feleac” 

domnul Gheorghe 

Căpușan 

prof.  Adina Croitoru, 

studenți și doctoranzi de 

la Universitatea Babeș-

Bolyai, Cluj-Napoca 

 

a) Simona Bugnaru –

voluntar la Asociația 

pentru protejarea 

animalelor „Nuca” 

 

b)elevi, profesori 

a) Ionuț Rada, fost 

fotbalist la CFR Cluj; 

b) Prof. logoped 

Iovănescu  Ildy 

Cinema Florin Piersic 
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PROGRAMUL NAȚIONAL ,,ȘCOALA ALTFEL” 

 

 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

ÎN SĂPTĂMÂNA 17-21 decembrie 2018 
 Clasa a III-a A 

Prof. înv. primar CECILIA PAȘCA 

Activitatea / 

proiectul 

E MAI UȘOR SĂ 

PREVII DECÂT SĂ 

CORECTEZI! 

ATELIER DE 

LUMÂNĂRI 

DECORATIVE 

PODOABE DE 

CRĂCIUN 

TÂRG DE CRĂCIUN VIZITĂ LA 

PENSIUNEA 

„POARTE DE SUB 

FELEAC” 

VIZIONARE DE 

FILM 

Domeniul  

 

Ed. pt. sănătate/ 

Comunicare /  

Ed. tehnologică 

Ed. civică/ 

Artă și tehnologie 

Ed. socială/ 

voluntariat 

Ed. socială/  

Ed. civică/ 

Comunicare 

Ed. cultural - artistică 

Ziua /Intervalul 

orar 

LUNI 

8.00-10.00 

10.00-12.00 

 

MARŢI 

8.00-12.00 

 

MIERCURI 

8.00-12.00 

 

JOI 

8.00-12.00 

VINERI 

8.00-12.00 

Grup ţintă  

 

elevii cls. a III-a A elevii cls. a III-a A elevii cls. primare elevii cls. a III-a A elevii cls. primare 

Coordonator-

prof. implicaţi 

C. Pașca C. Pașca învățătorii C. Pașca C. Pașca 

Obiective 

operaționale 

SMART 

 

- să se depisteze viciile 

de postură; executarea 

unui complex de 

exerciții de corectare a 

posturii corporale; 
- să se dezvolte spiritul 

de investigație, analiză, 

comunicare, dezbatere 

- să realizeze din diferite 

materiale felicitări,  

decorațiuni cu care să 

împodobească bradul și 

încăperile, în perioada 

Crăciunului 

- să aplice cunoștințe 

matematice privind 

calcule și unități de 

măsură; 

- să se implice în 

acțiuni caritabile, 

donând sume în vederea 

realizării de pachete 

- să observe modul de 

fabricare și utilizare a 

uneltelor din gospodăriile 

țărănești; 

- să enumere etapele 

procesului de gătire a 

plăcintelor; 

- să-și formeze deprinderi 

- să răspundă la 

întrebări referitoare la 

conţinutul filmului  

- să exprime păreri 

personale în legătură cu 

acțiunea/ personaje 



pentru ajutorarea 

persoanelor nevoiașe;  

- să se formeze 

deprinderi practice și 

antreprenoriale; 

- să cunoască și să 

practice obiceiurile de 

Crăciun - colindul 

de nutriție sănătoasă 

Produsele finale 

şi rezultatele 

obţinute 

 

- realizarea unei 

broșuri; 

- realizarea de 

lumânări decorate 

- decorarea sălii de clasă - decorațiuni specifice 

Crăciunului 

- fotografii, desene 

- modelarea și coacerea de 

plăcinte 

 

- harta filmului 

(ilustrarea momentelor 

subiectului prin 

imagini) 

Metodele de 

evaluare și de 

diseminare 

folosite  

- întocmirea fișelor 

individuale de 

informare asupra 

dezvoltării fizice a 

elevilor 

- expoziție cu 

produsele finale 

- expoziție cu produsele 

finale 

 

- târg cu vânzare 

 

- discuții despre cum 

trebuie să se comporte 

elevii în anumite locații 

- realizarea de postere și 

afișe privind vizitarea 

pensiunii 

- discuţii despre 

mesajul filmului; 

- masă rotundă pe tema 

,,Ce s-ar fi întâmplat 

dacă...” 

Impactul 

(asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

- se realizează 

parteneriat între școală 

și cabinet de 

kinetoterapie; 

- părinții sunt 

informați asupra stării 

de dezvoltare fizică a 

propriului copil; 

- elevii învață să-și 

corecteze postura 

corporală 

- elevii își însuşesc 

abilităţi, deprinderi, 

atitudini care să conducă 

la un comportament 

civic, de respect faţă de 

religie 

- atitudine adecvată în 

raport cu valorile, 

obiceiurile și tradițiile 

neamului românesc 

- utilizarea sumelor 

obținute din vânzarea 

produselor pentru elevii 

de la Liceul pentru 

deficienți de auz Cluj; 

- părinții au 

posibilitatea să se 

implice în viața și 

activitatea școlii 

- se realizează parteneriat 

cu societate comercială; 

- se cultivă valorile 

naționale în rândul 

elevilor; 

- elevii își îmbogățesc 

cunoștințele și își 

însușesc un 

comportament civic 

responsabil 

 

- elevii își dezvoltă și 

își îmbunătățesc 

competențele de 

comunicare orală; e 

stimulată motivația 

pentru lectura 

suplimentară 

Parteneri  

 

 părinți, Ioana Prunean 

- atelierul Ikarus 

părinți, prof. de religie 

Daniela Necula 

elevi, profesori proprietarii pensiunii Cinema Florin Piersic 

 

 

 

 

 

 



  

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi”           
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PROGRAMUL NAȚIONAL ,,ȘCOALA ALTFEL” 

 

 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

ÎN SĂPTĂMÂNA 17-21 decembrie 2018 
 

Clasa a III-a B 

Prof. inv. primar ION IRMA 

Activitatea / 

proiectul 

VIZITǍ LA SEDIUL 

RADIO CLUJ 

INFORMARE SI 

PREVENTIE 

ȊMPOTRIVA 

DEZASTRELOR 

NATURALE SI 

ANTROPICE 

TÂRGUL DE 

CRǍCIUN 

STIL DE VIAȚǍ 

SǍNǍTOS 

VIZIONARE DE 

FILM 

Domeniul  

 

Comunicare / Ed. 

civică 

Stiințe/ Joc si mișcare Ed. Socială/ 

voluntariat 

Ed. Pentru sănătate Ed. Cultural - artistică 

Ziua /Intervalul 

orar 

LUNI 

8.00-12.00 

MARŢI 

8.00-12.00 

MIERCURI 

8.00-12.00 

JOI 

8.00-12.00 

VINERI 

8.00-12.00 

Grup ţintă  

 

Elevii cl. a III-a B Elevii cl. III-a B Elevii cl. primare Elevii cl. a III-a B Elevii cl. primare 

Coordonator-

prof. implicaţi 

I. Irma I. Irma  

invatatorii 

I. Irma I. Irma 

Obiective 

operaționale 

SMART 

 

- dezvoltarea spiritului 

de investigație, analiză, 

comunicare, dezbatere 
- însusirea de noțiuni 

specifice activitatilor de 

radio 

-dezvoltarea unor 

comportamente positive 

fata de mediul 

inconjurator  

-insusirea unor informatii 

pivind inlaturarea unor 

pericole pentru mediu 

- creare de deprinderi 

practice și 

antreprenoriale; 

-respectarea 

obiceiurilor de Craciun-

colindul 

 - conștientizarea 

respectarii unui regim de 

viata sanatos 

- 

- deschiderea orizonturilor 

culturale, informaționale          

- șlefuirea 

comportamentului pe 

stradă și în general 

Produsele finale 

şi rezultatele 

obţinute 

 -postere -decoratiuni specifice 

Craciunului 

- fotografii 
- impresii 
 

- impresii 

- fotografii 

Metodele de 

evaluare și de 

diseminare 

 - Expozitie cu produsele 

finale 

- fotografii 

-Targ cu vanzare 

 

- joc de rol 

 

- dezbatere asupra celor 

văzute/ vizionate 

- formularea unui alt 



folosite  

 

sfârșit pentru film 

Impactul 

(asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

 -utilizarea informatiilor 

dobandite in viata 

cotidiana 

-atitudine adecvată în 

raport cu valorile, 

obiceiurile si traditiile 

neamului românesc 

-utilizarea sumelor 

obtinute din vanzarea 

produselor pentru elevii 

de la Sc. cu deficienti 

de auz 

- comportament adecvat 

în raport cu colegii, 

personalul didactic, 

auxiliar 

- îmbunătățirea conduitei 

elevilor aflați într-un 

asemenea context 

Parteneri  

 

Colaboratori radio, 

parinti 

parinti/ reprezentanti 

UBB.  

elevi, profesori avocati Cinema Florin Piersic 
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PROGRAMUL NAȚIONAL ,,ȘCOALA ALTFEL” 

 

 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

ÎN SĂPTĂMÂNA 17-21 decembrie 2018 

 
Clasa a III-a C 

Inv. primar SAVU ADRIANA 

 

Activitatea / 

proiectul 

SANDVISURI 

HAZLII 

CONCURS DE 

MIMA 

 

VIZITǍ LA MUZEUL 

ZOOLOGIC CLUJ 

TÂRGUL DE 

CRǍCIUN 

STIL DE VIAȚǍ 

SǍNǍTOS 

VIZIONARE DE 

FILM 

Domeniul  

 

Ed.civica Stiintific Ed. Socială/ 

voluntariat 

Ed. Pentru sănătate Ed. Cultural - artistică 

Ziua /Intervalul 

orar 

LUNI 

8.00-12.00 

 

MARŢI 

8.00-12.00 

 

MIERCURI 

8.00-12.00 

 

JOI 

8.00-12.00 

VINERI 

8.00-12.00 

Grup ţintă  

 

Elevii cl. a III-a C Elevii cl. a III-a C Elevii cl. primare Elevii cl. a III-a C Elevii cl. primare 

Coordonator-

prof. implicaţi 

 

S.Adriana S.Adriana Invatatorii 

- Prof. logoped 

Ildika Iovănescu 

 

S.Adriana S.Adriana 

Obiective 

operaționale 

SMART 

 

- însușirea principiilor 

de bază ale unui stil de 

viață sănătos; 

-dezvoltarea si 

îndemânarea în 

activități practice de 

gătit (sandvișuri); 

- dezvoltarea spiritului de 

investigație, analiză, 

comunicare, dezbatere 

- însusirea de noțiuni 

specifice diferitelor tipuri 

de animale 

- creare de deprinderi 

practice și 

antreprenoriale; 

-respectarea 

obiceiurilor de Craciun-

colindul 

 - conștientizarea 

respectarii unui regim de 

viata sanatoasa 

 

- deschiderea orizonturilor 

culturale, informaționale          

- șlefuirea 

comportamentului pe 

stradă și în general 

Produsele finale 

şi rezultatele 

obţinute 

--rebusuri, pliante, 

afișe, sandvișurile 

-postere 

-album cu fotografii 

-decoratiuni specifice 

Craciunului 

- fotografii 

- impresii 

 

- impresii 

- fotografii 

Metodele de - Expozitie cu  -Targ cu vanzare - joc de rol - dezbatere asupra celor 



evaluare și de 

diseminare 

folosite  

produsele finale 

- fotografii 

-aprecieri verbale 

  văzute/ vizionate 

- formularea unui alt 

sfârșit pentru film 

Impactul 

(asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

-cultivarea stimei de 

sine şi încrederea în 

potenţialul propriu;  

-adaptarea la condiţiile 

şi cerinţele jocurilor;  

-interesul pentru 

activităţile 

extracurriculare 

organizate de şcoală; 

Elevii: 

- adaptarea la condiţiile 

şi cerinţele unei vizite 

organizate;  

- înţelegerea necesitatea 

respectării regulilor 

impuse de societate;  

 

-atitudine adecvată în 

raport cu valorile, 

obiceiurile si traditiile 

neamului românesc 

-utilizarea sumelor 

obtinute din vanzarea 

produselor pentru elevii 

de la Sc. cu deficienti 

de auz 

- comportament adecvat 

în raport cu colegii, 

personalul didactic, 

auxiliar 

- îmbunătățirea conduitei 

elevilor aflați într-un 

asemenea context 

Parteneri  

 

Prof.Dana Necula parinti elevi, profesori avocati Cinema Florin Piersic 
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PROGRAMUL NAȚIONAL ,,ȘCOALA ALTFEL” 

 

 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

ÎN SĂPTĂMÂNA 17-21 decembrie 2018 
 

Prof.înv.primar Văscan Rodica 

Activitatea / 

proiectul 

VIZITA LA 

BIBLIOTECA 

CENTRAL 

UNIVERSITARA 

PROMOVAREA 

CULTURII 

TRADITIONALE-

COLINDAM COLIND 

DUIOS 

TÂRGUL DE 

CRACIUN 

VIZITA LA 

TRIBUNALUL CLUJ-

NAPOCA 

VIZIONARE DE 

FILM 

Domeniul  

 

Comunicare / Ed. 

civica 

Ed. Cultural-artistica Ed. Socială/ 

voluntariat 

Ed. juridica Ed. Cultural - artistică 

Ziua /Intervalul 

orar 

LUNI 

8.00-12.00 

 

MARŢI 

8.00-12.00 

 

MIERCURI 

8.00-12.00 

 

JOI 

8.00-12.00 

VINERI 

8.00-12.00 

Grup ţintă  

 

Elevii cl. a IV-a A Elevii cl. a IV-a A Elevii cl. primare Elevii cl. a IV-a A Elevii cl. primare 

Coordonator-

prof. implicaţi 

 

R. Vascan R. Vascan  

 

invatatorii 

R. Vascan R. Vascan 

Obiective 

operaționale 

SMART 

 

- dezvoltarea spiritului 

de investigație, analiză, 

comunicare, dezbatere 

- însusirea de noțiuni de 

arhivare  

- deschiderea orizonturilor 

culturale 

-cunoasterea unor rapsozi 

populari 

 

- creare de deprinderi 

practice și 

antreprenoriale; 

-respectarea 

obiceiurilor de Craciun-

colindul 

 - conștientizarea 

respectarii legilor si 

regulilor stabilite la 

diferite nivele 

-formarea unei atitudini 

pozitive fata de profesia 

de avocat/ judecator 

- deschiderea orizonturilor 

culturale, informaționale          

- șlefuirea 

comportamentului pe 

stradă și în general 

Produsele finale 

şi rezultatele 

obţinute 

 

 -fotografii 

-colaj colinde 
-decoratiuni specifice 

Craciunului 

- fotografii 

- impresii 

 

- impresii 

- fotografii 

Metodele de  - prezentare colaj colinde -Targ cu vanzare - joc de rol - dezbatere asupra celor 



evaluare și de 

diseminare 

folosite  

 

- fotografii   văzute/ vizionate 

- formularea unui alt 

sfârșit pentru film 

Impactul 

(asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

 -punerea in practica a 

obiceiurilor si traditiilor 

de Craciun  

-atitudine adecvată în 

raport cu valorile, 

obiceiurile si traditiile 

neamului românesc 

-utilizarea sumelor 

obtinute din vanzarea 

produselor pentru elevii 

de la Sc. cu deficienti 

de auz 

- comportament adecvat 

în raport cu colegii, 

personalul didactic, 

auxiliar 

- îmbunătățirea conduitei 

elevilor aflați într-un 

asemenea context 

Parteneri  

 

bibliotecari, parinti parinti/ invitati-G. 

Samboan, M. Morcan, 

M. Istici 

elevi, profesori avocati Cinema Florin Piersic 
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PROGRAMUL NAȚIONAL ,,ȘCOALA ALTFEL” 

 

 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

ÎN SĂPTĂMÂNA 17-21 decembrie 2018 
 

prof.inv.primar Apostoaie Dana 

Activitatea / 

proiectul 

VIZITA LA 

BIBLIOTECA 

CENTRAL 

UNIVERSITARA 

IN LUMEA 

ROBOTILOR 

TÂRGUL DE 

CRACIUN 

VIZITA LA 

TRIBUNALUL CLUJ-

NAPOCA 

VIZIONARE DE 

FILM 

Domeniul  

 

Comunicare / Ed. 

civica 

Tehnologia informatiei Ed. Socială/ 

voluntariat 

Ed. juridica Ed. Cultural - artistică 

Ziua /Intervalul 

orar 

LUNI 

8.00-12.00 

 

MARŢI 

8.00-12.00 

 

MIERCURI 

8.00-12.00 

 

JOI 

8.00-12.00 

VINERI 

8.00-12.00 

Grup ţintă  

 

Elevii cl. a IV-a B Elevii cl. a IV-a B Elevii cl. primare Elevii cl. a IV-a B Elevii cl. primare 

Coordonator-

prof. implicaţi 

 

D. Apostoaie D. Apostoaie  

 

invatatorii 

D Apostoaie D. Apostoaie 

Obiective 

operaționale 

SMART 

 

- dezvoltarea spiritului 

de investigație, analiză, 

comunicare, dezbatere 

- însusirea de noțiuni de 

arhivare  

-dezvoltarea abilitatilor 

de asamblare si 

dezasamblare a unor 

piese date pentru 

obtinerea unor roboti 

-insusirea unor informatii 

din IT 

- creare de deprinderi 

practice și 

antreprenoriale; 

-respectarea 

obiceiurilor de Craciun-

colindul 

 - conștientizarea 

respectarii legilor si 

regulilor stabilite la 

diferite nivele 

-formarea unei atitudini 

positive fata de profesia 

de avocat/ judecator 

- deschiderea orizonturilor 

culturale, informaționale          

- șlefuirea 

comportamentului pe 

stradă și în general 

Produsele finale 

şi rezultatele 

obţinute 

 

 -roboti -decoratiuni specifice 

Craciunului 

- fotografii 

- impresii 

 

- impresii 

- fotografii 

Metodele de 

evaluare și de 

 - Expozitie cu produsele 

finale 

-Targ cu vanzare 

 

- joc de rol 

 

- dezbatere asupra celor 

văzute/ vizionate 



diseminare 

folosite  

 

- fotografii - formularea unui alt 

sfârșit pentru film 

Impactul 

(asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

 -utilizarea informatiilor 

dobandite in viata 

cotidiana 

-atitudine adecvată în 

raport cu valorile, 

obiceiurile si traditiile 

neamului românesc 

-utilizarea sumelor 

obtinute din vanzarea 

produselor pentru elevii 

de la Sc. cu deficienti 

de auz 

- comportament adecvat 

în raport cu colegii, 

personalul didactic, 

auxiliar 

- îmbunătățirea conduitei 

elevilor aflați într-un 

asemenea context 

Parteneri  

 

bibliotecari, parinti parinti/ reprezentanti 

Univ. Tehnica 

elevi, profesori avocati Cinema Florin Piersic 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi”           

Cluj-Napoca                                                      

 

 

PROGRAMUL NAȚIONAL ,,ȘCOALA ALTFEL” 

 

 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

ÎN SĂPTĂMÂNA 17-21 decembrie 2018 
 

inv. Văscan Mircea 

Activitatea / 

proiectul 

VIZITA LA 

BIBLIOTECA 

CENTRAL 

UNIVERSITARA 

PROMOVAREA 

CULTURII 

TRADITIONALE-

COLINDAM COLIND 

DUIOS 

TÂRGUL DE 

CRACIUN 

VIZITA LA 

TRIBUNALUL CLUJ-

NAPOCA 

VIZIONARE DE 

FILM 

Domeniul  

 

Comunicare / Ed. 

civica 

Ed. Cultural-artistica Ed. Socială/ 

voluntariat 

Ed. juridica Ed. Cultural - artistică 

Ziua /Intervalul 

orar 

LUNI 

8.00-12.00 

 

MARŢI 

8.00-12.00 

 

MIERCURI 

8.00-12.00 

 

JOI 

8.00-12.00 

VINERI 

8.00-12.00 

Grup ţintă  

 

Elevii cl. a IV-a C Elevii cl. a IV-a C Elevii cl. primare Elevii cl. a IV-a C Elevii cl. primare 

Coordonator-

prof. implicaţi 

 

M. Vascan M. Vascan  

 

invatatorii 

M. Vascan M. Vascan 

Obiective 

operaționale 

SMART 

 

- dezvoltarea spiritului 

de investigație, analiză, 

comunicare, dezbatere 

- însusirea de noțiuni de 

arhivare  

- deschiderea orizonturilor 

culturale 

-cunoasterea unor rapsozi 

populari 

 

- creare de deprinderi 

practice și 

antreprenoriale; 

-respectarea 

obiceiurilor de Craciun-

colindul 

 - conștientizarea 

respectarii legilor si 

regulilor stabilite la 

diferite nivele 

-formarea unei atitudini 

pozitive fata de profesia 

de avocat/ judecator 

- deschiderea orizonturilor 

culturale, informaționale          

- șlefuirea 

comportamentului pe 

stradă și în general 

Produsele finale 

şi rezultatele 

obţinute 

 

 -fotografii 

-colaj colinde 
-decoratiuni specifice 

Craciunului 

- fotografii 

- impresii 

 

- impresii 

- fotografii 



Metodele de 

evaluare și de 

diseminare 

folosite  

 

 - prezentare colaj colinde 

- fotografii 

-Targ cu vanzare 

 

- joc de rol 

 

- dezbatere asupra celor 

văzute/ vizionate 

- formularea unui alt 

sfârșit pentru film 

Impactul 

(asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

 -punerea in practica a 

obiceiurilor si traditiilor 

de Craciun  

-atitudine adecvată în 

raport cu valorile, 

obiceiurile si traditiile 

neamului românesc 

-utilizarea sumelor 

obtinute din vanzarea 

produselor pentru elevii 

de la Sc. cu deficienti 

de auz 

- comportament adecvat 

în raport cu colegii, 

personalul didactic, 

auxiliar 

- îmbunătățirea conduitei 

elevilor aflați într-un 

asemenea context 

Parteneri  

 

bibliotecari, parinti parinti/ invitati-G. 

Samboan, M. Morcan, 

M. Istici 

elevi, profesori avocati Cinema Florin Piersic 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi”           

Cluj-Napoca                                                      

 

 

PROGRAMUL NAȚIONAL ,,ȘCOALA ALTFEL” 

 

 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

ÎN SĂPTĂMÂNA 17-21 decembrie 2018 
Prof. itinerant/sprijin: Țibre Maria 

 

Activitatea / 

proiectul 
Proiect educațional 

– Natura în cântec 

Proiect educațional – 

Cartea, comoara 

sufletului 

Târgul de Crăciun Activități cercetășești 

cu Royal Rangers; 
 

La cinema 

Domeniul  

 

Limba si comunicare 

Consiliere și orientare 

 

Limba si comunicare 

Consiliere și orientare 

 

Om si societate 

Arte 

 

Om si societate 

 

Om si societate 

Limbă și comunicare 

Ziua /Intervalul 

orar 

LUNI 

9-11 

 

MARŢI 

9-11 

 

MIERCURI 

8-14 

 

JOI 

8-11 

VINERI 

8-11 

Grup ţintă  

 

Elevii  cu CES din 

clasele II- V; 

 

Elevii  cu CES din 

clasele II- V; 

 

Elevii școlii Elevii școlii Elevii claselor – ciclul 

primar 

Coordonator-

prof. Implicaţi 

 

Coordonator: 

Maria Țibre - prof. 

itinerant 

Colaboratori:  

Ciuhandu Manuela - 

prof. itinerant 

Iovănescu Aurelia  - 

prof. logoped 

Ludușan Maria – 

bibliotecar 

Muntean Denisa – 

prof. consilier 

Mirela Gabriela 

Nicoară – director 

Coordonator: 

Mirela Gabriela Nicoară 

– director adjunct 

Maria Țibre - prof. 

itinerant 

Colaboratori:  

Ciuhandu Manuela - 

prof. itinerant 

Iovănescu Aurelia  - prof. 

logoped 

Ludușan Maria – 

bibliotecar 

Muntean Denisa – prof. 

consilier 

Prof. Necula Daniela 

Prof. Ciuhandu 

Manuela 

Prof. Țibre Maria 

 

Asociația  

Royal Rangers 

Prof. Țibre Maria 

 

Prof. pentru 

învățământul primar ale 

claselor participante 



adjunct 

 

 

Obiective 

operaționale 

SMART 

 

Jocurile iernii 

Curiozitati stiintifice-

hibernarea; 

Creatii literare si 

artistice; 

Poezii, 

povesti,cantece, 

ghicitori-tematice; 

Confecționare podoabe 

de pom 

Emoții și sentimente 

...de iarnă 

Lectura ,,Povestea cărții” 

de Emilia Căldăraru 

Cunoașterea traseului pe 

care îl parcurge o carte; 

Desprinderea învățăturii 

Diamantul cărții 

 

Valorificarea obiectelor 

decorative realizate în 

cadrul școlii; 

Achiziționarea 

produselor și pregătirea 

pachetelor  

Acțiunea de donare a 

pachetelor de către 

elevii voluntari 

Jocuri și competiții 

sportive 

Vizionarea filmului 

Exprimarea părerii 

personale în legătură cu 

acțiunea personajelor; 

Ilustrarea prin desen a 

unor secvențe din 

filmul vizionat; 

Produsele finale 

şi rezultatele 

obţinute 

 

Desene, colaje, postere Desene, colaje, postere Pachete pentru copiii cu 

deficiențe de auz 

Stabilirea câștigătorilor Lucrări plastice 

Metodele de 

evaluare și de 

diseminare 

folosite  

 

Analiza produselor 

activitatii 

Expoziții, portofolii 

Analiza produselor 

activitatii 

Expoziții, portofolii 

Realizarea unui album 

al târgului; Acordarea 

de diplome voluntarilor 

Premierea câștigătorilor Discuţii despre mesajul 

filmului; 

 

 

Impactul (asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

Dezvoltarea abilităților 

de comunicare, sociale 

și emoționale;  

 

Exersarea raporturilor 

interpersonale; 

Stimularea imaginatiei în 

mod creativ; 

 

Sensibilizarea elevilor 

cu privire la nevoile 

celor din jur, prin 

implicarea acestora în 

activități de voluntariat 

Implicarea elevilor în 

activități de grup 

Îmbunătățirea 

comunicării orale; 

Dezvoltarea creativității 

Însuşirea de abilităţi, 

deprinderi, atitudini 

care să conducă la un 

comportament civic,  

 

Parteneri  

 

-  Liceul pentru deficienții 

de auz 

  

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


