
Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi”           

Cluj-Napoca                                                      
 

 

PROGRAMUL NAȚIONAL ,,ȘCOALA ALTFEL” 

 

 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

ÎN SĂPTĂMÂNA 17-21 decembrie 2018 
 

 

Activitatea / 

proiectul 

Atelier de ceramică-

Ceramic Cafe 

Vizită la Muzeul de 

Zoologie al Universităţii 

Babes-Bolyai 

 

Vizită la Vivariul 

Universităţii Babes-

Bolyai 

 

Participare la 

eveniment caritabil- 

Târgul de prăjituri 

 

Vizită la Muzeul de 

Artă Cluj-Napoca 

 

 

Proiect” JA in a Day” 

Junior Achievement 

România 

 

Atelier de creaţie 

plastică 

Atelier de creație 

/daruri pentru ceilalți 

Christmas Magic-

Christmas stories and 

carols 

 

Atelier musical- 

Colinde de Crăciun 

Domeniul  

 

Educaţie plastică Ştiinţe ale naturii Gastronomie 

 

Artă 

Educaţie financiară 

 

Educaţie plastică 

Limbă şi comunicare 

 

Educaţie muzicală 

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  

 

Cls. a VI-a A Cls. a VI-a A Cls. a VI-a A Cls. a VI-a A Cls. a VI-a A 

Coordonator-

prof. Implicaţi 

 

Prof. Popa Geanina 

 

Prof. Marian Margareta 

 

Prof. Nicoară Mirela 

Prof. Popa Geanina 

 

Prof. Marian Margareta 

 

Prof. Popa Geanina 

 

Prof. Marian Margareta 

 

Prof. Popa Geanina  

 

Prof. Marian Margareta 

 

Prof. Silvia Făgărăşan 

 

d-na Mihaela Oltean 

d-na Rodica Sima 

Prof. Popa Geanina 

 

Prof. Bulgaru Gabriela 

 

Prof. Ardelean Cristina 

 

Obiective 

operaționale 

SMART 

Dezvoltarea 

competentelor sociale si 

realizarea de cesti 

Imbogatirea cunostintelor 

de zoologie. 

 

Implicarea elevilor intr-

un proiect de natura 

sociala, dezvoltarea 

Initiere in educatia 

financiare si operarea cu 

termini financiari. 

Imersiune in universal 

povestilor americane de 

Craciun si dezvoltarea 



 ceramice pictate manual 

de catre elevii clasei a 

VI-a A. 

 

Observarea speciilor in 

mediul lor natural in 

cadrul Vivariului. 

competentelor socio-

emotionale si totodata 

initierea lor in domeniul 

gastronomic. 

Descoperirea 

patrimoniului cultural-

artistic romanaesc si 

universal. 

 

 

Dezvolatea abilitatilor 

plastice si sociale prin 

realizatea de decoratiuni 

de Craciun. 

 

competentelor socio-

emotionale. 

 

Dezvoltarea abilitatilor 

artistice si sociale si 

invatarea de colinde in 

limbile engleza si 

romana. 

Produsele finale 

şi rezultatele 

obţinute 

 

In urma Atelierului de 

ceramica, elevii vor 

avea propriile cesti 

ceramice pictate manual 

de ei insisi. 

 

In urma vizitei la la 

Muzeul de Zoologie al 

Universităţii Babes-

Bolyai elevii isi vor 

imbogati cunostintele de 

biologie. 

 

In urma vizitei la 

Vivariul Universităţii 

Babes-Bolyai elevii vor 

sti cum traiesc reptilele, 

amfibienii, peştii şi 
artropodele in mediul lor 
natural. 

Elevii vor pregati 

dulciuri pe care le vor 

vinde in cadrul Targului 

de prajituri. Banii 

obtinuti vor fi donati 

unei asociatii caritabile. 

 

In urma viaitei la 

Muzeul de Arta din 

Cluj-Napoca, elevii vor 

cunoaste cum este 

organizat un muzeul. 

De asemenea, vor sti ce 

expozitii temporare si 

permanente gazduieste 

muzeul in acest 

moment. 

 

 

In urma ctivitatii “JA in a 

Day”, elevii isi vor fixa 

cunostinte de baza in 

educatia financiara si vor 

deprinde termeni noi, 

specifici limbajului 

econimic. 

 

In urma Atelierului de 

creatie, elevii vor avea 

decoratuni de Craciun 

realizate de ei insisi. 

In urma activitatii 

„Christmas Magic“, 

elevii vor cunoaste 

semnificatie unor 

povesti de Craciun 

americane si vor 

intelege mesajul lor 

social. 

 

In urma Atelierului 

muzical elevii vor putea 

sa intoneze colinde in 

limbile engleza si 

romana. 

Metodele de 

evaluare și de 

diseminare 

folosite  

 

Observatia 

 

Revista ARCADE 

Observatia 

 

Revista ARCADE 

Observatia 

 

Revista ARCADE 

Observatia 

 

Revista ARCADE 

Observatia 

 

Revista ARCADE 

Impactul 

(asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

Elevii vor putea sa duca 

acasa cani realizate 

manual de mana lor si 

sa le daruiasca 

parintilor. 

Elevii vor avea un fond 

mai bogat de cunosinte, 

iar acest fapt ii va ajuta 

in viata de zi cu zi si vor 

contribui la reusita 

scolara. 

Targul de prajituri este 

un eveniment extrem de 

popular si foarte 

asteptat de catre elevi. 

Totodata, acest 

eveniment de natuta 

caritabila consolideaza 

Elevii vor putea sa-si 

decoreze casa cu 

decoratiuni realizate 

manual de ei insisi. 

Imbunatatirea relatiilor 

intergrup si dezvoltarea 

sentimentului de 

apartenenta la grup si 

dezvolatea abilitatilor 

sociale  prin activitatile 

de cor desfasurate. 



comunităţii 

locale etc.) 

parteneriatul scoala-

familie. 

Parteneri  

 

  Biserica „Nașterea 

Domnului” , Liceul 

pentru deficienți de auz 

Junior Achievement 

România 

Asociația Caritas 

Eparhial 

 

 

 

  

 

 

 

 


