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Activitatea / 

proiectul 

“JA in a day”- 

proiect 

internațional 

 

 

 

“Crăciunul- 

Sarbatoarea 

bucuriei” 

Atelier de creatie/ 

daruri pentru 

ceilalti  

 

 

Vizita la 

CSSM(Centrul de 

servicii medicale)-Str. 

Aviator Bădescu nr. 

32)  

Participarea la activitatea 

de voluntariat „Târgul de 

Crăciun” 

 SPUNE NU 

DROGURILOR ! 

Prevenire consum 

droguri și alcool cu 

reprezentanta Fundației 

Caritas Eparhial ; 

 

Hai să ne jucam !: 

jocuri și concursuri 

 

Vizitarea Târgului de  

Crăciun  din centrul 

vechi al orașului Cluj-

Napoca 

Domeniul  

 

Educatie financiara 

 

 

Educatie sociala 

Educație artistică 

 

 

Educatie incluziva 

Tradiții, obiceiuri  

 

 

Educație caritabilă 

Educatie pentru 

sanatate 

Educatie civica 

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 clasei aVI-a B Elevii clasei aVI-a B Elevii  clasei a VI-a B ; 

elevii scolii 

Elevii clasei aVI-a B Elevii clasei aVI-a B 

Coordonator-

prof. implicaţi 

 

Zănoagă Lenuța 

 

 

 

 

 

Zănoagă Lenuța 

 

Dirigintii 

 

 

 

Consiliul Elevilor  

Reprezentant  al 

Fundatiei Caritas 

Eparhial 

 

Prof. Marcu Eugenia 

Prof.Zanoaga Lenuta 

Zănoagă Lenuța 

 

 

 

 

Prof. Nicoară Mirela 

Obiective 

operaționale 

“Learning by doing”- 

cunoasterea rolului 

- dezvoltatea unor 

competente sociale:  

Dezvoltarea de competente 

antreprenoriale  

Prevenirea consumului 

de droguri si alcool 

Cetatenia locala, 

Jocurile iernii 



SMART 

 

banilor, circulatia lor 

in societate, luarea 

unor decizii 

responsabile privind 

cheltuirea banilor  si 

economisirea lor. 

 

 

 

Dezvoltarea de 

competente sociale 

generozitate, 

compasiune, empatie 

Jocurile iernii 

Curiozitati stiintifice-

hibernarea; 

Confecționare 

podoabe de pom 

Emoții și sentimente 

...de iarnă 

Valorificarea obiectelor 

decorative realizate în 

cadrul școlii; 

Achiziționarea produselor și 

pregătirea pachetelor  

Acțiunea de donare a 

pachetelor de către elevii 

voluntari 

Participarea responsabilă 

la luarea deciziilor ca 

urmare a unor achiziții 

specifice domeniului 

social 

Dezvoltarea spiritului 

civic ți manifestarea 

unui comportament 

social, activ 

Identificarea propriilor 

repere de identitate 

culturală, prin raportare 

la sisteme de referință 

Manifestarea empatiei 

culturale în relațiile cu 

persoane aparținând 

unor culturi diferite  

Produsele finale 

şi rezultatele 

obţinute 

 

Postere; planuri de 

buget 

 

 

fotografii 

Felicitari, coronite, 

globuri s.a 

Valorificarea obiectelor 

decorative realizate în 

cadrul școlii; 

Achiziționarea produselor și 

pregătirea pachetelor  

Acțiunea de donare a 

pachetelor de către elevii 

voluntari 

Fotografii, desene, 

colaje, postere 

Desene, colaje, postere 

fotografii 

Metodele de 

evaluare și de 

diseminare 

folosite  

 

Observatia, discutii, 

dezbatere, turul 

galeriei 

 

Observatia, 

 expozitie 

Realizarea unui album al 

târgului; Acordarea de 

diplome voluntarilor 

Discutii, dezbateri Lucrări plastic, discuții 

Impactul (asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

Dezvoltarea de 

competente pentru 

viata : finaciare, 

sociale 

Dezvoltarea de 

competente artistice, 

sociale 

Dezvoltarea spiritului de 

comunitate scolara, de 

colaborare si respect 

Sensibilizarea elevilor cu 

privire la nevoile celor din 

jur, prin implicarea acestora 

în activități de voluntariat 

Insusirea unui stil de 

viata sanatos 

Dezvoltarea abilităților 

de comunicare, sociale și 

emoționale;  

 

Dezvolttarea 

sentimentului de 

apartenenta la 

comunitatea locala 

Parteneri  

 

JA ROMANIA 

 

 

d-na Olteanu Mihaela; 

CSSM(Centrul de 

servicii medicale-Str. 

Aviator Bădescu nr. 

32)  

Biserica „Nașterea 

Domnului”, Liceul pentru 

deficienți de auz 

Reprezentant  al 

Fundatiei Caritas 

Eparhial –asistent social 

Rodica Sima 

 

- 

 

 

  


