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PROGRAMUL NAȚIONAL ,,ȘCOALA ALTFEL” 

 

 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR 

ÎN SĂPTĂMÂNA 17-21 decembrie 2018 
 

Activitatea / 

proiectul 

8-10 - Prevenire 

consum droguri și 

alcool cu 

reprezentanta 

Fundației Caritas 

Eparhial  

10-12 - Program de 

educație juridică  

 

-Excursie didactică la 

Alba-Iulia, care va marca 

sărbătorirea Centenarului 

Marii Uniri (Muzeul 

Unirii, Traseul celor Trei 

Fortificații, Cetatea 

Bastionară „Alba 

Carolina”) 

-„Târgul de Căciun” 

 

 

-Oră de educație 

financiară 

 

-Atelier de creație 

(caleidoscop, coronițe 

de Crăciun, globuri cu 

tehnica șervețelului, 

felicitări)   

- Bal mascat de Crăciun 

și schimb de cadouri 

între elevii clasei 

Domeniul 

 

Educație pentru 

sănătate 

Turistic -istorie  Educație civică/ 

Voluntariat/ 

Proiect caritabil 

Educație artistică Educație 

culturală/civică  

 

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 

Grupţintă 

 

a VII –a B a VII –a B a VII –a B a VII –a B a VII –a B 

Coordonator-

prof. Implicaţi 

 

Prof. Maxim Liana Cristean Diana, Nicoară 

Mirela, Dușa Rareș, 

Maxim Liana, Popa 

Geanina, Timar Stela, 

Popovici Diana 

Prof. Maxim Liana Prof. Maxim Liana 

Oltean Mihaela 

Prof. Maxim Liana 

Szekely Ileana (părinte) 

Obiective 

operaționale 

SMART 

 

Prevenirea 

consumului de droguri 

si alcool 

Participarea 

responsabilă la luarea 

deciziilor ca urmare a 

- identificarea unor 

obiective turistice de 

interes național                                                  

- recunoașterea valorilor 

autohtone                                                          

- dezvoltarea 

Dezvoltarea de 

competente 

antreprenoriale  

Valorificarea obiectelor 

decorative realizate în 

cadrul școlii; 

-să își dezvolte abilități 

și deprinderi de lucru în 

domeniul artei; 

-să își dezvolte spiritul 

estetic în cadrul 

Cetatenia locala, 

Jocurile iernii 

Dezvoltarea spiritului 

civic ți manifestarea 

unui comportament 

social, activ 



unor achiziții specifice 

domeniului social 

sentimentului de 

patriotism național                                                         

- educație multiculturală 

 

Achiziționarea produselor 

și pregătirea pachetelor  

Acțiunea de donare a 

pachetelor de către elevii 

voluntari 

activității de tehnică a 

șervețelului; 

-să valorifice în 

lucrările lor, tradițiile 

de Crăciun 

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 

şirezultatele 

obţinute 

 

Fotografii, desene, 

colaje, postere 

- fotografii 

- impresii 

 

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 

 

Discutii, dezbateri - creații literare: eseuri 

- materiale pentru revista 

școlii 

Realizarea unui album al 

târgului; Acordarea de 

diplome voluntarilor 

-Prezentarea 

-Dezbaterea 

-Atelierul 

 

-Albumul foto al clasei 

-Feedback-ul elevilor 

-Observarea 

comportamentului 

elevilor implicaţi 

 

Lucrări plastic, discuții 

Impactul (asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

Insusirea unui stil de 

viata sanatos 

Dezvoltarea 

abilităților de 

comunicare, sociale și 

emoționale;  

 

- atitudine adecvată în 

raport cu valorile și istoria 

neamului românesc 

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 

-Activităţile propuse 

sunt menite să 

stimuleze creativitatea 

elevilor şi să le 

îmbogăţească, de 

asemenea, cultura 

generală, prin 

asimilarea unor 

informaţii cu caracter 

cultural. 

Dezvolttarea 

sentimentului de 

apartenenta la 

comunitatea locala 

Parteneri  

 

Fundatiei Caritas 

Eparhial –asistent 

social Rodica Sima 

Muzeul Unirii Alba Iulia Biserica „Nașterea 

Domnului”, Liceul pentru 

deficienți de auz 

  



Reprezentant Tribunal 

Cluj 

 


