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 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

ÎN SĂPTĂMÂNA 17-21 decembrie 2018 
 

 

Activitatea / 

proiectul 

-Incursiune în opera 

marilor pictori 

(Henri Rousseau, 

Giuseppe 

Arcimboldo şi Rene 

Magritte) 

-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) 

-Educaţie juridică -

vizită la Tribunalul 

Cluj, întâlnire cu 

domnul judecător 

Cristian Danileţ 

-Crăciunul. Tradiţii la 

români (proiecte, 

discuţii) 

-Târg de Crăciun –

activitate caritabilă 

-Cerc de lectură-

povestiri de Gabriel 

Garcia Marquez şi de 

Franz Kafka, discuţii 

-Întâlnire cu membrii 

asociaţiei Caritas 

(prevenţie consum de 

droguri) 

-Excursionist în oraşul 

meu! –vizitarea 

obiectivelor turistice 

din Cluj-Napoca 

Domeniul  

 

Artă Literatură, educaţie 

juridică 

Tradiţii, obiceiuri 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 clasei a VIII-a 

A 

Elevii clasei a VIII-a A şi 

a VIII-a B 

Elevii clasei a VIII-a A Elevii clasei a VIII-a A Elevii clasei a VIII-a A 

Coordonator-

prof. implicaţi 

 

-Coposescu Claudia 

Diana, diriginta clasei 

-Oltean Mihaela, 

Centrul de sănătate 

medicală 

-Coposescu Claudia 

Diana (diriginta clasei a 

VIII-a A), Ţibre Ana-

Maria (diriginta clasei a 

VIII-a B) 

-Coposescu Claudia 

Diana (diriginta clasei a 

VIII-a A), ceilalţi 

profesori diriginţi 

-Necula Daniela, 

profesoara de religie 

-Coposescu Claudia 

Diana (diriginta clasei a 

VIII-a A) 

-Membrii Asociaţiei 

Caritas 

-Coposescu Claudia 

Diana (diriginta clasei a 

VIII-a A) 

 



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) 

 

-Promovarea unui stil de 

viaţă sănătos, 

conştientizarea 

pericolului pe care îl 

reprezintă drogurile 

-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 

-Participarea la atelierele 

interactive organizate, 

educarea în spiritul 

toleranţei şi dreptăţii 

 

-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 

-Alcătuirea albumului 

clasei care include 

fotografii realizate pe 

parcursul derulării 

activităţilor 

- Asimilarea unor 

cunoştinţe semnificati-

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 

-Activităţile propuse 

sunt menite să 

stimuleze creativitatea 

-Activităţile au un rol 

deosebit de important în 

modelarea atitudinal-

-Activităţile au un rol 

deosebit de important în 

modelarea atitudinal-

-Elevii vor lua contact, 

prin intermediul studiilor 

de caz, cu problemele cu 

-Pe parcursul 

activităţilor, elevii îşi 

vor dezvolta abilităţile 



şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

elevilor şi să le 

îmbogăţească, de 

asemenea, cultura 

generală, prin 

asimilarea unor 

informaţii cu caracter 

cultural. 

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. 

comportamentală a 

elevilor 

-Pe parcursul 

activităţilor se vor 

dezvolta atitudini şi 

valori de natură etică, 

socială, elevii vor 

deveni empatici, 

implicaţi în problemele 

comunităţii. 

care se confruntă 

societatea şi vor 

conştientiza importanţa 

unei vieţi echilibrate. 

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 medical, 

Rodica Sima 

Domnul Cristian Danileţ, 

judecător 

Doamna Bodea Ildiko, 

avocat 

 Asociaţia Caritas 

EPARHIAL 

 

 

 

  

 

 

 

 


