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Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

11-15 februarie 2019 

Clasa: a-V-a A 

Dirigintă: Istrate Claudia 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02 8-11 
 
 
11-12 
 

Activităţi sportive 
 
 
Program 
Always(fete) 

Jocuri Dezvoltarea spiritului de echipă, de 
competiţie, a responsabilităţii 

Prof. Pop Sorina 
Prof. Istrate Claudia 

Deprinderea de a 
practica jocuri si 
diferite sporturi 

Palatul Copiilor 
CNGC 

2 12.02 8-12 
 
 
 

Atelier-
Personalizare de 
obiecte ceramice 

Pictura Exerciţiu de imaginatie si de relaxare 
Creșterea interesului pentru 
activităţi ce vizează domeniul artistic 

Prof. Istrate Claudia 
Prof. Vaman Cristian 

Dezvoltarea 
creativităţii, 
imaginaţiei, a spiritului 
de observaţie 

Ceramic Cafe 

3 13.02 8-12 
 
 
 

Magia filmului Vizionare 
film 

Formarea unei culturi 
cinematografice de calitate 

Prof. Istrate Claudia 
Prof. Vaman Cristian 
Prof. Gal Andreea 

Relationarea 
armonioasa cu cei din 
jur 
Exprimarea propriilor 
opinii cu privire la 
filmul vizionat 

Cinema City 
Iulius Mall 

4 14.02 8-12 
 
 
 
 

Sa profităm de 
copilărie! 

Petrecere 
Fasching 

Activitati recreative de jocuri, 
muzica, karaoke, concursuri 
Imbogatirea cunoștinţelor despre 
tradiţii si obiceiuri germane 

Prof. Istrate Claudia 
Prof. Vaman Cristian 
Prof. Gal Andreea 

Consolidarea relaţiilor 
de prietenie  

Sala de clasă 
CNGC 

5 15.02 8-12 
 
 
 

Avem grijă de 
imaginea scolii 

 Activităţi de ecologizare in jurul 
școlii/in clasă 
Ȋnfrumuseţarea sălii de clasă 

Prof. Istrate Claudia Formarea abilităţilor si 
comportamentelor 
necesare pentru 
menţinerea si 
imbunătătierea 
calităţii mediului  

Curtea scolii 
Sala de clasă 
CNGC 

 



Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

11-15 februarie 2019 

Clasa: a V-a B 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Inoan Mirela-Niculina 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02  
 
8-11 
 
 
 
12-14 
 
 

Vizită la FARMEC 
SA 
 
 
 
 
Programul 
educational 
Always 

Vizită 
 
 
 
 
 
Sesiune 
educațio-
nală 

Familiarizarea elevilor cu mediul 
industrial, recunoașterea produselor 
cosmetice românești și a proceselor 
de fabricație ale acestora. 

Informarea elevelor asupra 
schimbărilor fizice și emoționale ce 
se petrec în perioada pubertății și 
educarea lor în privința igienei. 

prof. Inoan Mirela 
 
Comitetul de părinți 
 
FARMEC SA 
 
 
Procter & Gamble 

Lărgirea orizonului 
cunoaşterii prin 
dobândirea de 
cunoștințe noi din 
domeniul industrial. 

Respectarea regulilor 
de igienă personală și 
înțelegerea 
importanței acestora 
pentru sănătate. 

Album cu 
fotografii 
 
 
 
 
Pliante 
educative 

2 12.02  
 
9-14 
 
 

” Carte frumoasă, 
cinste cu-i te-a 
scris!” – vizită la 
biblioteca 
Octavian Goga și 
întâlnire cu 
scriitorul Alex 

Moldovan 

Activitate 
culturală 

Atragerea elevilor spre lectură 
Cunoașterea unor scriitori 
contemporani 
Familiarizarea elevilor cu munca într-
o bibliotecă și cu colecțiile de cărți 
existente. 
Atragerea de noi categorii de 
beneficiari ai serviciilor de bibliotecă 
 

prof.  Inoan Mirela 
 
Comitetul de părinți 
 
prof. Cristina Erdei 
 
Biblioteca Octavian 
Goga 

Activități interactive 
de lectură. 
Discuții  cu scriitorul 
Alex Moldovan pe 
marginea unor pagini 
importante de 
literatură pentru copii 
scrise de mari scriitori 
români. 

Album cu 
fotografii 
 
Dezbatere 
 
 
 
 
 

3 13.02  
9-14 
 
 
 
 
 
 

Vizionare film 
educativ  pentru 
elevi 

Activitate 
culturală 

Promovarea valorilor culturale in 
rândul elevilor,  stimularea gustului 
artistic. 
Familiarizarea elevilor cu arta 
cinematografică.  

prof.  Inoan Mirela 
 
Comitetul de părinți 
 

Formarea viitorului 
public al 
cinematografelor 
Socializarea elevilor 

Dezbatere 
 



4 14.02  
9-14 
 
 
 

”Să ne cunoaștem 
trecutul și valorile 
culturale” 
 
Vizită la Muzeul 
de Istorie și la 
Muzeul de Artă 

Vizită Vizitarea muzeelor 
Stimularea interesului elevilor 
pentru cunoastere 
Cunoaşterea trecutului istoric şi a 
dovezilor arheologice şi istorice pe 
care le deţine muzeul 
Stimularea  gustului pentru frumos 
 
 

prof.  Inoan Mirela 
 
Comitetul de părinți 
 
prof. Rodica Păun 
 

Lărgirea orizonului 
cunoaşterii prin 
valorificarea calitativă 
a timpului liber. 
Îmbogătirea 
cunoștințelor despre 
artă. 

Album cu 
fotografii 
 
 
Prezentare  
PowerPoint 
 
 5 15.02 9-14 

 
 
 
 

Cine știe câștigă!  
Concurs de 
cultură generală 

Activitate 
științifică 

Stimularea interesului elevilor 
pentru cunoastere 
Dezvoltarea spiritului de echipă  și a 
celui competitiv. 
 

prof.  Inoan Mirela 
 
prof. Cristina Erdei 
 
Comitetul de părinți 
 

Lărgirea orizonului 
cunoaşterii prin 
valorificarea calitativă 
a timpului liber. 
Motivație pentru 
dezvoltarea proprie. 
 

Acordare de 
diplome 
învingătorilor 

 



Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

11-15 februarie 2019 

Clasa: 5G1 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: NECULA SORANA 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02 9-13 
 
 
 
 

“Eu si emotiile 
mele”  

Educatie 
pentru 
dezvoltare 
personala 

 
 

- conștientizarea semnificației și 
rolului emoțiilor în viața de zi cu zi; -
identificarea semnificației 
inteligenței emoționale în 
dezvoltarea personală/ profesională;  

-identificarea unor modalități 
concrete de gestionare a propriilor 
emoții;  

-stabilirea EQ prin completarea scalei 
Friedmann 

Dirig. Sorana Necula 
 
Masterand Fac.  De 
Psihologie Alexandra 
Moanga 

- stimularea lucrului in 
echipa 
- dezvoltarea unui 
comportament 
civilizat; educarea 
rabdarii si devoltarea 
tolerantei si a unui 
spirit deschis 

Fise  
Chestionare 

2 12.02 9-13 
 
 
 
 

Vizionare film 
 
Dezbatere; 
masa rotunda  
 
 

Educatie 
pentru 
dezvoltare 
personala si 
cultura 

- Cultivarea unor atitudini pozitive 
față de creațiile cinematografice 
valoroase 
- conștientizarea propriilor emoții 
într-un context dat; 
-formarea si consolidarea 
deprinderilor de citire,audiere, 
povestire  
-dezvoltarea abilitatilor de 
comunicare  
-stimularea interesului fata de 
cultura si civilizatia engleza 

Dirig. Sorana Necula 
 
Cinematograful Victoria 

- constientizarea 
importantei unor 
valori pe care elevii le 
regasesc in filme, carti 
si impactul acestora 
asupra vietii personale 

Fise  
Chestionare 

3 13.02 9-13 
 
 
 
 

“Talent Show” Educatie 
pentru 
dezvoltare 
personala si 
cultura 

- Dezvoltarea spiritului de echipa, de 
competitie, a responsabilitatii. 
- Stimularea simţului estetic şi 
artistic 

Dirig. Sorana Necula - constientizarea 
propriilor talente si a 
diversitatii 
- dezvoltarea de 
deprinderi de 
comunicare diverse 

Spectacol cu 
jurizare; premii 
Fotografii 



4 14.02 9-13 
 
 
 
 

Vizitarea 
Clujului istoric 
(vizita ghidata) 
și a Muzeului 
de istorie  

Educatie 
pentru 
cultura 

- extinderea orizontului cultural al 
elevilor și trezirea interesului pentru 
vizitarea obiectivelor culturale 

Dirig. Sorana Necula 
Agentie de turism – ghid 
profesional “City Tours” 
Muzeul de Istorie 

- verificarea 
cunostintelor cu 
privire la cunoasterea 
obiectivelor de interes 
- cresterea interesului 
elevilor pentru cultura 
din care fac parte 

Poze – album 
foto-eseu 
Prezentare ppt 

5 15.02 9-13 
 
 
 
 

Atelier de 
scriere creativa 
(foto-eseu) 

Educatie 
pentru 
comunicare 

-consolidarea etapelor de scriere a 
unui text literar;  
-deprinderea abilității de exprimare 
în scris urmărind o anumită temă, 
folosind un limbaj expresiv; -
dezvoltarea capacității de 
structurare și formulare a ideilor în 
scris;  
-însușirea de noțiuni ce privesc 
structura diferitelor tipuri de text 
literar 

Dirig. Sorana Necula - abilitati de lectura, 
intelegere si 
exprimare scrisa 
- dezvoltarea 
vocabularului 
- deprinderi de a folosi 
cuvinte/ sintagme noi 
in situatii de counicare 
scrisa si orala 

Album de creatii 
litarare 
(romana, 
engleza, 
germana) 

 



Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

11-15 februarie 2019 

Clasa: 5G2 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: POP SORINA 

Nr. 
crt
. 

Data 

Inter
- 

valul 
orar 

Denumireaactivității Tipulactivității Obiective Responsabiliş
i parteneri 

Rezultateașteptat
e 

Indicator
i de 

realizare 

1 11.0
2 

9-13 
 
 
 
 

Activităţi sportive Sport 
 

- Adaptabilitate 
 

Pop Sorina, 
Claudia Istrate, 
PalatulCopiilor 

  

2 12.0
2 

9-13 
 
 
 
 

Educaţiepentrusănătat
e 
 
 

Educatiepentrusănătate - Stil deviaţăsănătos Pop Sorina 
Corpădean 
Adrian 

  

3 13.0
2 

9-13 
 
 
 
 

Vizionareaunui film Educatiepentrudezvoltarepersonalasicultur
a 

- Sociabilitate Pop Sorina 
Cinema Florin 
Piersic 
 

  

4 14.0
2 

9-13 
 
 
 
 

VizitareaClujuluiistoric 
(vizitaghidata) și a 
Muzeului de istorie 

Educatiepentrucultura - Cunoaştereatrecutului Pop Sorina 
 

  

5 15.0
2 

9-13 
 
 
 
 

Igienizareasălii de clasă Educatiecivică - Responsabilizareşilucruînechi
pă 

Pop Sorina 
 

  

 



Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

11-15 februarie 2019 

Clasa: 5G3 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte:  Gal Andrea 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02  
9-12 
 
 
 

Vizită la Casa 
Radio și TVR Cluj 

Activitate 
culturală/
educativă 

învățare prin experiențe, 
îmbogățirea cunoștințelor, creșterea 
curiozității și interesului pentru 
activități ce vizează domeniul 
cultural 

Prof. Andrea Gal 
 
Bogdan Roșca, director 
Casa Radio 

familiarizarea elevilor 
cu atmosfera unui 
studio radio, însușirea 
unor termeni specifici, 
conștientizarea  
importanței mass-
media 

 

2 12.02  
9-11 
 
 
 
 
 
11-13 
 
 

„Alimentația 
sănătoasă” – 
UMF, Facultatea 
de Farmacie, Cluj 
Napoca 
 

Vizită la Voltaj 
Academy 

Activități 
ce vizează 
domeniul 
științific – 
atelier de 
nutriție 
 

Atelier de 
muzică 

 

 

dobândirea unor deprinderi de a 
căuta noi informații, creșterea 
curiozității și interesului pentru un 
stil de viață sănătos 

 

învățare prin experiențe, 
îmbogățirea cunoștințelor, creșterea 
curiozității și interesului pentru 
activități ce vizează domeniul artistic 

Prof. Andrea Gal 
 
UMF, Facultatea de 
Farmacie, Cluj Napoca 
 
 
 
Prof. Andrea Gal 
Prof. Claudia Istrate 
 
Voltaj Academy 

menținerea și/sau 
îmbunătățirea 
alimentației  
 

 

dezvoltarea abilităților 
muzicale 

 

3 13.02 9-12 
 
 
 
 

Atelier de pictură 
pe ceramică 

Activitate 
cultural-
artistică  

învățare prin experiențe, 
îmbogățirea cunoștințelor, 
dezvoltarea imaginației, creativității 
și a spiritului de observație 

Prof. Andrea Gal 
 
Ceramic Cafe, Cluj 
Napoca 

personalizare de 
obiecte ceramice 

 

4 14.02 9-12 Fasching Activitate învățare prin experiențe, Prof. Andrea Gal dezvoltarea spiritului  



 
 
 
 

culturală 
și 
petrecere 

îmbogățirea cunoștințelor despre 
tradițiile și obiceiurile germane; 

teambuilding, luare de decizii 

Prof. Claudia Istrate de echipă, 
consolidarea 
relaţiilor de prietenie 

5 15.02 9-12 
 
 
 
 

Vizionare film 
 
(Cinema City) 
 
 

Activitate 
culturală 

dezvoltarea unei culturi generale, 
dezvoltarea capacității de sintetizare 
și expunere  a materialelor vizionate 

Prof. Andrea Gal 
 

exprimarea propriilor 
opinii cu privire la 
filmul vizionat 

 

 



Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

11-15 februarie 2019 

Clasa: a VI-a A 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Grațiela Pilbak 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02  
 
9-13 
 
 

Vizită la B.N.R. vizită Familiarizarea cu mediul bancar, 
termenii economici, formarea unui 
comportament financiar responsabil. 

Pilbak Graţiela 
Clasa VIa – dirig. Melean 
Ioana 
 
BNR 

-invatare prin aplicaţii 
concrete ale 
cunoştinţelor 
acumulate în cadrul 
obiectelor de studiu  

 

fotografii 

2 12.02  
 
9-13 
 
 

Fizica prin 
experimente 

Experime
nt 
științific 

-Formarea priceperilor şi 
deprinderilor de mânuire a unor 
instrumente, aparate şi 
materiale specifice laboratorului 
- Utilizarea legăturilor 
interdisciplinare 
-înţelegerea esenţei concepţiei 
ştiinţifice despre lume 

Pilbak Graţiela 
Clasa VIa – dirig. Melean 
Ioana 
 
Teodorescu Gabriel 
 

-invatare prin aplicaţii 
concrete ale 
cunoştinţelor 
acumulate în cadrul 
obiectelor de studiu 

Aplicații practice 

3 13.02  
9-13 
 
 
 
 
 
 

Sport, strategie, 
mișcare 

sportivă -Valorificarea deprinderilor şi 
priceperilor motrice 
-Fortificarea organismului şi sporirea 
capacităţii de muncă fizică şi 
intelectuală a elevilor 
 

Pilbak Graţiela -formarea unui sistem 
de deprinderi şi 
priceperi motrice de 
bază, utilitar-aplicative 
-consolidarea 
colectivului clasei 
 

Exercitii practice 
fotografii 

4 14.02  
9-13 
 
 
 

Vizita la Muzeul 
Etnografic 

vizită -Vizitarea muzeului, 
stimularea interesului elevilor pentru 
cunoastere,  
-Cunoaşterea trecutului istoric şi a 
dovezilor arheologice şi istorice pe 
care le deţine muzeul 
 

Pilbak Graţiela - lărgirea orizonului 
cunoaşterii prin 
valorificarea calitativă 
a timpului liber  

Prezentare ppt 



5 15.02 9-13 
 
 
 
 

Vizionare film Activitate 
culturală 

-promovarea valorilor culturale in 
randul elevilor, stimularea gustului 
artistic. 
- Familiarizarea cu arta 
cinematografică  

Pilbak Graţiela 
Clasa VIa – dirig. Melean 
Ioana 

-formarea viitorului 
public al 
cinematografelor 
-Manifestarea 
tendintei de 
socializare 

dezbatere 

 



Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 
11-15 februarie 2019 

Clasa: a VI-a B 
Dirigintă Ioana Melean 
Nr. 
crt. Data Intervalul 

orar 
Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi 

parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 
realizare 

1 11.02 9 -13 
 
 

Vizită la B.N.R. Vizită  Familiarizarea cu mediul bancar, 
termenii economici, formarea unui 
comportament financiar responsabil. 

Pilbak Graţiela 
Melean Ioana 
BNR 

- lărgirea orizonului 
cunoașterii- 
-responsabilizarea elevilor în 
privința gestionării propriilor 
bunuri  

Fotografii 
pliante 

2 12.02 9 -13 
 
 

Fizica prin 
experimente 

Experiment 
științific 

Formarea priceperilor şi deprinderilor 
de mânuire a unor instrumente, aparate 
şi 
materiale specifice laboratorului 
Utilizarea legăturilor interdisciplinare 

Teodorescu 
Gabriel 
Pilbak Graţiela 
 Melean Ioana 
 

-învățare prin aplicații 
concrete ale cunoștințelor 
acumulate în cadrul 
obiectelor de studiu 

Aplicații practice 

3 13.02 9 -13 
 
 
 
 
 
 

Vizită la Muzeul 
de Mineralogie 
și la Muzeul de 
Paleontologie 

Vizită  -creșterea interesul  pentru lumea 
mineralelor, pentru științele naturii în 
general, de a deschide porți spre 
aprofundarea cunoștințelor în domeniu 
 

Melean Ioana 
Muzeele UBB 

- lărgirea orizonului 
cunoașterii 
- dezvoltarea abilităților de 
interacțiune socială 

Fotografii 
Pliante 
chestionare 

4 14.02 11-16 
 
 
 

Vizionare film  Activitate 
culturală 

- promovarea valorilor culturale in 
rândul elevilor, stimularea gustului 
artistic. 
- Familiarizarea cu arta cinematografică  

Melean Ioana 
Centrul 
comercial 
Iulius Mall 

-lărgirea orizonului 
cunoașterii 

fotografii 

Bunele maniere 
în oraș 

Activitate 
educativă 

-exersarea bunelor maniere în spațiul 
public – magazine, pizzerie, 
cinematograf 

Melean Ioana 
Centrul 
comercial 
Iulius Mall 

Optimizarea tehnicilor de 
comunicare și de bună 
conviețuire 

fotografii 

5 15.02 9-13 
 
 
 
 

Vizită la Muzeul 
Zoologic și 
Vivariul 

Vizită  -îmbogățirea cunoștințelor despre 
lumea animalelor 
-exersarea tehnicilor de comunicare 
eficientă cu oameni din categorii sociale 
diferite 

Melean Ioana 
Muzeele UBB 

- lărgirea orizonului 
cunoașterii 
- dezvoltarea abilităților de 
interacțiune socială 

Fotografii 
Pliante 
chestionare 

 



Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

11-15 februarie 2019 

Clasa: a VI-a G1 

Diriginte: Flavia Demeter 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi 

parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 
realizare 

1 11.02 11-16 Sarbatorirea zilelor 
de nastere 

Socializare - sa vizioneze un film educativ 
impreuna 
- sa socializeze la o pizza 

Comitetul de 
parinti al 
clasei 

Realizarea unitatii in clasa Comunicare 
interpersonala/so
cializare 

2 12.02 8-17 Excursie Salina 
Turda 

Educatie 
pentru 
sanatate si 
protectia 
mediului 

-sa constientizeze im portanta 
sanatatii 
- sa socializeze ca grup 
- sa se relaxeze 
-sa protejeze si sa respecte natura 
-sa coopereze ca echipa 

 
Comitetul de 
parinti al 
clasei 
 

Dobandirea respectului 
pentru natura inconjuratoare 
si protejarea sanatatii 

Educatie pentru 
sanatate  

3 13.02 10-15 Vizita la Vivarium si 
la muzeul satului 

Vizita - sa se familiarizeze cu speciile de 
serpi din Romania 
-sa se relaxeze in natura 
-sa socializeze  

Facultatea de 
biologie 
Muzeul Satului 
Cluj Hoia 
Comitetul de 
parinti al 
clasei 
 
 

Imbogatirea cunostintelor 
despre reptile, despre istoria, 
arhitectura specifica mai 
multor regiuni ale tarii 
 

Dobandirea 
respectului fata 
de patrimoniul 
cultural 
romanesc, fata de 
obiceirilel si 
traditiile populare 

4 14.02 7-19 Excursie cu trenul 
la Oradea 

Excursie - sa viziteze principalele obiective 
din Oradea 
- sa mearga cu trenul (in premiera) 
- sa socializeze, sa se joace impreuna 
 

Comitetul de 
parinti 

Descoperirea unui oras nou, 
dezvoltat la standarde 
europene 
Vizitarea unor obiective de 
interes in Oradea 

Educatie pentru 
aprecierea 
valorilor 
arhitecturale si 
culturale 

5 15.02 18.30-
21 

Spectacol de opera Atelier de 
pictura 
Activitate 
culturala 

-sa vizioneze un spectacol de opera Opera romana 
Cluj 

Vizionarea unui spectacol Educatie pentru 
aprecierea 
valorilor culturale 

 



Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

11-15 februarie 2019 

Clasa: 6G2 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Julia Sabau 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02 13-16 
 
 
 
 

Vizita la centrul 
British Council 

educativ -familiarizrea elevilor cu colectia 
bibliotecii si materialele care pot fi 
imprumutate 

Julia Sabau  
British Council 

-inscrierea elevilor la 
biblioteca 

-abonamente de 
cititor 

2 12.02 12-16 
 
 
 
 

Vizionare film educativ 
si practic 

-intelegerea si folosirea limbii 
engleze 

Julia Sabau -inchegarea 
colectivului clasei 

-participarea 
intregii clase 

3 13.02 10-14 
 
 
 
 

Proiecte formativ -cercetarea unor subiecte pe 
internet si prezentaarea informatiilor 
pe echipe 

Julia Sabau -dezvoltarea spiritului 
de echipa si a 
eficientei   

-proiectele 
propriu-zise 

4 14.02 10-14 
 
 
 
 

Jocuri sportive- 
patinaj 

practic si 
recreativ 

-participarea la jocuri /sporturi de 
iarna 

Julia Sabau -unirea colectivului 
clasei, legarea de 
prietenii 

-adeziunea 
tuturor elevilor 

5 15.02 10-14 
 
 
 
 

Vizita la Muzeul 
de Arta 

educativ 
si cultural 

-familiarizarea elevilor cu cultura 
artistica 

Julia Sabau -sensibilizarea elevilor 
inspre latura artistica 

-impresiile 
elevilor legate 
de aceasta 
experienta 

 



Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!" 

Nr. 
crt 

Clasa  Activitatea 
 

Data 
 

Responsabili 
 
 

Obiective 
 

Observatii 
 

1 6G3 ,,Stop- viaţa are prioritate” 
 
 
Vizionarea filmului Balerina 

11.02.2019 Basa Corina 

Ripa Cristiana 

Circulaţia pietonului şi biciclistului 
pe drumul public, 
Concurs pe teme rutiere, 
Intelegerea temei filmului 

 

2 6G3 Vizitarea Clujului 12.02.2019 Fodor Gelu Cunoasterea istoriei orasului in care 
locuim 

 

3 6G3 Recreere la patinoar 
Vizionarea filmului Mary Poppins 

13.02.2015 Basa Corina 

Ripa Cristiana 

Petrecerea timpului in aer liber si 
activitatilor sportive 

 

4 6G3 Concurs de matematica distractiva 
„Fii perspicace” 

Activităţi cultural artistice la 
Muzeul Satului 

14.02.2015 Basa Corina 

 
Ripa Cristiana 

Rezolvarea problemelor propuse 
Atragerea elevilor catre matematica 
Cunoaşterea specificului vieţii 
ţăraneşti în diferite regiuni ale ţării 

 

5 6G3 Activitate ecologică urmata de 
sanius si un ceai cald 

14.02.2015 Basa Corina  
Ripa Cristiana 

Să dovedească preocupări constante 
de protejare a mediului acasă, în 
comunitate, în vacanță 

 

Vizită padurea 
Făget 

 

Clasa 6G3 

Diriginte 

Corina Basa 

 



Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

11-15 februarie 2019 

Clasa:  

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02  
 
08-12 
 
 

Miscare Pentru 
un Corp Sanatos 

Intreceri 
Sportive 

Mentinerea unui echilibru sanatos 
intre sanatatea fizica sic cea mentala 

Burca Cristi Cunoasterea 
importantei  
exercitiului fizic in 
viata fiecarui om. 

 

2 12.02  
 
 
 
 

Excursie Viena   Burca Cristi   

3 13.02  
 
 
 
 

 
Excursie Viena 

 Catedrala Sf Stefan, Muzeul Tehnicii, 
Muzeul de Stiinte Naturale, Palatul 
Schonbrunn 

Burca Cristi Vizualizarea unor 
obiective importante 
pline de istorie.  

 

4 14.02  
 
 
 
 

Excursie Viena   Burca Cristi   

5 15.02  
08-12 
 
 
 

Un mediu mai 
curat 

Curatenie Actiune de curatenie a unei  Sali de 
clasa 

Burca Cristi Necesitatea de a 
invata cat de sanatos 
este sa traim intr-un 
mediu inconjurator 
curat. 

 

 



“Programul Școala Altfel  – Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

11-15 FEBRUARIE 2019 

 

Clasa a VII-a B-diriginte Lucian Popescu 

Nr. 
crt. 

Data Inter- 
valul 
orar 

Denumireaacti
vității 

Tipulactivit
ății 

Obiective Responsabili Rezultateașteptat
e 

Indicatori de 
realizare 

 
1 

 
11-12 
februarie 

 
11 
febr, 
ora 
08.00- 
12 febr, 
ora 
17.00. 

 
EXCURSIE LA 
PEȘTERA 
URȘILOR 
(Munții 
Apuseni) 

Educatie 
ecologică 
Educatie 
patriotică 

-Constientizarea necesității protejarii 
naturii și a mediului ambiant;- 

-Formarea unor capacități cognitive 
interdisciplinare prin îmbinarea 
notiunilor de biologie, istorie, 
literatura, religie,geografie, șimuzica; 

-Nevoia informării corecte a elevilor 
cu privire la dezvoltarea si 
promovarea durabilă a turismului; 

Responsabilizarea elevilor privind 
conservarea destinațiilor turistice; 
Vizitareaobiectivelorturistice de pe 
traseu. 
 

 

Lucian. 
Popescu, 
Denisa 
Coța, 
Liliana  
Jarda 

Crestereacoeziuni
icolectivuluiclasei; 
Stimulareainteres
uluielevilorpentru
cunoastere. 

Stimulareaac
elorpriceperi
sideprinderi 
care ii permit 
sa se 
integrezeintr
-o actiune de 
grup,să se 
simtăutil in 
echipă; 
Realizareaun
ui JURNAL DE 
EXCURSIE. 

 
2 

 
13febr. 

 
9-13 

 
VIZITĂ LA 
MUZEUL DE 
ARTĂ/ISTORIE 

 
Educațiecu
lturală 

 
- Întărirea simțului estetic 
- Cultivarea sensibilității, 
prin receptarea operei artistice; 
- Dezvoltarea gândirii si a 
capacitații creatoare; 

 
Lucian 
Popescu, 
Gaberiel 
Teodorescu 

Promovareavalori
lorculturale in 
randulelevilorsisti
mulareagustului 
artistic 
 

Formareaviit
oruluipublic . 

1 
 



 
 
3 

 
14 febr. 

 
9-13 

 
VIZIONARE 
FILM ARTISTIC 
(VIZITAREA 
AEROPORTLUI 
AVRAM  IANCU-
CLUJ-NAPOCA) 

 
Educațiecu
lturală 

 
- Educarea tinerilor in 
spiritul înțelegerii, al 
tolerantei si al respectului 
reciproc; 
-Întărirea simțului estetic 
- Cultivarea sensibilității, 
prin receptarea operei artistice; 
- Dezvoltarea gândirii si a 
capacitații creatoare. 
. 

Lucian 
Popescu, 
Gaberiel 
Teodorescu 

-
Cooperareaîninte
racţiunile de 
grup; 
 -
Stimulareaacelor
priceperisideprin
deri care ii permit 
să se 
integrezeintr-o 
actiune de 
grup,să se 
simtăutil in 
echipă 
 
 

-
Prezentareau
normateriale
realizateînec
hipă. 

4  
15 febr 

 
9-13 

 
DRUMEȚIE LA 
FĂGET 

Educație 
estetică, 
Educație 
ecologică 

-Formarea unor capacități cognitive 
interdisciplinare prin îmbinarea 
notiunilor de biologie, istorie, 
literatura, religie,geografie, șimuzica; 
 

Lucian 
Popescu, 
Gaberiel 
Teodorescu 

Crestereacoeziuni
icolectivuluiclasei; 

Eâcologiza-
rea unei 
zone 

 

 

2 
 



Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

11-15 februarie 2019 

Clasa: a 7-a G1 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Rehner Bianca 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02 9-13 
 
 
 
 

Descoperirea 
stilului propriu de 
învățare 
Jocuri interactive 
în limba franceză 

Consiliere 
și 
orientare 
recreativ-
culturală 

- dezvoltarea competențelor  
personale și interpersonale 
- cunoașterea și dezvoltarea 
capacităților de învățare 
-dezvoltarea unei afinități față de 
limba franceză 
- creșterea abilităților de 
comunicare în limba franceză 
 

Rehner Bianca/ 
Luminița Bucur – 
Colegiul Național 
George Coșbuc  

Identificarea stilului 
propriu de învățare și 
dezvoltarea abilităților 
de învățare 
Descoperirea jocului 
ca mod de învățare și 
relaționare cu alte 
persoane. 

chestionare/ 
fișe de lucru/ 
chestionare de 
feedback  

2 12.02 9-13 Vizită la Centrul 
Cultural German 

cultural –
artistic 

- dezvoltarea capacității de lucru în 
echipă 
- perfecționarea competențelor 
interpersonale 
- dezvoltarea creativității și a 
gândirii critice 
- creșterea abilităților de 
comunicare în limba germană 

Rehner Bianca/  
Horvath Raluca- Centrul 
Cultural German 

Întocmirea și 
prezentarea unor 
proiecte, pe baza 
lucrului în echipă  

fișe de lucru/ 
afișe/ prezentări 
orale 

3 13.02 9-13  
 
 
 
 

Carnaval cu jocuri 
în echipă 

recreativ-
culturală 

- dezvoltarea creativității 
- dezvoltarea capacității de lucru în 
echipă 
- perfecționarea competențelor 
interpersonale 
 

Rehner Bianca – 
Colegiul Național 
George Coșbuc  

Descoperirea valorilor, 
culturii și tradițiilor 
europene 

poze/ colaj/ 
jocuri în echipă 

4 14.02  
 
 
 
 

Vizită la 
cinematograf  

Educație 
media și 
cinemato-
grafică 
recreativ-

- dezvoltarea creativității și a 
gândirii critice 
- dezvoltarea competențelor  
personale și interpersonale 
- deprinderea unor tehnici de 

Rehner Bianca/ Coste 
Camelia – Casa Tiff, Cluj-
Napoca 

Identificarea 
diferitelor tehnici de 
prezentare și redare 
tipice cinematografiei, 
vizionarea unui film cu 

recenzii de film/ 
prezentări orale  



culturală prezentare și redare tipice 
cinematografiei  
  

spirit critic 

5 15.02 9-13 Jocuri sportive  sportiv - dezvoltarea capacității de lucru în 
echipă 
- perfecționarea competențelor 
interpersonale 
- dezvoltarea unui stil de viață 
sănătos 

Rehner Bianca/ Trana 
Codruța- Complex 
sportiv Gheorgheni 

Descoperirea jocului 
sportiv ca mod de 
relaxare și relaționare 
cu alte persoane 

Chestionare de 
Feedback  

 



Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

11-15 februarie 2019 
Clasa: a VII-a G2 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Maria Anghelache 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02  
 
12-16 
 
 

Vizionare film 
4DX 
Aquaman (2018) 

Cultural-
artistică 

• Promovarea valorilor 
culturale 

• Stimularea gustului artistic 
• Familiarizareacuartacinemat

ografică 4DX 

Prof. dirig.  
Maria Anghelache 

Manifestareatendinței 
de socializare 
Formareaviitorilorcine
fili 

Dezbatere 

2 12.02  
9-12 
 
 
 

Curs de prim 
ajutor 

Instructiv-
educativă 

• Furnizarea de informații de 
prim ajutor unor elevi din 
clasa a VII-a astfel încât 
salvatorii să poată acționa în 
cunoștință de cauză la 
producerea unui accident 

Prof. dirig.  
Maria Anghelache 
 
D-na Dr. A. Vasile, 
medic neonatolog 

Aplicarea 
cunoștințelor în cazul 
producerii unor 
accidente la care sunt 
martori 

Aplicații practice 

3 13.02  
13-17 
 
 
 

Dragobete – 
tradiții și obiceiuri 
Carnaval 

Cultural-
artistică 

• Stimularea interesului 
elevilor pentru cunoaștere 

• Team building 

Prof. dirig.  
Maria Anghelache 

Închegarea grupului 
Socializarea 
Interacțiune 
Mișcare 

Dezbatere 
Concurs  

4 14.02  
8-12 
 
 
 

Laser Tag 
Parc de aventură 

Sportivă • Încurajarea spiritului de 
echipă 

• Comunicarea între membrii 
echipei 

• Dezvoltarea gândirii 
strategice și tactice 

Prof. dirig.  
Maria Anghelache 
Coordonatorinstructori 
Kociss Juliana 

Îmbunătățirea 
abilităților de luare a 
deciziilor rapide și de a 
acționa efficient 
conform acestora 
 

Exerciții 
Concurs 
Instrucție 
 

5 15.02  
9-12 
 
 
 

Curs de educație 
financiară 

Instructiv-
educativă 

• Să învețe despre avantajele 
economisirii, să facă 
diferența între nevoi și 
dorințe 

Prof. dirig.  
Maria Anghelache 
ProfitPoint 

Formarea 
deprinderilor 
sănătoase pentru 
gestionarea unor 
sume mici de bani 

Dezbatere  

         



Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

11-15 februarie 2019 

Clasa: a VII-a G3 

Dirigintă: Germina Breaz 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02  
10-14 
 
 
 

Centrul Cultural 
Francez 

vizită Imbogăţirea cunoştinţelor despre 
cultura şi civilizaţia franceză: 
 
Exersarea cunoştinţelor de limbă 
franceză 

Prof. de limba 
franceză,Luminiţa Bucur 
şi dirig. Germina Breaz 

Răspunsurile elevilor 
la testul de cunoştinţe 
de limbă şi cultură 
franceză 

Calificative pe 
baza 
punctajelor 
obţinute la test. 

2 12.02  
 
9-13 
 
 

Ceramic-caffe Activitate 
de creaţie 

Dezvoltarea abilităţilor de picture pe 
materiale neconvenţionale; 
 
Dezvoltarea creativităţii şi 
originalităţii exprimării artistice. 

Dirig. Germina Breaz Produsele artistice: 
Cesti, boluri, farfurii 
pictate şi 
personalizate 

 
Calificative 
apreciative 
pentru 
produsele 
creaţiei 

3 13.02  
 
 
18-20 
 

Teatrul Naţional 
din Cluj-Napoca 

Vizionare
de 
spectacol 

Imbogăţirea cunoştinţelor despre 
arta dramatică şi observarea relaţiei 
dintre literature şi teatru 

Dirig. Germina Breaz  
Scrierea unei recenzii 
pentru spectacolul 
vizionat 

 
Note pentru 
calitatea 
redactării 
recenziei 

4 14.02  
 
10-14 
 
 

 
Biblioteca 
Central-
Universitară 

vizită  
Cercetarea unor documente la secţia 
“publicaţii speciale” 
 
Vizitarea cabinetului “Lucian Blaga”. 

 
Dirig. Germina Breaz 

 
Alcătuirea unui articol 
pentru revista şcolii 
despre personalitatea 
poetului şi filosofului 
clujean, Lucian Blaga 

 
Note şi 
calificative 
pentru calitatea 
redactării 
articolului. 

5 15.02  
 
10-14 
 
 

Monumente 
culturale şi de 
arhitectură din 
Cluj-Napoca 

 
proiect 

 
Descoperirea valorilor culturale 
(statui, biserici, clădiri-monument 
etc.) care alcătuiesc patrimoniul 
cultural al cetăţii. 

 
Dirig. Germina Breaz 

 
Prezentarea unui 
proiect video despre 
monumentele din Cluj-
Napoca. 

 
Note şi 
calificative 
pentru calitatea 
proiectului 

 



Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

11-15 februarie 2019 

Clasa: VIII A 

Diriginte: ROȘCA MARIUS 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi 

parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 
realizare 

1 11.02 9-12 
 
 
 
 

Din tainele 
roboticii, 
introducere în 
Mecatronică 

cunoaștere - cunoașterea noțiunii de robotică 
- principiile mecatronicii ca știință 
- realizarea de dispozitive cu comandă 
programată 

- Prof. Teodorescu 
Gabriel  

Atragerea elevilor 
către acest domeniu 
actual al științei 

 

2 12.02   
 
 
 
 

Excursie tematică  - identificarea punctelor de interes 
- vizitarea obiectivelor turistice din zonă 
- socializare și recunoașterea tradițiilor 
specific zonei 

 

- Prof. Roșca Marius - comportament 
corespunzător pe 
durata excursiei 
- receptivitate și 
interes legate de 
obiectivele vizitate 

 

3 13.02  
  
 
 
 

Excursie tematică   - Prof. Roșca Marius   

4 14.02  
9-12 
 
 

Drumeție în 
orizontul local 

 -dezvoltarea unor abilitati, formate prin 
procesul instructiv-educativ formal:  
orientare locală urbană 

 - Prof. Pop Vasile -evaluarea conduitei 
elevilor în timpul 
ctivității 

 

5 15.02  
9-12 
 
 
 

-tur ghidat zona 
central, a orașului 

 -cultivarea  dragostei de frumos a elevilor 
fata de monumentele istorice si culturale 
vizate, fata de valorile commune, 
sensibilizarea la conceptul de cetatenie 
europeana 

- Prof. Roșca Marius -stimularea 
interesului pentru 
problematica, prin 
dezbatere si discutii 
si exemple de buna 
practica. 

 

 



Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

11-15 februarie 2019 

Clasa: VIII B 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: MIHAELA ROBA 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi 

parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 
realizare 

1 11.02 9-12 
 
 
 
 

-Adolescența si 
rutina de îngrijire 
eficientă a tenului 

 -o ingrijire perfecta a pielii; 
-atentie la excese; 
-hidratarea inteligentă 
-protecția solară 
-educație versus publicitate 

-Mihaela Roba, Pop 
Dorina, Melancu 
Daniela 
-invitat; d-na 
cosmetician Pop 
Liliana 

-învățăm să ne îngrijim 
corect pielea 
- 

 

2 12.02 9-12 
 
 
 
 

-Atelier de pictat 
pe ceramică 

 
-Într-o atmosferă aparte,copii dornici să 
încerce această experientă sunt ghidaţi, în 
acest fel sunt încurajaţi să privească 
obiectele ceramice albe, să își aleagă 
obiectul dorit, să ocupe un loc și să dea frâu 
liber imaginației prin formă și culoare. ‚‚O 
alternativă minunată de a-ți petrece timpul 
liber, atât cu cei dragi dar și de unul singur. 

-Roba Mihaela,Pop 
Dorina 
-Ceramic Café-
Atelier de 
creativitate și de 
relaxare 

- După terminarea lui, 
obiectul ceramic nou 
creat și personalizat 
intră în posesia 
creatorului său, care îl 
va putea păstra sau 
dărui unei persoane 
dragi. 

 

 

3 13.02  
 
 
 
 

-O calatorie in 
imagini 

 -cartea de fotografie de tip pop-up; 
-o colectie de povestiri individuale, formate 
din una sau mai multe pagini; 
-cartea combină ficțiunea cu realitatea. 
Personaje reale pot fi puse în contexte 
ficționale. 
-prin decupare punem în evidență un 
element din poveste sau un personaj. 
- Focusul este pe fotografie, dar aceasta este 
combinată cu:  
• Text • Desen • Colaj • Alte fotografii 

-Mihaela Roba, Pop 
Dorina, Melancu 
Daniela 
-invitat: ROXI POP-
jurnalist 

-Chiar dacă toate 
poveștile sunt 
personale, acestea au 
și o identitate 
universală, la fel ca 
fotografiile pierdute și 
găsite în târgurile de 
vechituri. 

-O carte cu 
fotografi 



4 14.02  
9-12 
 
 
 

-Vizionare film 
 -dezvoltarea unor abilitati si competente 

complementare celor formate prin procesul 
instructiv-educativ formal:  artistice, critice, 
oratorice, persuasive 

-Mihaela Roba, Pop 
Dorina, Melancu 
Daniela 

-evaluarea conduitei 
elevilor în timpul 
filmului 

 

5 15.02  
9-12 
 
 
 

-Vizită la Muzeul 
Catedralei 

 -cultiva pretuirii si dragostei de frumos a 
elevilor fata de monumentele religioase, 
istorice si culturale vizate, fata de valorile 
comune ale Ortodoxiei, fata de morala 
crestina, sensibilizarea la conceptul de 
cetatenie europeana 

-Mihaela 
Roba,Dorina 
POP,Melancu 
Daniela 

-stimularea interesului 
pentru problematica 
spiritualitatii 
ortodoxe, prin 
dezbatere si discutii si 
exemple de buna 
practica. 

 

 



Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

11-15 februarie 2019 

Clasa: 8G1 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte ANAMARIA SUCILEA 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02  
10-12 
 
 
12-13 

Cultura si 
civilizatie 
germana 
Francofonia in 
imagini 

Dezbatee
e 
 
 
Ppt, 
discutii 

- Sa afle mai multe despre 
cultura germana 

 
 
-Sa afle mai multe despre Franta 

Prof Eva Pop 
 
 
 
Prof. Luminita Bucur 

Stimularea interesului 
pt alte culturi 

postere 

2 12.02 10-13 
 
 
 
 

Privim arhitectura 
Clujului 

Vizita - Sa-si formeze o cultura 
despre arhitectura cladirilor 
din Cluj 

Prof. Anamaria Sucilea, 
arh. Daniela MAIER 

Stimularea interesului 
pt arhitectura locurilor 

Pagini de jurnal 

3 13.02  
10-13 
 
 
 

Vizionare film- 
dezbatere 

culturala Sa-si poata exprima opinia 
argumentata  in legatura cu anumite 
problem ridicate de filmul vizionat 

Prof. Anamaria Sucilea Imbogatirea tehnicilor 
de argumentare 

O argumentare 
scrisa 

4 14.02  
10-12 
 
 
12-13 

Cultura si 
civilizatie 
germana 
Educatie 
financiara 

Culturala 
 
 
Educativa 

- Sa afle mai multe despre 
cultura germana 

- Sa afle mai multe despre 
finante 

Prof. Eva Pop 
 
 
Prof. Anamaria Sucilea 
si un invitat BCR 

Stimulrea interesului 
pt alte culturI 
 
 
Constientizarea 
alocarii banilor 

 
 
 
 
Chestionare 

5 15.02 10-13 
 
 
 
 

Muzeul Etnografic 
si Muzeul de Arta 

Vizite -sa-siimbogateasca cultura 
- cultivarea gustului estetic 

Prof. Anamaria Sucilea Impartasirea unor 
impresii 

Pagina de jurnal 

 



Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

11-15 februarie 2019 

Clasa: 8G2 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte:Adriana-Mirela Batinas 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02  
 
12-15 
 
 

Vizionare film Activitate 
de 
socializar
e 

Constientizarea concordantei film-
viata cotidiana 

Cinema Victoria Feed-back pozitiv Elaborarea 
ulterioara a 
unor proiecte 
educative 

2 12.02  
12-15 
 
 
 

Iesire la pizza Comunica
re 
interpers
onala 

Intelegerea rolului ideii de 
antreprenor 

Pizzeria Figos si 
antreprenorul Andrei 
Moldovan 

Familiarizarea cu 
mediul de afaceri 

Punerea in 
practica a 
competentelor 
antreprenoriale 

3 13.02  
9-11 
 
 
 

Prezentare 
despre 
francofonie 

Activitate 
cognitiva 

Intelegerea culturii franceze Prof.Adriana Batinas 
Prof.franceza:Luminita 
Bucur 

Largirea orizontului de 
asteptare 

Elaborare de 
placate 

4 14.02  
10-12 
 
 
 

Educatie 
financiara 

Activitate 
cognitiv-
formativa 

Implementarea unor concept 
economice specific ideii de 
consummator rational 

Prof.Adriana Batinas 
Reprezentanti BCR 

Feed-back pozitiv in 
privinta ideii de 
economisire si 
gestionare adecvata a 
banilor 

Atitudine 
empatica 

5 15.02  
10-12 
 
 
 

Pregatiri examen Activitate 
cognitiva 

Facilitarea reusitei la examen Profesorii clasei Feed-back pozitiv Obtinerea unor 
rezultate 
satisfacatoare la 
simulari si 
examen 

 



Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

11-15 februarie 2019 

Clasa: VIII G3 

Diriginte: GEBEFÜGI ANDREEA 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi 

parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 
realizare 

1 11.02 9-12 
 
 
 
 

Din tainele 
roboticii, 
introducere în 
Mecatronică 

cunoaștere - cunoașterea noțiunii de robotică 
- principiile mecatronicii ca știință 
- realizarea de dispozitive cu comandă 
programată 

- Prof. GEBEFUGI A.  Atragerea elevilor 
către acest domeniu 
actual al științei 

 

2 12.02   
 
 
 
 

Excursie tematică  - identificarea punctelor de interes 
- vizitarea obiectivelor turistice din zonă 
- socializare și recunoașterea tradițiilor 
specific zonei 

 

- Prof. GEBEFUGI A - comportament 
corespunzător pe 
durata excursiei 
- receptivitate și 
interes legate de 
obiectivele vizitate 

 

3 13.02  
  
 
 
 

Excursie tematică   - Prof. GEBEFUGI A.   

4 14.02  
9-12 
 
 

Vizitarea salinei 
turda 

 -- vizitarea obiectivelor turistice din zonă si 
a saline  
 

 - Prof. GEBEFUGI A. -evaluarea conduitei 
elevilor în timpul 
ctivității 
receptivitate și 
interes legate de 
obiectivele vizitate 

 



5 15.02  
9-12 
 
 
 

-tur ghidat zona 
central, a orașului 

 -cultivarea  dragostei de frumos a elevilor 
fata de monumentele istorice si culturale 
vizate, fata de valorile commune, 
sensibilizarea la conceptul de cetatenie 
europeana 

- Prof. GEBEFUGI A si 
Roșca Marius 

-stimularea 
interesului pentru 
problematica, prin 
dezbatere si discutii 
si exemple de buna 
practica. 
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