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

Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
11-15 februarie 2019
Clasa: 9A
Diriginte: Mihălțan Petrișor
Nr.
crt.

Data

1

11.02

2

12.02

3

13.02

Intervalul
orar
10-14

10-14

Denumirea
activității

14.02
10-13

5

15.02

10-13

Obiective

Responsabili şi parteneri

BookStory

culturală

-realizarea unui joc de rol pe
teme culturale
-promovarea cititului

Librăria ,,BookStory” și
părinți ai elevilor

Vizionarea în
școală a filmului
,,Liceenii”

divertisment

-educația pentru viața de licean

dirigintele

-AIVI-

prezentare proiecte
Erasmus și a unor
activități de
voluntariat

-învățare integrată

dirigintele, clasa a IX-a A,
părinți ai elevilor

Drumeție în
Parcul Mare

activitate în aer liber

-bucuria de a fi în natură cu
colegii de clasă

dirigintele și clasa a IX-a A

Amenajarea sălii
de clasă

curățenie și renovare

-crearea unui loc de muncă
agreabil și curat

dirigintele și clasa a IX-a A

10-14
4

Tipul activității

Rezultate
așteptate

Indicatori de
realizare

Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
11-15 februarie 2019
Clasa: 9B
Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Prof BARABAS CLAUDIA
Intervalul
orar

Nr.
crt.

Data

1

11.02

2

12.02

12-14

3

13.02

11-14

4

14.02

9-11

11-14

11-14

5

15.02

14-18

Denumirea
activității

Tipul activității

Obiective

Responsabili şi
parteneri

Rezultate așteptate

VIZITĂ LA
BIBLIOTECA
CENTRALĂ
UNIVERSITARĂ

CUNOAŞTERE,
DOCUMENTARE

MANUSCRISE,COLECŢII
SPECIALE

BIBLIOTECA CENTRALĂ - stimularea interesului
UNIVERSITARĂ “LUCIAN pentru marile valori
BLAGA”
păstrate în incunabulele
bibliotecii

VIZITA LA
GRADINA
BOTANICA-Prof
GABRIEL
TEODORESCU
VIZITĂ GHIDATĂ
LA MUZEUL DE
ARTĂ CLUJNAPOCA

CUNOAŞTERE

CUNOAŞTEREA
FRUMUSETILOR NATURII

GRADINA BOTANICA
ALEXANDRU BORZA

- realizarea unui schimb
de idei utile intre elevi şi
profesori

CUNOAŞTERE,
DOCUMENTARE

ASEMĂNARI-DEOSEBIRI ÎNTRE
EXPOZIŢIILE TEMPORARE ŞI
PERMANENTE DIN SPAŢIUL
EXPOZIŢIONAL

MUZEUL DE ARTĂ CLUJNAPOCA

-dezvoltarea la elevi a
dorinţei de cunoaştere
a valorilor culturale
românesti şi universale

DESCOPERIRE

NOTIUNI LINGVISTICE

MUZEUL LIMBII
ROMANE

-captarea atentiei
elevilor pentru lectura

CUNOAŞTERE

TENDINŢE CONTEMPORANE
ÎN LUMEA MODEI

UNIVERSITATEA DE
ARTĂ ŞI DESIGN

CUNOAŞTERE

FIXAREA CUNOŞTINŢELOR
PREDATE ANTERIOR LA
ISTORIA ARTEI

- conştientizarea la elevi
a simţului estetic pe
baza elementelor
vestimentare expuse
-realizarea unei
interesante incursiuni în
în viaţa şi epoca unor

MUZEUL LIMBII
ROMANE-Prof
CRISTINA ERDEI
EXPOZIŢIA
SEMESTRIALĂ A
STUDENŢILOR
UAD-SECŢIA
MODĂ-TEXTILE
FILM
DOCUMENTAR:
“BUCURIA DE A

Indicatori de
realizare

TRĂI-VIAŢA SI
OPERA LUI
VINCENT VAN
GOGH”

mari personalităţi
artistice ale lumii

Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
11-15 februarie 2019
Clasa: a IX-a G1
Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Prof. Dinu Stoica
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

Data

11.02

12.02

13.02

14.02

15.02

Intervalul
orar

Denumirea
activității

-

Tabără de schi

Activitate
sportivă de
recreere

Tabără de schi

Activitate
sportivă de
recreere

Tabără de schi

Activitate
sportivă de
recreere

-

-

8-13

8-12

“Confecționarea
unui senzor de
umiditate cu
ajutorul
ciocanului de
lipit”
Igenizarea sălii de
clasă

Tipul activității

Activitate
educațională

Activitate
administrativă

Obiective
- învățarea și consolidarea
deprinderilor și tehnicilor de
practicare a schi-ului;
- întărirea organismului prin
practicarea activităților sportive în
natură.
- învățarea și consolidarea
deprinderilor și tehnicilor de
practicare a schi-ului;
- întărirea organismului prin
practicarea activităților sportive în
natură.
- învățarea și consolidarea
deprinderilor și tehnicilor de
practicare a schi-ului;
- întărirea organismului prin
practicarea activităților sportive în
natură.
- capacitatea elevilor de a folosi
instrumentarul laboratorului de
fizică și de a acumula cunoștințe
noi în domeniul fizicii.
- formarea deprinderilor de a păstra
curățenia în sala de clasă;
-formarea și dezvoltarea simțului
estetic și de organizare.

Responsabili şi
parteneri

Diriginte
Prof. Dinu Stoica

Diriginte
Prof. Dinu Stoica

Diriginte
Prof. Dinu Stoica

Prof. Miruna Noaghi

Diriginte
Prof. Dinu Stoica

Rezultate așteptate
- punctualitate;
- disciplină;
- respect între colegi;
- respectarea
regulamenului.
- punctualitate;
- disciplină;
- respect între colegi;
- respectarea
regulamenului.
- punctualitate;
- disciplină;
- respect între colegi;
- respectarea
regulamenului.
- interesul elevilor
pentru descoperirea și
dezvoltarea de noi
aptitudini în domeniul
fizicii.
- împărțirea sarcinilor
de lucru pentru munca
în echipă.

Indicatori de
realizare

Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
11-15 februarie 2019
Clasa: a IX-a G2
Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: ProfGisca Chitac Daniel
Nr.
crt.

1

2

3

Data

11.02

12.02

13.02

Intervalul
orar

Denumirea
activității

-

Tabără de schi

Activitate
sportivă de
recreere

Tabără de schi

Activitate
sportivă de
recreere

Tabără de schi

Activitate
sportivă de
recreere

-

-

Vizionare film
4

5

14.02

15.02

8-13

8-12

Igenizarea sălii de
clasă

Tipul activității

Activitate
educațională

Activitate
administrativă

Obiective
- învățarea și consolidarea
deprinderilor și tehnicilor de
practicare a schi-ului;
- întărirea organismului prin
practicarea activităților sportive în
natură.
- învățarea și consolidarea
deprinderilor și tehnicilor de
practicare a schi-ului;
- întărirea organismului prin
practicarea activităților sportive în
natură.
- învățarea și consolidarea
deprinderilor și tehnicilor de
practicare a schi-ului;
- întărirea organismului prin
practicarea activităților sportive în
natură.
-dezvoltarea capacitatii elevilor de
a socializa

- formarea deprinderilor de a păstra
curățenia în sala de clasă;
-formarea și dezvoltarea simțului
estetic și de organizare.

Responsabili şi
parteneri

Rezultate așteptate

Diriginte
Prof. Gisca Chitac
Daniel

- punctualitate;
- disciplină;
- respect între colegi;
- respectarea
regulamenului.

Diriginte
Prof. Gisca Chitac
Daniel

- punctualitate;
- disciplină;
- respect între colegi;
- respectarea
regulamenului.

Diriginte
Prof. Gisca Chitac
Daniel

- punctualitate;
- disciplină;
- respect între colegi;
- respectarea
regulamenului.

Prof. Gisca Chitac
Daniel
Diriginte
Prof. Gisca Chitac
Daniel

- interesul elevilor
pentru arta
cinematografica
- împărțirea sarcinilor
de lucru pentru munca
în echipă.

Indicatori de
realizare

Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
11-15 februarie 2019
Clasa: 10 A
Diriginte -prof.Floarea Dan
Nr.
crt.

Data

1

11.02

2

12.02

3

Intervalul
orar

Denumirea
activității

Tipul
activității

Obiective

Responsabili şi parteneri

Rezultate așteptate

Matematica
distractiva

Stiintific

-să valorifice varietatea
informationala

Prof.Dan Floarea

Ințelegerea
problemelor

9-14

Vizită la Gradina
Botanică

De
informare

-să cunoască natura

Prof.Dan Floarea

_ocrotirea naturii

13.02

9-13

Vizită la
Televiziune

De
orientare
școlară

-să urmărească cum se realizează o
emisiune in direct

Prof.Dan Floarea

-planificarea carierei

4

14.02

9-12

Vizită la Tribunal

De
orientare
în carieră

-să cunoască diversitatea tematica
a profilului

Prof.Dan Floarea

--planificarea carierei

5

15.02

Film/teatru

culturală

-să devină un grup eterogen

Prof.Dan Floarea

-divertisment

9-12

10-13

Indicatori de
realizare

Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
11-15 februarie 2019
Clasa: X.B.
Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: KALTENBACHER IOLANDA
Nr.
crt.

Data

1

11.02

2

12.02

Intervalul
orar
9-13

9-13

Denumirea
activității
Geografie
practica

Excursie la Salina
Turda

Tipul
activității
workshop
activitate
culturalatraditii si
obiceiuri
la romani

Obiective
- Identificarea unor instituţii
reprezentative pentru municipiul
nostru
- Dezvoltarea interesului pentru
studierea arhitecturii şi a istoriei
locale
Să utilizeze corect norme / reguli de
comportare civilizată, în spaţiul
privat şi public;

- vizita la
muzeu
etnografic
excursie
Conștientizarea importanței
cunoașterii manierelor de
comportare civilizatǎ; - Dezvoltarea
spiritului de echipǎ și a atitudinii de
fair-play în activitățile ludice,
recreative
Cunoaşterea semnificaţiei
noţiunilor: moral şi estetic și
descoperirea frumosului
Încurajarea practicării exercitiilor
fizice în natură
Stimularea interesului elevilor
pentru cunoaşterea de locuri noi şi
pentru studiul naturii;
Creşterea coeziunii colectivului de
elevi şi consolidarea spiritului de
echipă, a relaţiilor de prietenie,

Responsabili şi parteneri

Rezultate așteptate

Indicatori de
realizare

Kaltenbacher Iolanda
Moldvai-Babos Laura

creșterea interesului
elevilor pentru
geografie si etnografie

Caiet impresii
Album foto

Kaltenbacher Iolanda

creșterea interesului
elevilor pentru
cunoasterea de locuri
noi

Caiet impresii
Album foto

3

13.02

4

14.02

5

15.02

9-13

9-13

9-13

Vizita la
Biblioteca
Facultatii de
Litere
"Bohemian
raphsody"
Vizita la
Facultatea de
disign
vestimentar
Jocuri de
societate

Vizita la o
biblioteca
Vizionare
film

Atelier de
lucru

stabilirea unui climat de încredere,
favorabil comunicării;
Crearea unor reguli de
comportament responsabil şi
împărţirea echitabilă a sarcinilor
între membrii grupului
Iniţierea şi desfăşurarea de activităţi
cu caracter recreativ, relaxant.
Identificarea unor instituţii
reprezentative pentru municipiul
nostru
Dezvoltarea simtului estetic
Iniţierea şi desfăşurarea de activităţi
cu caracter recreativ, relaxant

Kaltenbacher Iolanda
Erdei Cristina

intensificarea
interesului elevilor
pentru carti

Caiet impresii
Album foto

Kaltenbacher Iolanda
Barabas Claudia

creșterea interesului
elevilor pentru arta

Caiet impresii
Album foto

Creşterea coeziunii colectivului de Kaltenbacher Iolanda
elevi şi consolidarea spiritului de
echipă, a relaţiilor de prietenie,
stabilirea unui climat de încredere,
favorabil comunicării;
Dezvoltarea
abilitatilor
de
comunicare;
Manifestarea
comportamentului
competitiv, dar şi a spiritului de
echipă;
Stimularea curioziăţii copiilor prin
investigarea descoperirilor;
Elevii vor invata notiuni noi prin
intermediul jocurilor

constientizarea
importantei spiritului
de echipa

Concurs
Fotografii
Diplome

Dezvoltarea simtului estetic
Identificarea unor instituţii
reprezentative pentru municipiul
nostru

Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
11-15 februarie 2019
Clasa: 10 G1
Diriginte -prof.Gianina Zegreanu
Nr.
crt.

Data

1

11.02

Intervalul
orar
17-20

2

12.02

3

Denumirea
activității

Tipul
activității

Obiective

Responsabili şi parteneri

Rezultate așteptate

Seminar
intercultural

Culturalliterară

-să valorifice varietatea culturală

Prof.G.Zegreanu
,prof.C.Râpă

Ințelegerea
contextului pt sursa
romanului

9-14

Vizită la fabrica
BOCH

De
informare

-să cunoască aspecte ale activității
cu profil tehnic

Prof.G.Zegreanu,prof.Ră
pă Cr.prof.Andra
Bogdan

_orientarea spre
meserii din domeniul
tehnicii

13.02

9-13

Vizită la
Rondocarton

De
orientare
școlară

-să urmărească un proces tehnologic

Prof.G.Zegreanu,Prof.C.
Râpă

-planificarea carierei

4

14.02

9-12

Vizită la
Oncologiedepartamentul de
cercetare

De
orientare
în carieră

-să cunoască diversitatea tematica
a profilului

Prof.
G.Zegreanu,prof.C.Râpă

--planificarea carierei

5

15.02

Film/teatru

culturală

-să devină un grup eterogen

Prof.G.Zegreanu,prof.C.
Râpâ

-divertisment

10-13

Indicatori de
realizare

Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
11-15 februarie 2019
Clasa: 10 G2
Diriginte -prof.TurcușClaudiu
Nr.
crt.

Data

1

11.02

2
3
4

12.02
13.02
14.02

5

15.02

Intervalul
orar

Denumireaactivit
ății

Tipulactivit
ății

Istoriadistractivă

Educativeștințific

-săvalorificevarietateainformationala
-săaprofundezeinformațiileînvățate
-să se familiarizeze cu noi informații
prin metode interactive/ de joc

Prof.Binder Robert
Prof.Gogîltan Anca
Prof.Turcuș Claudiu

Toatăz
iua

ExcursiePadiș

-săcunoascănatura
-să se familiarizeze cu
orientareaînnatură
-să se familiarizeze cu vorbitul în
public

Prof.Binder Robert
Prof.Roșca Marius
Prof.Turcuș Claudiu

9-13

Igienizareasălii
de istorie – 5S

De
recreere
Dezvoltare
personală
De
orientare
Spirit civic

-sădevină un grup cu un simț civic
ridicat

Prof.Binder Robert
Prof.AncaGogîltan
Prof.Turcuș Claudiu

9-12

Obiective

Responsabilişiparteneri

Rezultateașteptate
Ințelegereaconexiunilo
ristorice
Interpretareacorectă a
de ce?-urilor din
istorie
Ocrotireanaturii
Orientareturistică
Atitudine pro public
speaking
prinworkshopurileorga
nizate
Creștereasimțului de
apartenență la CNGC
și la clasă

Indicatori de
realizare
Prezentări, fișe,
planșe, etc.

Traseeturistice
Orientareînnatu
ra – jurnal

Peretedecorat
thematic
încabinetul de
istorie

Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
11-15 februarie 2019
Clasa: 11A
Diriginte: Teodora Dascalu
Nr.
crt.

Data

1

11.02

2

12.02

3

Intervalul
orar

Denumirea
activității

Tipul
activității

Obiective

Responsabili şi parteneri

Rezultate așteptate
Adaptarea la conditii
de deplasare si
respectarea regulilor
de grup.
Repere culturale
Adaptarea la conditii
de deplasare si
respectarea regulilor
de grup.
Repere culturale
Adaptarea la conditii
de deplasare si
respectarea regulilor
de grup.
Repere culturale
Insusire regulilor
elementare de igiena,
pastrarea sanatatii
fizice si psihice

Vizitarea
NCN(televiziune)

vizita

Urmarirea procesului creativ prin
care o fapta,intamplare sau
eveniment ajunge stire

Liviu Alexa-patron NCN

9-13

Vizita Muzeul
Etnografic

vizita

Adaptarea la conditii de deplasare si
respectarea regulilor de grup.
Repere culturale

Muzeul Etnografic

13.02

9-13

Tipografia G.P.O.

vizita

Adaptarea la conditii de deplasare si
respectarea regulilor de grup.
Repere culturale

Pop Francesca parinte

4

14.02

9-13

Ora de dans la TDance

Activitate
sportiva

Dezvoltarea spiritului de echipa, de
organizare, de competitie

Echipa T-Dance

5

15.02

9-13

Vizionare film

culturala

Adaptarea la conditii de deplasare si
respectarea regulilor de grup.
Repere culturale

Dascalu Teodora

9-12

Adaptarea la conditii
de deplasare si
respectarea regulilor
de grup.
Repere culturale

Indicatori de
realizare
Dezvoltarea
spiritului de
echipa, de
organizare, de
competitie
Dezvoltarea
spiritului de
echipa, de
organizare, de
competitie
Dezvoltarea
spiritului de
echipa, de
organizare, de
competitie
Dezvoltarea
spiritului de
echipa, de
organizare, de
competitie
Insusire
regulilor
elementare de
igiena,
pastrarea
sanatatii fizice si
psihice

Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
11-15 februarie 2019
Clasa: XI B
Dirigintă: Zlătior Titiana
Nr.
crt.

Data

1

11.02

2

Intervalul
orar
9,0012,00

12.02
9,0012,00

Denumirea
activității

Tipul
activității

Obiective

Responsabili şi
parteneri

Rezultate așteptate

Vizită la librăriile
Humanitas şi
Librarium. Ce este
Bookcorner?

Titiana Zlătior,

Vizionare de film
(în scop didactic),
analiza filmului,
discuţii

Titiana Zlătior

Elevii vor purta discuţii despre
mesajul şi semnificaţiile filmului și
vor redacta o cronică a filmului.

Valentin Derevleanu

Elevii vor vizita librăriile Humanitas şi
Librarium, vor avea posibilitatea să
cunoască noutăţile editoriale şi să
afle despre evenimentele găzduite
de cele două librării.

3

13.02

9,0012,00

Vizită la Muzeul
de Istorie al
Universității

Titiana Zlătior

Elevii vor vizita exponatele muzeului.

4

14.02

9,0012,00

Ce mai citim anul
acesta în
semestrul care
urmează

Titiana Zlătior

Elevii vor prezenta noutăți editoriale,
vor alege titluri pentru lerctură, vor
citi recenzii.

5

15.02

9,0012,00

Daruri pentru
copii singuri

Titiana Zlătior,
Asociația Padre Pio,
prof. Liliana Chelcan

Se vor pregăti pachete pentru
donații.

Indicatori de
realizare

Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
11-15 februarie 2019
Clasa: a XI-a G1
Dirigintă: LAVINIA STĂNESCU
Nr.
crt.
1

Data
11.02

Intervalul
orar
11.0014.00

2

12.02

10.0013.00

Denumirea
activității

Tipul
activității

Obiective

Responsabili şi parteneri

Sprachspiele- Jocuri Atelier de -îmbogățirea și fixarea cunoștințelor de Dirigintă L. Stănescu
în limba germană creatie si joc limbă germană prin joc

Concurs de
matematică

Activitate
științifică

-îmbogățirea și fixarea cunoștințelor
matematice prin competiție

Prof. Edit Mureșan

13.02

4

14.02

11.0014.00

10.0013.00

„Der
Vizionarede -dezvoltarea interesului elevilor pt.
Dirigintă L. Stănescu
Schimmelreiter“,
film și
lectură, teatru și film
„Kabale und Liebe“- dezbatere
ecranizari ale
-valorificarea cunoștințelor literare, de
operelor literare
film precum si cele
lingvistice(lb.germană) ale elevilor
Concurs de chimie Activitate
stiințifică

-valorificarea cunoștințelor de chimie Prof. Alexandrina Aldea
organică

Indicatori de
realizare

-întărirea încrederii de
sine și coeziunea
grupului

-participarea
activă a tuturor
elevilor
- realizarea de
cartonașe, fișe,
planșe de joc

-întărirea încrederii de
sine și coeziunea
grupului
-evaluare personală

-participarea
activă a tuturor
elevilor
- realizarea de
cartonașe, fișe,
planșe de joc

-dezvoltarea spiritului de echipă și a
creativității

-dezvoltarea spiritului de echipă și a
creativității
3

Rezultate așteptate

-stimularea și cultivarea -participarea
simțului estetic
activă a tuturor
-dezvoltarea gândirii
elevilor
autonome, critice
-realizarea unor
(literatura ca text original planșe cu
versus ecranizare)
avantajele și
dezavantajele
ecranizărilor
-evaluare parțială în
-participarea
vederea simulării de la elevilor care vor
UMF
susține examenul
(UMF, chimie,

biochimie, Bac)
5

15.02

10.0013.00

11-13

Acțiune de
Educație
curățenie și
pentru
înfrumusețare a
sănătate
cabinetului de limba
germane maternă

-dezvoltarea spiritului de grup

Dirigintă L. Stănescu

-formarea și cultivarea
interesului pentru
curățenie și ordine în
clasă

Prof. Iris Müller

Dezvoltarea curiozității şi Prezentarea
a spiritului investigativ, concluziilor,
Cunoașterea unor tehnici discuție în clasă
moderne de imagistica
medicală

-responsabilizarea clasei

Vizita de studiu la
UMF, la neurologie, Orientare Cunoașterea abilităților şi
(electroencefalograf profesională competenţelor necesare meseriei de
,tomograf)
medic

-participarea
activă a tuturor
elevilor
-expunerea unor
planșe

“Programul Școala Altfel 2019 – Să știi mai multe, să fii mai bun!”
11-15 februarie 2019
Clasa: XI G2
Diriginte: Ramona Greab
Nr.
crt.

Data

Denumirea
activității

Tipul
activității

Obiective

Responsabili şi
parteneri

Rezultate
așteptate

11.02

Intervalul
orar
09-13

1

Vizita IFC

Atelier

Cooperarea in interactiunea de grup
Familiarizarea cu examenul DELF
DALF

IFC, prof,
Ramona Greab

2

12.02

09-12

Sprachspiele

Atelier

Prof. Lavinia
Stanescu

3

13,14,15.02

Excursie didactica

Excursie

Dezvoltarea competentei de
producere de mesaje orale in limba
germana
Constientizarea protejarii naturii
Formarea de capacitati cognitive
interdisciplinare

Imbogatirea
cunostintelor de
cultura
sicivilizatie
franceza

Prof. Ramona
Greab

Verificarea
cunostintelor cu
privire la
obiectivile
turistice vizitate

Indicatori de
realizare

Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
11-15 februarie 2019
Clasa: a XII-A
Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Fodor Romulus Gelu
Nr.
crt.

Data

1

11.02

2

12.02

Intervalul
orar
9-14

9-14

Responsabili şi
parteneri

Denumirea
activității

Tipul
activității

Cum construim o
relație de cuplu
sănătoasă

Discuții cu
un
psiholog.
Workshop

Identificarea principalelor resorturi
prin care putem dezvolta o relație de
cuplu sănătoasă

Prof. Cristina Erdei,
Gelu Fodor.
Psiholog Amfiana
Gherman

Dezvoltarea abilităților
care întăresc relația de
cuplu

Descoperirea
Clujului

Cultural

Vizitarea principalelor obiective
turistice din Cluj Napoca
Creșterea coeziunii colectivului de
elevi și consolidarea spiritului de
echipă, a relațiilor de prietenie

Prof. Gelu Fodor

Îmbogățirea cunoștințelor

Obiective

Rezultate așteptate

cu elemente de cultură și
civilizație
Manifestarea
față

de

interesului
aspectele

interculturale ale istoriei
locale
3

13.02

4

14.02

5

15.02

8-14

8-14

Vizionare de
filme după
romane istorice
studiate.

Educativ

Lărgirea orizontului de cunoaștere
Utilizarea informației istorice în
eseul la limba română

Prof. Cristina Erdei;
Gelu Fodor

Capacitatea de a integra și
utiliza informațiile istorice
în romanul românesc
interbelic

Vizită la
Biblioteca
Județeană
”Octavian Goga”.

Orientare
în carieră.
Întâlnire
cu un
scriitor
Întâlnire

Înțelegerea perspectivelor multiple
în scrisul literar

Prof. Cristina Erdei,
Gelu Fodor

Cultivarea interesului
pentru lectură în general
și pentru opera lui Mircea
Eliade în particular

Prevenirea consumului de droguri în

Prof. Gelu Fodor.

Înțelegerea implicațiilor

Educație juridică

Indicatori de
realizare

8-14

cu
specialiști
din
domeniul
juridic

rândul adolescenților
Înțelegerea rolului votului într-o
societate democratică

Judecător Cristi
Danileț

juridice cu privire la
consumul și traficul de
droguri
Conștientizarea rolului
votului într-o societate
democratică

Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii ma ibun!”
11-15 februarie 2019
Clasa: 12 B
Dirigintă: Lioara Petruț
Nr.
crt.

Data

1

11.02

2

12.02

3

13.02

4

14.02

5

15.02

Intervalul
orar
12-15

12-14

●

Denumire
aactivității

Tipulactivi
tății

Obiective

Clujul-ieri şi azi

Activitățic
ulturale

Cunoaştereaprincipalelorobiectiveist
orice din Cluj-Napoca

LioaraPetruț

O posibilă
opțiuneFacultatea de
Istorie

Activitățit
ehnicoştiințifice

Cunoaştereaoportunitățiloroferite
de cătreFacultatea de Istorie

LioaraPetruț

Dezvoltareacreativității

Viața sănătoasă
începe cu o carte

Rezultateașteptate

Indicatori de
realizare

Implicareînactivitateşi
creştereagradului de
relaționareintreelevi
Creştereainteresuluiel
evilorînalegereaunuifa
cultăți de profil

Chestionare

LioaraPetruț

Creştereainteresuluiel
evilorpentrulectură

Fişă de
monitorizare

Dezvoltareacreativității

LioaraPetruț
Bianca Marciuc

Ceştereainteresuluiele
vilorpentruteatru

Fişă de
monitorizare

Activitățip Dezvoltareacompetențelorantrepren
entrupro
oriale
movareso
cietate;
responsa

LioaraPetruț
Bianca Marciuc

Dezvoltareaspirituluic
ompetitiv al
elevilorşicreştereainte
resuluielevilorpentrud
omeniulantreprenorial

Fişă de
monitorizare
Chestionare

19-21

Activități
de
educațiep
entrusănă
tate
Teatru-Sânziana şi Activitățic
Pepelea
ulturale

12-14

Cea mai hazlie
idee de afaceri

10-12

Responsabilişiparteneri

Observarea,
chestionarul,
evaluareorala

Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
11-15 februarie 2019
Clasa: 12 G1
Dirigintă: Cristina Sima
Nr.
crt.

Data

1

11.02

2

12.02

3

13.02

4

14.02

5

15.02

Intervalul
orar
9-12

9-12

9-12

9-12

9-12

Denumirea
activității

Tipul
activității

Obiective

Responsabili şi parteneri

Matematicaaltfel

Activitate
educativă

Dezvoltarea competențelor logicomatematice prin metode creative și
recreative

Edit Mureșan
Cristina Sima

Incursiune în
literature
germană

Activitate
culturală
și
educativă
Activitate
culturală
și
recreativă

Sistematizarea materiei de literatură
germane parcursă de elevi în acest
an

Eva Pop
Cristina Sima

Stimularea interesului elevilor
pentru activități culturale și literare

Activitate
culturală-literară
perioada
interbelică

Activitate
culturală
și
educativă

Vizită la UMF

Actrivitat
e
educativă

Viziunare de film
“Faust”

Rezultate așteptate

Indicatori de
realizare

Creșterea gradului de
relaționare între elevi
și profesori și
sistematizarea
cunoștințelor
Fixarea și
aprofundarea
cunoștințelor

Fișe de lucru

Eva Pop
Cristina Sima
Otilia David

Sistematizarea
cunoștințelor de
literature universală
germană

Dezbatere

Dezvoltarea competențelor
lingvistice și de comunicare și
aprofundarea cunoștințelor elevilor
legate de perioada interbelică

Geanina Zegreanu
Cristina Sima
Otilia David
Facultatea de Filologie

Dezvoltarea
comunicării și fixarea
cunoștințelor

Fișă de
monitorizare

Cunoașterea oportunităților oferite
de către UMF în vederea admiterii

Cristina Sima
Otilia David

Creșterea interesului
elevilor în vederea
alegerii profesiei de
medic

Chestionarul

Prezentare PPT
Fișe de lucru
Dezbatere

Școala Altfel 2019 – „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
11-15 februarie 2019
Clasa: 12G2
Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Oana Tomoioaga
Nr.
crt.
1

InterData
valul
orar
11.02 8- 8.45
9.3013.00

Denumirea activității

Tipul activității

Obiective

Responsabili şi
parteneri

Dezbateri in limba
franceza

Dezbatre

Aprofundarea limbii franceza

Prof. luminita
Bucur

Atelier de meserii

Prezentare
interactiva

Prezentarea si familiarizarea cu diverse meserii,
caracteristicile specific ale acestora

Dirig. : Oana
Tomoioaga
Parinti si diversi
invitati

2

3

12.02

9-13

13.02 9.5010.35

Theaterpaedagogik

Atelier de teatru

Autocunoastere, imbunatatire comportament
social, dezvoltarea creativitatii, originalitatii si
spontaneitatii

Dezbateri in limba
franceza

Dezbatre

Aprofundarea limbii franceza

Board games

Atelier de jocuri
Prezentare oferta
educationala

Re-familiarizarea elevilor cu idea de “ board
games”, socializare in grup, creativitate si buna
dispozitie, o alternative la jocuri electronice
Prezentarea si familiarizarea cu diverse meserii,
caracteristicile specific ale acestora

4

14.02 9-13

Vizita la Institutul de
stiintele Mediului

5

15.02

Igienizarea salii de clasa

Dirig. Oana
Tomoioaga
Prof. Mirona
Stanescu
Prof. luminita
Bucur
Dirig. Oana
Tomoioaga
Dirig. Oana
Tomoioaga

Rezultate
așteptate

Indicatori de
realizare

