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

11-15 februarie 2019
Clasa: PA 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: MARIANA  POJAR 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității Tipul activității Obiective Responsabili şi 

parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 
realizare 

1 11.02 
8 - 12 

Centenar, 
Colegiul National 
“ G.COSBUC” 

Activitate la 
Biblioteca 
Judetea- 
na “O.Goga” 

- stimularea interesului fata de carte 
si a unei atitudini pozitive fata de 
lectura; 
- imbogatirea cunostintelor despre 
poetul George Cosbuc; 
- memorarea unor versuri scrise de 
acesta. 

* inv. Mariana Pojar
* Biblioteca
Judeteana 
O, Goga” 

- insusirea unor cunostinte 
despre viata si activitatea 
poetului G. Cosbuc; 
- respectarea regulilor de 
comportament intr-o 
biblioteca. 

-fotografiii; 
- impresii; 
- desene. 

2 12.02 
8 - 12 

“ Mananc 
sanatos” 

Atelier 
gastronomic 

- constietizarea rolului unei 
alimentatii echilibrate in 
dezvoltarea armonioasa a omului; 
-participarea activa la prepararea 
micului dejun si a salatei de fructe. 

* inv. Mariana Pojar - insusirea modului de
pregatire a micului dejun si 
a salatei de fructe; 
- respectarea normelor 
igienico-sanitare; 

-fotografii; 
-colaj cu un meniu 
sanatos 
personalizat. 

3 13.02 
8 - 12 

“Invatam sa 
circulam “ 

Activitate 
practica 

- cunoasterea semnelor si a regulilor 
de circulatie; 
- constientizarea importantei 
respectarii regulilor de circulatie; 

*inv. Mariana Pojar
* Insp. judetean  de
politie. 

- cunoasterea regulilor de 
circulatie si respectarea 
acestora. 

- desene ; 
- chestionare. 

4 14.02 
8 - 12 

Vizita la Fabrica 
de globuri 
Prodglob Clasic 
Glass S.R.L. 

Activitate 
practica 

- formarea comportamentului 
moral-civic al elevilor si insusirea 
normelor de conduita civilizata. 

*inv.Mariana Pojar
* Fabrica de globuri
“Prodglob Clasic 
Glass” 

- aprecierea muncii si 
respectarea oamenilor care 
muncesc. 

- fotografii 

5 15.02 
8 - 12 

“In lumea 
filmului” 

Viziona-rea filmu-
lui “Mary 
Poppins” 

- stimularea interesului fata de arta; 
- analizarea unor aspecte educative 
prezentate in film. 

* inv. Mariana Pojar
* Cinema Victoria

- respectarea regulilor de 
comportament intr-o sala 
de cinema. 

-impresii; 
- desene; 



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

11-15 februarie 2019 

Clasa: PG1 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Maier Sorina 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02 8 – 12  
 
 
 

Turul orasului 
Cluj-Napoca 

vizita Observarea obiectivelor turistice din 
oras 

Asociatia turistica 
“Ghizii Romaniei” 

Recunosterea 
obiectivelor turistice 

interviu 

2 12.02 8-12 Vizita la firma 
Friesland 

Vizita 
Atelier de 
lucru 

-cunoasterea unui domeniu de 
activitate 

Învăţător 
Reprezentant al firmei 
Friesland 

-comportamentul 
elevilor să fie potrivit 
( relaţionarea pozitivă) 
-respectarea regulilor 
 

Prepararea de 
catre  fiecare 
elev al unui 
iaurt cu fructe 
proaspete 

3 13.02 8-12 Vizita la firma 
Panemar 

vizita -cunoasterea unui domeniu de 
activitate 

Învăţător 
Reprezentant al firmei 
Panemar 

-comportamentul 
elevilor să fie potrivit 
( relaţionarea pozitivă) 
-respectarea regulilor 
 

Feed back 
partenerul 
implicat 
poster 

4 14.02 8-12 
 
 

"Fasching"(carna
val) 

recreativă
, de 
divertism
ent, 
culturală 

Cunoașterea obiceiurilor si tradițiilor 
germane si respectarea importanței 
acestora; socializare si spirit de 
echipa 

Părinți, învățătoare Prezentarea 
costumelor 
improvizate, discutii si 
dezbatere privind 
obiceiurile si tradițiile 
germane de iarnă 

Feed back 
parteneri 
implicați și elevi 

5 15.02 8-12 Master Chef in 
laboratorul 
Friandise 

Atelier de 
lucru 

-cunoasterea unui domeniu de 
activitate 
- pregatirea unor preparate 
sanatoase si atractive din punct de 
vedere vizual 

Învăţător 
Reprezentant al firmei 
Friandise 

-respectarea regulilor 
de igiena 
-comportamentul 
elevilor să fie potrivit 
( relaţionarea pozitivă) 
-respectarea regulilor 
 

Prajituri scoase 
de catre 
laboratorul 
Friandise la 
vanzare 

 



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

11-15 februarie 2019 

Clasa: Pregătitoare Germană 2 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Dana Chiș 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea activității Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02  
8-12 
 
 
 

„Să ne jucăm 
împreună“ 

recreativă, de 
divertisment 

Închegarea colectivului, 
dezvoltarea competențelor 
de socializare si spirit de 
echipă 

Părinți, învățătoare, 
responsabili „Kiddy Park 
Vivo” Cluj-Napoca 

Cooperare între 
partenerii implicați, o 
mai bună cunoaștere 
a colectivului de elevi 

Feed back 
parteneri 
implicați și elevi 

2 12.02  
 
8-12 
 
 

"Turul lui Turtă dulce 
prin cartier" 

atelier de 
arhitectură 

Conștientizarea mediului 
înconjurător apropiat, 
cunoașterea conceptului de 
locuire colectivă, diversitatea 
oamenilor si animalelor, sub 
forma de joc de creație 

Voluntari Asociația "De-a 
arhiectura" Cluj, 
învățătoare 

Produsul final al 
activității, dezbatere 

Feed back 
parteneri 
implicați și elevi 

3 13.02  
 
8-12 
 
 

"Teatru improvizat in 
germană" 

pedagogie 
prin teatru 

Exprimarea sentimentelor, 
trăirilor, cu ajutorul 
elementelor de improvizație; 
Educarea limbajului în 
germană prin jocuri și 
activități specifice teatrului 
improvizat 

Părinți, învățătoare Aprofundarea 
importanței 
conștientizării 
sentimentelor si a 
gestionării pozitive a 
acestora 

Feed back 
parteneri 
implicați și elevi 

4 14.02  
 
8-12 
 
 

"Fasching"(carnaval) recreativă, de 
divertisment, 
culturală 

Cunoașterea obiceiurilor si 
tradițiilor germane si 
respectarea importanței 
acestora; socializare si spirit 
de echipa 

Părinți, învățătoare Prezentarea 
costumelor 
improvizate, discutii 
si dezbatere privind 
obiceiurile si 
tradițiile germane de 
iarnă 

Feed back 
parteneri 
implicați și elevi 

5 15.02  
 
8-12 

"Fun Science" experimentală
, științe și 
cunoașterea 

Conștientizarea fenomenelor 
naturale din mediul 
înconjurător și explicarea 

Părinți, învățătoare, 
coordonator Fun Science 

Efectuarea de 
experimente si 
formularea unor 

Feed back 
parteneri 
implicați și elevi 



 
 

mediului unor fenomene folosind 
elemente de logică și suport 
concret(experimente) 

concluzii logice 
privind mediul 
înconjurător 

 



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

11-15 februarie 2019 

Clasa: PG3 

Învăţătoare: RADU RALUCA 

Nr. 
crt. 

Data 
Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul activității Obiective 
Responsabili şi 

parteneri 
Rezultate așteptate Indicatori de realizare 

1 11.02  
8-12 
 
 

„Să patinam 
împreună“ 

Sportive si 
recreativă 

Închegarea colectivului, 
dezvoltarea competențelor 
sportive de socializare si spirit 
de echipă 

Părinți, învățătoare, 
responsabili 
,patinoar Cora 

Cooperare între partenerii 
implicați, o mai bună 
cunoaștere a colectivului 
de elevi 

Feed back parteneri 
implicați și elevi 

2 12.02  
 
8-12 
 
 

"Teatru 
improvizat in 
germană" 

pedagogie prin 
teatru 

Exprimarea sentimentelor, 
trăirilor, cu ajutorul 
elementelor de improvizație; 
Educarea limbajului în 
germană prin jocuri și 
activități specifice teatrului 
improvizat 

Părinți, învățătoare Aprofundarea importanței 
conștientizării 
sentimentelor si a 
gestionării pozitive a 
acestora 

Feed back parteneri 
implicați și elevi 

3 13.02  
 
8-12 
 
 

" 
Jocuri 
sociodinamic
e  

Jocuri pe 
plansa  
Confectionare 
jocuri  

 
Dezvoltarea spiritului de 
echipa si a colaborarii 
Deprinderea importantei unei 
vieti active si sociale 

Participarea active 
la activitatile 
propuse si 
inchegarea 
colectivului clasei 

Aprofundarea importanței 
conștientizării 
sentimentelor si a 
gestionării pozitive a 
acestora 

Feed back parteneri 
implicați și elevi 

4 14.02  
 
8-12 
 
 

"Fasching"(c
arnaval) 

recreativă, de 
divertisment, 
culturală 

Cunoașterea obiceiurilor si 
tradițiilor germane si 
respectarea importanței 
acestora; socializare si spirit 
de echipa 

Părinți, învățătoare Prezentarea costumelor 
improvizate, discutii si 
dezbatere privind 
obiceiurile si tradițiile 
germane de iarnă 

Feed back parteneri 
implicați și elevi 

5 15.02  
 
8-12 
 
 

"Fun 
Science" 

experimentală, 
științe și 
cunoașterea 
mediului 

Conștientizarea fenomenelor 
naturale din mediul 
înconjurător și explicarea unor 
fenomene folosind elemente 
de logică și suport 
concret(experimente) 

Părinți, învățătoare, 
coordonator Fun 
Science 

Efectuarea de 
experimente si formularea 
unor concluzii logice 
privind mediul 
înconjurător 

Feed back parteneri 
implicați și elevi 

 



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

11-15 februarie 2019 

Clasa: I A 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte:Moldovan Maria 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02 8-12 
 
 
 
 

Centenar- 
Colegiul 
National,, George 
Cosbuc” 
 

Activitate 
la 
Biblioteca 
Judetea- 
na ,,O. 
Goga” 

-stimularea interesului fata de carte 
si a unei atitudini pozitive fata de 
lectura; 
-imbogatirea cunostintelor despre 
poetul George Cosbuc si memorarea 
unor versuri scrise de acesta 

Inv. Moldovan Maria; 
Biblioteca Judeteana  
,,Octavian Goga” 

-insusirea unor 
cunostinte despre 
viata si activitatea 
poetului G. Cosbuc; 
-respectarea regulilor 
de comportament 
intr-o biblioteca, 

-fotografii, 
-impresii, 
-macheta 
,,Scoala 
viitorului” 

2 12.02  
8-12 
 
 
 

,,Mananc 
sanatos” 

Atelier 
gastrono-
mic 

-constientizarea rolului unei 
alimentatii echilibrate in dezvoltarea 
armonioasa a omului; 
-participarea activa la preparea 
micului dejun si a salatei de fructe 

Inv. Moldovan Maria -insusirea  modului de 
pregatire a micului 
dejun si a salatei de 
fructe; 
-respectarea normelor 
igienico-sanitare; 

-Fotografii; 
-Colaj cu un 
meniu sanatos 
personalizat 

3 13.02  
8-12 
 
 
 

,,Invatam sa 
circulam” 

Activitate 
practica 

- cunoasterea semnelor si a regulilor 
de circulatie; 
-constientizarea importantei 
respectarii regulilor de circulatie. 

Inv. Moldovan Maria 
Politia rutiera a mun. 
Cluj-Napoca 

-cunoasterea regulilor 
de circulatie si 
respectarea acestora. 

-fotografii, 
-desene, 
-chestionare, 

4 14.02  
 
8-12 
 
 

Cantece si jocuri 
in limba germana 

Activitate 
practica 

-formarea deprinderilor de 
exprimare corecta  si 
imbogatirea cunostintelor de limba 
germana; 
-respectarea regulilor jocurilor 
propuse. 

Prof. Irimias Agnes 
Inv. Moldovan Maria 

- invatarea unor 
cuvinte noi in limba 
germana; 
-colaborare intre 
membrii echipelor; 

-fotografii, 
-desene, 

5 15.02  
8-12 
 
 

,,In lumea 
filmului” 

Vizionare 
Filmul 
,,Mary 
Poppins” 

-stimularea interesului fata de arta; 
- discutarea unor aspect educative 
prezentate in film 

Inv. Moldovan Maria 
Cinema ,,Victoria” 

- respectarea regulilor 
de comportament 
intr-o sala de cinema 

-fotografii, 
-impresii, 
-desene 



 

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

11-15 februarie 2019 

Clasa:  1B 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Galamaga Ioana 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02  
 
8-12 
 
 

Să gătim sănătos! 
Jocuri in echipa 
de 
socializare,autocu
noastere,, 

Practic 
aplicative 

- Sa cunoască alimentele 
sănătoase 

- Să folosească corect si in 
siguranță cuțitul 

- Sa participe activ la jocurile 
desfășurate 

- Sa dezvolte empatie prin 
participarea la aceste jocuri 

-invatator 
-consilier educativ 
Nedelcu M 
-parinti 

Realizarea obiectivelor In curs de 
realizare 

2 12.02  
 
8-12 
 
 

,,Centenar CNGC” 
Să-l cunoaștem 
pe Coșbuc” 

Cultural 
artistice 

-sa recite poezii scrise de G Coșbuc 
-sa realizeze o macheta cu școală 
visurilor lor 
- sa vizualizeze filmul pregătit despre 
CNGC 

-Biblioteca județeană  O 
Goga 
-invatator 

Realizarea obiectivelor In curs de 
realizare 

3 13.02  
8-12 
 
 
 

Sa circulam 
corect! 
Cunoaștem 
semnele de 
circulație! 

Stiintifice -sa confecționeze semne de 
circulație 
-sa cunoască aceste semne 
-sa participe activ la jocurile 
organizate de Poliția Rutiera 

-Politia rutiera 
-invatator 

Realizarea obiectivelor In curs de 
realizare 

4 14.02  
 
8-12 
 
 

Teatru de păpuși 
in limba germană 

Cultural 
artistice 

-sa confecționeze păpuși 
-sa joace o piesa de teatru creata cu 
personajele confecționate 
-sa folosească formule simple de 
exprimare în lb germana 

-invatator 
- profesor germana 
Irimies 
-parinti 

Realizarea obiectivelor In curs de 
realizare 

5 15.02  
 

Film Mary 
Poppins Returns 

Culturala - Sa cunoască reguli de 
comportare civilizata la 

-Cinema Victoria 
-invatator 

Realizarea obiectivelor In curs de 
realizare 

 



 
8-12 
 
 

cinema 
- Sa vizualizeze filmul 
- Sa formuleze întrebări și 

răspunsuri despre personaje 
și actiuni 

-parinti 

 

 



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

  11-15 februarie 2019 

Clasa: 1G1 

Invatatoare  Ioana Novac 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02 8- 
12,35 
 
 
 

Turul orasului 
Cluj-Napoca 

vizita Observarea obiectivelor turistice din 
oras 

Invățător, 
Iulia Spataru- părinte 

Recunosterea 
obiectivelor turistice 

interviu 

2 12.02 8 -
12,35 

Curatarea 
mediului 
inconjurator 

Ateliere 
de 
curatenie 

-cunoasterea modurilor de protectie 
a mediului inconjurator si a sanatatii 

Învăţător 
 

-comportamentul 
elevilor să fie potrivit 
( relaţionarea pozitivă) 
-respectarea regulilor 
 

Album foto 
realizat cu copiii  

3 13.02 8 – 
12,35 

Vizita la Muzeul 
de arta 

vizita -cunoasterea catorva pictori 
moderni si a lucrarilor expuse 

Învăţător 
Brendea Gabriela, 
ghid muzeolog 

-comportamentul 
elevilor să fie potrivit 
( relaţionarea pozitivă) 
-respectarea regulilor 
 

Feed back 
partenerul 
implicat 
poster 

4 14.02 8-
12,35 
 
 

"Fasching"(carna
val) 

recreativă
, de 
divertism
ent, 
culturală 

Cunoașterea obiceiurilor si tradițiilor 
germane si respectarea importanței 
acestora; socializare si spirit de 
echipa 

 învățătoare 
 

 

Prezentarea 
costumelor 
improvizate, discutii si 
dezbatere privind 
obiceiurile si tradițiile 
germane de iarnă 

Feed back 
parteneri 
implicați și elevi 

5 15.02 8-
12,35 

”Master Chef” - 
concurs  

Atelier de 
lucru 

-cunoasterea unui domeniu de 
activitate 
- pregatirea unor preparate 
sanatoase si atractive din punct de 
vedere vizual 

Învăţător 
2-3 părinți 

-respectarea regulilor 
de igiena 
-comportamentul 
elevilor să fie potrivit 
( relaţionarea pozitivă) 
-respectarea regulilor 
 

Preparerea de 
catre fiecare 
elev al unui 
iaurt cu fructi si 
a unui sandviș 
sănătos 



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

11-15 februarie 2019 

Clasa: IG2 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Ungureanu Irina 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02  
08:00-
12:35 

Film despre viata 
animalelor 
salbtice iarna 

Vizionare -cunoasterea lumii animale Craioveanu Cristina 
Ungureanu Irina 

Sa identifice si sa 
enumere animalele 
vizionate 

 

100% - toate 
animalele 

2 12.02  
08:00-
12:35 
 
 

Proiect despre 
animalele 
salbatice in 
timpul iernii 

Lucrul in 
echipa 

-sa redea corect informatii din film Craioveanu Cristina 
Ungureanu Irina 

Sa relateze despre 
hibernare, vizuine, 
hrana 

100% - toate 
animalele 

3 13.02 08:00-
12:35 
 

Vizita la muzeul 
de arta 

Vizita 
culturala 

-dezvoltarea interesului pentru arte 
figurative 
 

Ungureanu Irina 
Domnariu Gabriela 
Opris Madalina 

Sa relateze despre 
continutul vizitei 

100% - Sa 
relateze despre 
un obiect 
(ex.:tablou) care 
i-a placut 

4 14.02  
08:00-
12:35 
 

Bal mascat cu 
tema ‘’Figuri din 
lumea basmelor 
Fratilor Grimm’’ 

Bal 
mascat 

-recunoasterea personajelor Ungureanu Irina Sa descrie personajul 
intruchipat in termeni 
de personaj bun sau 
rau 

100% - raspuns 
corect 

5 15.02  
08:00-
12:35 
 
 

Sa invatam sa 
jucam sah 

Jocuri de 
gandire 

-sa invete regulile jocului Ungureanu Irina 
Mitrea Rares  
 

Interes pentru sah 100% - sa 
recunoasca 
píesele, sa le 
aseze in ordinea 
corecta pe 
tabla, sa invete 
mutarile fiecarei 
piese. 

 



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

11-15 februarie 2019 

Clasa: 1G3 

 

Învăţătoare: Karin Hedrich 

N
r. 
c
rt
. 

Data 
Inter- 
valul 
orar 

Denumirea activității Tipul activității Obiective 
Responsabili 
şi parteneri 

Rezultate așteptate 
Indicatori de 

realizare 

1 11.02  
8-12 
 
 
 

Auzim cu ochii, ne 
exprimam cu trupurile  

Activități teatrale, 
cultural -artistice 

Exprimarea liberă a trăirilor 
prin mișcările corpului 
Dezvoltarea abilităților 
lingvistice 
Dezvoltarea abilităților de 
control și autocontrol a  
pozitiilor  armonioase ale 
corpului 

Karin 
Hedrich 

Trăirea /exprimarea liberă a 
emotiilor 

Imagini fixe 
realizate de 
copii din 
trupurile lor 
care exprima 
diferite stari  si 
situatii 

2 12.02  
8-12 
 
 
 

Initierea in utilizarea 
tabletei pentru crearea 
unui Fotoboard 

Activități tehnico-
stiintifice 
Atelier creației  

Formarea abilităților tehnice 
Dezvoltarea unei scurte 
povestiri 
Aplicarea  cunoștințelor in 
Fotoboard 

Karin 
Hedrich 

Realizarea unei povestiri si 
transpunerea ei in fotoboard 

Turul galeriei 
Feedback lucrari 

3 13.02  
 
8-12 
 
 

Initierea in utilizarea 
tabletei pentru crearea 
desenelor animate 

Activități tehnico- 
științifice 
Activități cultural-
artistice 

Formarea abilitatilor  tehnice 
Experimentarea diferitelor 
tehnici  de realizare al 
filmelor animate 

Karin 
Hedrich 

Mostre de lucru Turul galeriei 
Feedback lucrari 

4 14.02  
 
8-12 
 
 

Initierea in utilizarea 
tabletei pentru crearea 
si transpunerea 
sunetului in materialul 
video realizat  

Atelier practico-
aplicativ 

Realizarea unei scurte 
povestiri avand la baza 
textile din abecedar 
Confectionarea materialului 
visual si sonor  
 

Karin 
Hedrich 

Materialul visual 
Imagini, figuri desenate, 
modelate 

Prezentarea 
ideilor si al 
materialelor 



5 15.02  
 
8-12 
 
 

Realizarea filmului 
animat 

Activitate cultural 
artistica 
Atelier de creatie 

Realizarea filmului animat 
avand la baza idea, 
povestirea si materialul 
audio/visual confectionat in 
zilele anterioare 

Karin 
Hedrich 

Filmul terminat si finisat Prezentarea 
filmelor 
Feedback 

 



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

11-15 februarie 2019 

Clasa: 2 A 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Diana-Alexandrina JIDAVU 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea activității Tipul 
activității Obiective Responsabili 

parteneri Rezultate așteptate Indicatori de realizare 

1  
11.02 

 
8 – 12  
 

 
 
MINTE  SĂNĂTOASĂ 
ÎN CORP SĂNĂTOS 
 

• Atelier 
handmade 
 

• Atelier 
cooking 

- identificarea esteticului in lucrari 
executate manual 
- aplicarea  diferitelor tehnici de 
lucru, cu diverse materiale pentru 
realizarea unor obiecte decorative; 
- înțelegerea  valorii nutritive a 
diverselor alimente 
- pregatirea unui meniu simplu, 
sănătos şi aspectuos; 

 
Prof. Jidavu D. 
Prof. Boca A. 
Prof. Irimiaş A. 

 
40 elevi vor 
confectiona 
martisoare  
 
 
Jocuri de rol in 
bucatarie (l.germ.)  

-expoziţie de mărţişoare  
100 de obiecte 
tematice(martisoare) 
50 de vizitatorii la stand 
20 platouri pentru mic 
dejun si 20 de platouri cu 
desert 
Feedback de activitate in 
prop 90% de satisfactie 

2  
12.02 

 
8 – 12  
 

3  
13.02 

 
8 – 12  

 
 
ÎN ARMONIE CU SINE 
ŞI CU CEILALŢI 

• Atelier 
bookstory 
 
• Atelier-
reporter 

- Exersarea lecturii constiente in 
compania unui autor 
- Desprinderea unor valori morale 

din diferite texte literare 

Prof. Jidavu D. 
Prof. Boca A. 
Bianca Mereuţă 
 

-realizare de poster 
Lectura si 
discutarea 
mesajelor a 5 texte 
Jurnal de activitate  

Expozitie de carte 
Video de activitate 
promovat in social-media 
 

4  
14.02 

 
8 – 12  

-înțelegerea tehnicilor de construire 
a mesajelor media 
- realizarea unor interviuri cu 
tehnologie de inregistrare si redare 

Prof. Jidavu D. 
Prof. Boca A. 
Mureşan M. 
 

inregistrarea 
interviurilor 

10 CD cu inregistrarea 
reportajelor si/sau 
interviurilor  

5  
15.02 

 
8 – 12  

 
VIAŢA DINCOLO DE 
ECRAN 
 

 
Atelier 
cinefil 

- Cresterea gradului de rezilienta la 
scenarii 
- Intelegerea mesajelor dintr- o 
pelicula de film. 
- Exprimarea coerenta a emotiilor 
generate de imagini video. 

 

Prof. Jidavu D. 
Prof. Boca A. 
 

Elevii sa vizioneze 
activ-participativ 
spectacolul cinefil 

Afis de cinefil 
 

 



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

11-15 februarie 2019 

Clasa: 2 B 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Ioana Aurora BOCA 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea activității Tipul 
activității Obiective Responsabili 

parteneri Rezultate așteptate Indicatori de realizare 

1  
11.02 

 
8 – 12  
 

 
 
MINTE  SĂNĂTOASĂ 
ÎN CORP SĂNĂTOS 
 

• Atelier 
handmade 
 

• Atelier 
cooking 

- identificarea esteticului in lucrari 
executate manual 
- aplicarea  diferitelor tehnici de 
lucru, cu diverse materiale pentru 
realizarea unor obiecte decorative; 
- înțelegerea  valorii nutritive a 
diverselor alimente 
- pregatirea unui meniu simplu, 
sănătos şi aspectuos; 

 
Prof. Jidavu D. 
Prof. Boca A. 
Prof. Irimiaş A. 

 
40 elevi vor 
confectiona 
martisoare  
 
 
Jocuri de rol in 
bucatarie (l.germ.)  

-expoziţie de mărţişoare  
100 de obiecte 
tematice(martisoare) 
50 de vizitatorii la stand 
20 platouri pentru mic 
dejun si 20 de platouri cu 
desert 
Feedback de activitate in 
prop 90% de satisfactie 

2  
12.02 

 
8 – 12  
 

3  
13.02 

 
8 – 12  

 
 
ÎN ARMONIE CU SINE 
ŞI CU CEILALŢI 

• Atelier 
bookstory 
 
• Atelier-
reporter 

- Exersarea lecturii constiente in 
compania unui autor 
- Desprinderea unor valori morale 

din diferite texte literare 

Prof. Jidavu D. 
Prof. Boca A. 
Bianca Mereuţă 
 

-realizare de poster 
Lectura si 
discutarea 
mesajelor a 5 texte 
Jurnal de activitate  

Expozitie de carte 
Video de activitate 
promovat in social-media 
 

4  
14.02 

 
8 – 12  

-înțelegerea tehnicilor de construire 
a mesajelor media 
- realizarea unor interviuri cu 
tehnologie de inregistrare si redare 

Prof. Jidavu D. 
Prof. Boca A. 
Mureşan M. 
 

inregistrarea 
interviurilor 

10 CD cu inregistrarea 
reportajelor si/sau 
interviurilor  

5  
15.02 

 
8 – 12  

 
VIAŢA DINCOLO DE 
ECRAN 
 

 
Atelier 
cinefil 

- Cresterea gradului de rezilienta la 
scenarii 
- Intelegerea mesajelor dintr- o 
pelicula de film. 
- Exprimarea coerenta a emotiilor 
generate de imagini video. 

 

Prof. Jidavu D. 
Prof. Boca A. 
 

Elevii sa vizioneze 
activ-participativ 
spectacolul cinefil 

Afis de cinefil 
 

 



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

11-15 februarie 2019 

Clasa:  

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Nutu Roxana,2G1 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumireaactivit
ății Tipulactivității Obiective Responsabilişi parteneri Rezultateașteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02  
8-13 
 
 
 

Fun Science 
 
 

Experimente 
 
 

Stimulareaunoratitudini active 
ale copiilor,prininterogatoriu, 
precum 
șiîncurajareaacestoracătreobse
rvaresiexperimentare. 

 
Invățătoare, 
coordonator Fun 
Science 

 
Efectuarea de 
experimente 

Feed back 
parteneri 
implicați și elevi 
 

2 12.02  
8-13 
 
 

Frederick 
Leo Leoni 

 
 
Proiectliterar 

 
-Dezvoltareacapacității de 
receptare a 
mesajuluisiabordareatransdisci
plinară a uneiopereliterare 
-dezvoltareaspiritului de 
echipasi a colaborării 

 
 
Învățătoareaclasei 

Cultivareagustuluipent
rulectura. 
Incurajareaexprimariili
bereaimpresiilor,senti
mentelorsitrairilor fata 
de lectura. 

Feed 
backorganizator
isiparticipanți. 

3 13.02  
8-13 
 
 
 

Atelier de creație 
Jocuri socio-
dinamice 

Confecționarea 
de măști 

Confecționareaunormaști 
Amenajareasălii de clasăși a 
coridorului cu 
materialeleconfecționate. 
Dezvoltareaspiritului de 
echipăsi a colaborării 

Învățătoareaclasei Măști, amenajareasălii 
de clasă cu 
materialeleconfecțion
ate de cătrecopii 

Feed 
backorganizator
isiparticipanți. 

4 14.02  
 
 
 
 

Carnaval Jocșimișcare  
Cunoaștereaobiceiurilorșitradiți
ilorminorității germane. 
Dezvoltareacompetențelor de 
comunicare 
 

Cadreledidacticeciclupri
marsecțiagermană 

Cunoaștereaobiceiului 
,însemnătateacarnaval
ului din lunafebruarie. 
 

Feed 
backorganizator
isiparticipanți. 

5 15.02  
 
8-13 
 

Pippi Șoșețica 
 
Astrid Lindgren 

Vizionare film Dezvoltareaunoratitudini 
pozitive fata de opereleliterare. 

Invatatoareaclasei Atragereaelevilorsprel
ectura 

Feed 
backorganizator
isiparticipanți. 



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

11-15 februarie 2019 

Clasa: 2.G2 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte:AndreeaFumărel 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumireaactivit
ății Tipulactivității Obiective Responsabilişi parteneri Rezultateașteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02  
8-13 
 
 
 

Fun Science 
 
,,Frederick” 
Leo Lionni 
 
 
 
 
 
Jocurisociodinami
ce 

Experimente 
 
Proiectliterar 

Stimulareaunoratitudini active 
ale copiilor,prininterogatoriu, 
precum 
șiîncurajareaacestoracătreobse
rvareșiexperimentare. 
Dezvoltareacapacității de 
receptare a 
mesajuluișiabordareatransdisci
plinară a uneiopereliterare 
Dezvoltareaspiritului de 
echipăsi a colaborării 

Părinți, învățătoare, 
coordonator Fun 
Science 

Efectuarea de 
experimentesiformulare
aunorconcluziilogiceprivi
ndmediulînconjurător 

Feed back 
parteneri 
implicați și 
elevi 
 

2 12.02  
8-13 
 
 
 

Astrid Lindgren 
,, Pippi Șosețica” 
 
Jocuri 
sociodinamice 

Proiectliterar Dezvoltareacapacității de 
receptare a 
mesajuluișiabordareatransdisci
plinară a uneiopereliterare 
Dezvoltareaspiritului de 
echipăsi a colaborării 
 

Învățătoareaclasei Cultivareagustuluipentru
lectură. 
Încurajareaexprimăriilib
ere a 
impresiilor,sentimentelo
rsitrăirilorfața de 
lectură. 

Feed 
backorganizat
orisiparticipan
ți. 

3 13.02  
8-13 
 
 
 

Atelier de creație 
 
 
Jocurisociodinami
ce 

Confecționarea 
de măști 

Confecționareaunormaști 
Amenajareasălii de clasășia 
coridorului cu 
materialeleconfecționate. 
Dezvoltareaspiritului de 
echipăsi a colaborării 

Învățătoareaclasei Măști, amenajareasălii 
de clasă cu 
materialeleconfecționat
e de cătrecopii 

Feed 
backorganizat
orisiparticipan
ți. 

4 14.02 10-12 
 
 
 

Carnaval Jocșimișcare 
Proiecttematic 

Cunoaștereaobiceiurilorșitradiți
ilorminorității germane. 
Dezvoltareacompetențelor de 
comunicare 

Cadreledidacticeciclupri
marsecțiagermană 

Cunoaștereaobiceiului 
,însemnătateacarnavalul
ui din lunafebruarie. 
 

Feed 
backorganizat
orisiparticipan
ți. 



 Dezvoltareacreativitățiișiexpres
ivității 

5 15.02  
 
 
 
 

Miciiprogramatori Vizită- atelier Să ne împrietenim cu 
calculatorul 

Părinți, 
învățătoareaclasei, 
partenerifirmaEvozon 
Cluj 

Cunoaștereanoțiunilor 
legate de 
folosireacalculatorului 

Feed 
backorganizat
orisiparticipan
ți. 

 

 



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

11-15 februarie 2019 

Clasa: 2G3 

Dirigintă:Rahel Türk-König 

 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumireaactivităț
ii 

Tipulactivități
i Obiective Responsabilişi 

parteneri Rezultateașteptate Indicatori de 
realizare 

1 11.02  
8-12 
 
 
 

 
Ziuaarteivizuale 
Si povestea 
“Ronjafiica de hot” 
Soenke Keding 

Atelier de 
creatie 
 
Proiect literar 

Dezvoltareacapacității de receptare a 
mesajuluișiabordareatransdisciplinară 
a uneiopereliterare 
Dezvoltareacreativitatiisiaexpresvitati
iartisticeprinlucru manual 

 
Invatoareaclasei 

Efectuareaunorpicturisid
esenetematice, care 
saredeamesajulpovestiri
icitite cat si o 
interpreatrepersonalaaa
cestuimesaj 

Feed back 
parteneri 
implicați și 
elevi 
 

2 12.02  
8-12 
 
 
 

Ziuaarteiplastice 
 
Si povestea ”Ronja 
fiica de hoț” 

Proiect literar 
 
Atelier de 
creatie 

Dezvoltareacapacității de receptare a 
mesajuluișiabordareatransdisciplinară 
a uneiopereliterare 
Dezvoltareacreativitatiisi a 
expresvitatiiartisticeprinlucru manual 

Învățătoareaclase
i 

Cultivareagustuluipentru
lectură. 
Efectuareauynor 
sculpture din 
lutpotrivitetemeilecturii 
 

Feed 
backorganizat
orisiparticipan
ți. 

3 13.02  
8-12 
 
 
 

Ziuamastilor 
Si povestea ”Ronja 
fiica de hoț” 

Confecționar
ea de măști 
 
 

Confecționareaunormaști 
Amenajareasălii de clasăși a 
coridorului cu 
materialeleconfecționate. 
Dezvoltareaspiritului de echipăsi a 
colaborării 

Învățătoareaclase
i 

Măști, amenajareasălii 
de clasă cu 
materialeleconfecționat
e de cătrecopii 

Feed 
backorganizat
orisiparticipan
ți. 

4 14.02 10-12 
 
 
 
 

Carnaval Joc și mișcare 
Proiect 
tematic 

Cunoaștereaobiceiurilorșitradițiilormi
norității germane. 
Dezvoltareacompetențelor de 
comunicare 
Dezvoltareacreativitățiișiexpresivității 

Cadreledidacticec
icluprimarsecțiag
ermană 

Cunoaștereaobiceiului 
,însemnătateacarnavalul
ui din lunafebruarie. 
 

Feed 
backorganizat
orisiparticipan
ți. 

5 15.02  
8-12 
 
 

Ziuamuziciisi a 
filmului 
 
”Ronja fiica de hoț” 

Proiect 
tematic 

Să interpretam tema literara prin 
muzica si film 

Invățătoareaclase
i, 

Invatareacantecelor 
legate de 
proiectulliterarsivizionar
eafilmuluitematic 

Feed 
backorganizat
orisiparticipan
ți. 



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

11-15 februarie 2019 

Clasa: 3A 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Simona Sarkozi 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02 8 - 10 
 
10-12 
 
 

Jocuri în lb. 
Germană 
Vizită la muzeul 
de mineralogie 

Joc 
didactic 
Vizită 

Îmbogățirea cun.în lb.germană 
 
Consolidarea cunoștințelor despre 
mediu și a cun. privind materiile 
prime 

Prof. Irimieș Agnes 
 
Înv., prof. Mircescu C. 
UBB 

Jocuri însușite 
 
fotografii 

 

2 12.02 8-10 
 
 
10-12 
 

Poduri peste 
generații( 1) 
 
Vizită la muzeul  
zoologic 

Întâlnire 
cu 
absolvent 
CNGC 
Vizită 

Valorificarea tradițiilor școlii 
 
 
 
Completarea instruirii elevilor 
despre lumea animalelor 
Educarea in spiritul protejării med. 

Înv., prof. Gagiu D. 
 
 
 
Înv., muzeul zoologic 

Desene 
 
 
 
Colaje 

 

3 13.02 8-12 
 
 
 
 

Totul despre 
mierea de albine 

Vizită  la 
USAMV 

Educarea pentru sănătate 
Conștientizarea importanței 
renunțării la zahăr 

Înv., USAMV eseu  

4 14.02 8-10 
 
 
10-12 
 

Copii sănătoși 
 
 
Poduri peste 
generații( 2) 

Atelier 
 
 
Cultură 
educativă   
cu fosta 
prof. 
CNGC 

Identificarea alimentelor sănătoase 
Cunoșterea piramidei alimentelor 
conform OMS 
Dezvoltarea interesului pentru 
lectură 
Cunoașterea elementelor de bază în  
crearea poeziei 

Înv. 
 
 
 
 
Înv.,  prof. pensionar 
Gențiana Groza 

Salata de fructe 
Sandviciuri sănătoase 
și aspectuoase 
 
 
creații proprii 
recitări din cartea 
,,Lăbuș” 

 

5 15.02 9,30-
12 
 

Cine-Magia Vizionare 
film,,Mary 
Poppins” 

Să circule corect pe stradă 
Să aibă o conduită corectă în sala de 
cinema 

Înv., cinema VICTORIA eseu  



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

11-15 februarie 2019 

Clasa: 3B 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte:Luminita Bircea 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02  
8-12 
 
 
 

Jocuri si jucarii Consiliere 
Activitate 
ludica 

Sa inteleaga fenomenul de bullyng si 
sa reactioneze corect pt. evitarea lui 
Sa exerseze prin joc limba germana 

Invatatoarea, consilierul 
educativ, prof. de 
l.germana 

Imbunatatirea 
relatiilor intre colegi 
Comunicarea mai 
usoara in limba 
germana 

Jurnalul clasei 
Jucarii 
confectionate 
din materiale 
refolosibile 

2 12.02  
 
8-12 
 
 

O lume nestiuta Vizita Sa cunoasca tipuri de animale si 
mediul lor de viata si sa inteleaga 
lantul trofic 

Invatatoarea 
Muzeul Zoologic (UBB) 

Sa iubeasca si sa 
ocroteasca animalele 
Sa respecte regulile 
din muzeu 

Confectionarea 
unor diorame  

3 13.02  
8-12 
 
 
 

Gradina 
interioara 

Proiect 
educativ 
Vizita 

Sa se dezvolte corect, in armonie cu 
sine si cu ceilalti 
Sa cunoasca valoarea unor resurse 
epuizabile si sa inteleaga 
economisirea 
 

Invatatoarea 
Biblioteca O.Goga(sectia 
copii) 
Muzeul de mineralogie 
(UBB) 

Sa se dezvolte 
personal, sa stie 
metode de 
autocunoastere 

Realizarea unor 
desene 

4 14.02  
8-12 
 
 
 

Meserii indragite Intalnire 
cu un 
scriitor 

Sa cunoasca specificul unor meserii, 
sa respecte munca 

Invatatoarea 
Editura Ecou 
Transilvanp 
Prof. si scriitoarea 
G.Gentiana Groza 

Sa indrageasca lectura  
sa respecte munca, sa 
citeasca mai bine 

Concurs de 
lectura, de 
recitari si de 
realizare a unor 
harti literare 

5 15.02  
 
8-12 
 
 

Mary Poppins Vizionare 
film 

Sa umareasca cu interes un film 
pentru copii si sa inteleaga mesajul  
Sa cicule corect pe strada si sa se 
comporte civilizat in cinematograf 

Invatatoarea 
Cinema Victoria 

Sa analizeze aspecte 
din film, sa aprecieze 
critic, sa caracterizeze 
unele personaje 

Concurs de  
dramatizare pe 
aspecte din film 

 



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

11-15 februarie 2019 

Clasa:  3G1 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Anamaria Moldovan 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02 8-12 
 
 
 
 

Jocuri de cameră jocuri Participarea la activități în grupuri 
mici, relaționarea pozitivă, 
însușirea și respectarea regulilor de 
joc  

învățător Colaborarea între 
membrii echipei 

 

2 12.02 8-12 
 
 
 
 
 

Să gătim! aplicație Asumarea de drepturi și îndatoriri, 
participarea la activități în grupuri 
mici , relaționarea pozitivă, 
preluarea responsabilității 

învățător Colaborarea între 
membrii echipei 

fotografii 

3 13.02 8-12 
 
 
 
 
 

Vizionare film proiecție 
film 

Vizionarea și înțelegerea filmului  învățător  preluarea informației desen 

4 14.02 8-12 
 
 
 
 
 

Fasching - 
Carnaval 

jocuri Participarea la activități în grupuri 
mici , relaționarea pozitivă 

învățător Colaborarea între 
membrii echipei 

fotografii 

5 15.02 8-12 
 
 
 
 

Jocuri afară concursuri 
sportive 

Participarea la activități în grupuri 
mici , relaționarea pozitivă, fair-
play 

învățător Colaborarea între 
membrii echipei 

 



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

11-15 februarie 2019 

Clasa: a 3-a G2 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Bianca Sabou 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi 

parteneri Rezultate așteptate 
Indicatori 

de 
realizare 

1 11.02 8-9 
 
9-10 
 
10-12 

Jocuri 
sociodinamice 
Apps-uri educative 
 
Piesa de teatru 
”Kalif Storch”  

Joc 
 
e-learning 
 
Cerc literar-
artistic 

- dezvoltarea spiritului de echipa si a 
colaborarii 
- utilizarea multimedia in realizarea unor 
proiecte educative in mediu virtual 
- dezvoltarea capacităţii de receptare a 
mesajului unei opere literare și a  
capacităţii de interpretare a unui rol 

- profesorul 
clasei 
 
www.eduapps.ro 

 
- realizarea unei homepage a 
clasei  
- realizarea unei piese de 
teatru 

 

2 12.02 8-9 
 
9-10 
 
10-12 

Jocuri 
sociodinamice 
Apps-uri educative 
 
Piesa de teatru 
”Kalif Storch”  

Joc 
 
e-learning 
 
Cerc literar-
artistic 

- dezvoltarea spiritului de echipa si a 
colaborarii 
- utilizarea multimedia in realizarea unor 
proiecte educative in mediu virtual 
- dezvoltarea capacităţii de receptare a 
mesajului unei opere literare și a  
capacităţii de interpretare a unui rol 

- profesorul 
clasei 
 
www.eduapps.ro 

 
- realizarea unei homepage a 
clasei  
- realizarea unei piese de 
teatru 

 

3 13.02 8-9 
 
9-10 
 
10-12 

Jocuri 
sociodinamice 
Apps-uri educative 
 
Piesa de teatru 
”Kalif Storch”  

Joc 
 
e-learning 
 
cerc literar-
artistic 

- dezvoltarea spiritului de echipa si a 
colaborarii 
- utilizarea multimedia in realizarea unor 
proiecte educative in mediu virtual 
- dezvoltarea capacităţii de receptare a 
mesajului unei opere literare și a  
capacităţii de interpretare a unui rol 

- profesorul 
clasei 
 
www.eduapps.ro 

 
- realizarea unei homepage a 
clasei  
- realizarea unei piese de 
teatru 

 

4 14.02 8-12 
 

Carnaval proiect 
tematic 

 mulrea creativitatii si expresivitatii 
 zvoltarea competentelor de comunicare 

- profesorul 
clasei 

  desfasurarea unei activitati 
recreative in care elevii sa 
interactioneze 

 

5 15.02 8-12 
 
 
 

Ziua ciocolatei atelier - informarea elevilor în legătură cu 
istoricul, utilitatea și modul de preparare 
al boabelor de cacao 

BLISS  
 onarea produselor de patiserie 

 



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

11-15 februarie 2019 

Clasa: a 3-a G3 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Ioana Gerda Puris 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi 

parteneri Rezultate așteptate 
Indicatori 

de 
realizare 

1 11.02 8-12 Jocuri 
sociodinamice 

Joc 
 

- dezvoltarea spiritului de echipa si a 
colaborarii 
-deprinderea importantei unei vieti 
active 

- invatatorul 
clasei 
 
 

- Participarea active la 
activitatile propuse si 
inchegarea colectivului clasei 

Feed 
back 
parteneri 
implicați 
și elevi 
 

2 12.02 8-12 Micii sanitari 
 
 
Club de lectura 

Proiect 
tematic 

- sa stie alcatuirea organismului uman si 
rolul organelor vitale 
 
-dezvoltarea abilitatilor de intelegere a 
textului citit 

- invatatorul 
clasei 
-voluntari 
-Daciana Pantiru 
 

-realizarea unor colaje/ afise 
pe echipe 
-realizarea unui afis pe baza 
textului studiat 

Feed 
back 
parteneri 
implicați 
și elevi 
 

3 13.02 8-12 
 
 
 
 

 Atelier de creație 
 

Confecționa
rea de măști 

Confecționarea unor maști 
Amenajarea sălii de clasă și a coridorului 
cu materialele confecționate. 
Dezvoltarea spiritului de echipă si a 
colaborării 

- invatatorul 
clasei 

Măști, amenajarea sălii de 
clasă cu materialele 
confecționate de către copii 

Feed 
back 
parteneri 
implicați 
și elevi 
 

4 14.02 8-12 
 

Carnaval proiect 
tematic 

       - stimulrea creativitatii si expresivitatii 
          - dezvoltarea competentelor de comunicare 

- invatatorul 
clasei 

  desfasurarea unei activitati 
recreative in care elevii sa 
interactioneze 

Feed 
back 
parteneri 
implicați 
și elevi 
 

5 15.02 8-11 
 
 
11-12 

Ziua ciocolatei 
 
 
"Fun Science" 

atelier 
 
 
științe și 

- informarea elevilor în legătură cu 
istoricul, utilitatea și modul de preparare 
al boabelor de cacao 
- Conștientizarea fenomenelor naturale 

- invatatorul 
clasei 
 
- Aniela Butuc 

- prepararea unor produse 
din ciocolata 
 
- Efectuarea de experimente 

Feed 
back 
parteneri 
implicați 



 
 
 

cunoașterea 
mediului 

din mediul înconjurător și explicarea unor 
fenomene folosind elemente de logică și 
suport concret(experimente) 

si formularea unor concluzii 
logice privind mediul 
înconjurător 

și elevi 
 

 



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

11-15 februarie 2019 

Clasa: a 3-a G4 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Horvath Dorothea  

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi 

parteneri Rezultate așteptate 
Indicatori 

de 
realizare 

1 11.02 8-12 Atelier de 
Ceramica  
Club de lectura 

atelier - dezvoltarea spiritului de echipa si a 
colaborarii 
- utilizarea ceramicii pentru realizarea 
unor obiecte decorative 
- dezvoltarea motricitatii fine 
-dezvoltarea abilitatilor de intelegere a 
textului citit 

- profesorul 
clasei, Daciana 
Pantiru 
- Calendarul 
Magic 

 
- realizarea unei cesti de 
ceramica 
- crearea unui afis pe baza 
textului citit 

Feed 
back 
parteneri 
implicați 
și elevi 

2 12.02 8-12 
 
 

Atelier de 
Ciocolata Raw 
Vegan  

atelier - dezvoltarea spiritului de echipa si a 
colaborarii 
- utilizarea produselor bio pentru 
prepararea ciocolatei 
-informarea elevilor despre alimentatia 
sanatoasa si vegana 

- profesorul 
clasei 
- Calendarul 
Magic 

 
- realizarea unor produse 
vegane 
 

Feed 
back 
parteneri 
implicați 
și elevi 

3 13.02 8-12 Atelier de creatie atelier - dezvoltarea spiritului de echipa si a 
colaborarii 
-confectionarea unor decoratiuni pentru 
sala de clasa si a unor masti pentru 
serbarea ce va urma  

- profesorul 
clasei 
 

 
- realizarea unor produse 
decorative pentru sala de 
clasa si holul scolii 
 

Feed 
back 
parteneri 
implicați 
și elevi 

4 14.02 8-12 
 

Carnaval proiect 
tematic 

- stimularea creativitatii si expresivitatii 
-dezvoltarea competentelor de 
comunicare 

- profesorul 
clasei 

  - desfasurarea unei activitati 
recreative in care elevii sa 
interactioneze 

Feed 
back 
parteneri 
implicați 
și elevi 

5 15.02 8-12 
 
 
 

Vizita la aeroport 
si turnul de 
control 

Proiect 
tematic 

- informarea elevilor în legătură cu 
istoricul, utilitatea și modul de folosire 

- profesorul 
clasei 
-angajati 
voluntari 

- informarea corecta a 
copiilor  
- compunere 

Feed 
back 
parteneri 
implicați 
și elevi 



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

11-15 februarie 2019 

Clasa: IV A 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: ANCA TURDĂŞAN 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumireaactivit
ății 

Tipulactivi
tății Obiective Responsabilişi parteneri Rezultateașteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02  
 
8-12 
 
 

LA  PAS  PRIN  
ORAŞUL  MEU 
-
vizitareaunorobie
ctive din 
oraşulnostru 

vizită - cunoaştereaunorobiectiveturistice 
din oraşulnostru; 
-dezvoltareasentimentului de 
respect faţă de oraş, de semeni; 

învăţător -
comportamentulelevil
orsă fie potrivit 
-
recunoaştereaunorobi
ective 

- 
săreţinăcelpuţin 
3 obiective 

2 12.02  
 
8-12 
 
 

CU MASCĂ, FĂRĂ  
MASCĂ 
-
carnavalulbucurie
i 

carnaval -săconfecţioneze un costum de 
carnival din material reciclabile; 
-săprezintepersonajulîntrupat; 
-sărelaţionezeprinmuzicăşidans cu 
ceilalaţi; 

Învăţător 
Prof.germanăOanţă 
Camelia 

-
sătransformemateriale
reciclabile 
-să improvizeze 
costume de carnaval 

- celpuţin 20 de 
costume de 
carnaval 

3 13.02  
8-12 
 
 
 

PRIETENII 
NOŞTRI, 
JUCĂRIILE 
 

atelier 
practic 

-
prezentareaunorjucăriispecificeunor
generaţiidiferite; 
-realizareaunor machete din 
LEGO(ŞCOALA  MEA) 
 

Învăţător 
 

-fiecareelev, o jucărie 
-eleviisă se 
joaceîmpreună/săcons
truiască din lego 

-realizareaunei 
machete a 
şcolii, prinochi 
de copil 

4 14.02  
8-12 
 
 
 

DESERTUL MEU 
PREFERAT!! 

atelier  
gastrono-
mic 

-săcunoascăalimentesănătoase 
-să prepare un desert, 
lucrândînechipă 

Învăţător 
 

-
identificareaalimentel
orsănătoase 
-recunoaşterealor 
-utilizareaacestora 

-celpuţin 3 
deserturisănăto
ase 

5 15.02  
 
8-12 
 
 

VIZIONAREA 
FILMULUI 
,,MARRY  
POPPINS” 

vizionare 
film 

-să se comportecivilizatîntr-o sală de 
cinema 
-săurmărească cu atenţiefilmul; 
-să-şiexprimepărereaînlegătură cu 
filmulvizionat 

Învăţător 
 

-săocupeloculrezervat 
-săpăstrezeliniştea 
-săurmărească cu 
atenţiefilmul 

-celpuţin 20 de 
elevi se 
comportăpotrivi
t 

 



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

11-15 februarie 2019 

Clasa: IV B 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Ioana Elena Pop 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02  
9.00 
 
12.00 
 

Vanatoare de 
comori literare 

Ateliere 
literare 

Descoperirea textului literar 
Insusirea unor cunostinte noi  

Elevii cls IV B CNGC 
BBJ 

Dorinta de a citi cat 
mai multe carti 

Feed back elevi 

2 12.02  
9.00 
 
12.00 
 

 
Si eu am fost 

elev/a a acestei 

scoli 

dezbatere Discutii libere dintre elevii actuali si 
absolventi 

Elevii cls IV B si elevi din 
generatiile care au 
absolvit acest colegiu 

“punti” de legatura 
intre cele doua 
generatii 

Discutii libere, 
impresii 

3 13.02  
9.00 
 
12.00 
 

Pe carari de 
intuneric 

Proiectie 
diapozitiv
e 

 Dobandirea de noi cunostinte 
despre bogatiile naturale ale tarii 

Elevii cls IV B si 
speologul  Mihai Domsa 

 
Impartasirea unor 
impresii 

Feed back din 
partea elevilor 

4 14.02  
9.00 
 
12.00 
 

Sa mancam 
sanatos 

Ateliere 
culinare  

 Insusirea deprinderilor de a prepara 
mancare sanatoasa 

Elevii cls IV B Pregatirea unor 
mancaruri sanatoase 
si in familie 

Servirea 
“meniurilor” 
obtinute 

5 15.02 9.00 
 
12.00 
 
 

Mary Popins de 
intoarce 

Vizionare 
film 

Observarea evenimentelor derulate 
in pelicula 
Dobandirea unor deprinderi de 
conduita corespunzatoare unei sali 
de spectacol 

Elevii cls IVB  
cinema Florin Piersic 

Impartasirea 
impresiilor la finalul 
filmului 

Feed back prin 
desene 

 



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  
8-11 
 
 
 

De-a Arhitectura 
în orașul meu 

Proiect - Să înteleagă noțiunea de sit 
în arhitectură. 

- Să realizeze situl natural al 
proiectului clasei , în 
machetă. 

Arhitect Mihaela 
Mureșan 
Înv. Săcui Simona 
Ordinul Arhitecților din 
România                              

Bricolaj , realizarea 
unui relief 

Feed back 
organizatori si 
participanți. 

2 12.02  
8-12 
 
 
 

Dacii- strămoșii 
noștri 

Vizită la 
Muzeul 
de Istorie 

- Să cunoască modul de viață , 
ocupațiile, locuințele și 
îmbracamintea dacilor. 

- Să descopere obiceiurile 
cultura strămoșilor nostri. 
  

Înv. Simona Săcui 
Prof. Laza Laura 

Identificarea urmelor 
dacice păstrate și 
expuse în muzeu. 

Feed back 
organizatori si 
participanți. 

3 13.02 8-11 
 
 
 
 

Atelier de creație Atelier - Să confecționeze maști 
-  Să împodobească sala de 

clasă si coridorul cu 
materialele confecționate. 

Simona Săcui Măști,  Feed back 
organizatori si 
participanți. 

4 14.02  
8-11 
 
 
 

Carnaval Joc si 
mișcare 

- Cunoașterea obiceiurilor și 
tradițiilor minorității 
germane. 

Cadrele didactice ale 
claselor primare- secția 
germană. 

Cunoașterea obiceiului 
,însemnătatea 
carnavalului din luna 
februarie. 

Feed back 
organizatori si 
participanți. 

5 15.02  
8-11 
 
 
 

Rico und Oskar Proiect 
literar 

- Să se confrunte cu conținutul 
textului pentru a înțelege 
mesajul. 

Inv. Săcui Simona Completarea fișelor 
aferente proiectului. 

Feed back 
organizatori si 
participanți. 

 



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

11-15 februarie 2019 

Clasa: 4G2 

Învăţătoare/Dirigintă/Diriginte: Roxana Mândrescu 

Nr. 
crt. Data 

Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

1 11.02  
8-13 
 
 
 

 
MICUL 
FOTOGRAF 

 
Atelier de 
fotografie 

• Identificarea esteticului în 
arta fotografiei 

• Identificarea regulilor de 
bază în arta fotografică 

 
Prof. Roxana Mândrescu 

 
Fotografii în format 
digital 

 
Prezentare de   
fotografie în 
format digital 
 

2 12.02  
8-13 
 
 
 

 
MICUL 
FOTOGRAF 

 
Atelier de 
fotografie 

• Identificarea esteticului în 
arta fotografiei 

• Identificarea regulilor de 
bază în arta fotografică 

 
Prof. Roxana Mândrescu 

 
Fotografii pe hârtie 
 
Album de fotografii 

 
Expoziție de   
fotografie  
 

3 13.02  
8-13 
 
 
 

 
MICUL REGIZOR 

 
Atelier de 
regie  

• Familiarizarea cu tehnicile de 
realizare a benzilor desenate 

• Familiarizarea cu aplicația  
Stop Motion 

 
Prof. Roxana Mândrescu 

 
 Benzi desenate 
 Fotoroman 

 
Prezentarea 
lucrărilor in plen  

4 14.02  
8-13 
 
 
 

 
MICUL REGIZOR 

 
Atelier de 
regie 
 

• Familiarizarea cu tehnicile de 
realizare a benzilor desenate 

• Familiarizarea cu aplicația  
Stop Motion 

 
Prof. Roxana Mândrescu 

 
Film de animație 

 
Vizionarea 
filmulețelor în 
plen 

5 15.02  
8-13 
 
 
 

 
MICUL ACTOR 

 
Atelier de 
teatru 

• Stabilirea scenelor 
• Alegerea rolurilor 
• Realizarea exercițiilor de 

improvizație 

 
Prof. Roxana Mândrescu  
Conf. Dr. Mirona 
Stănescu 

 
Teatru de improvizație 
   MICUL PRINȚ 
(Antoine de Saint- 
Exupery) 

 
Spectacol de 
teatru 

 



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

11-15 februarie 2019 

Clasa: 4G3 

Învăţătoare: Daiana Dociu 

Nr. 
crt. 

Data 
Inter- 
valul 
orar 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității 

Obiective Responsabili şi parteneri Rezultate așteptate 
Indicatori de 

realizare 

1 11.02 8-12 
 
 
 

Sa escaladam 
muntele Everest 

Joc si 
miscare 

- Închegarea colectivului, 
dezvoltarea competențelor 
sportive, de socializare si 
spirit de echipă 

Gravity , sala de 
escalada 
Parintii 
Daiana Dociu                              

Cooperare între 
partenerii implicați, o 
mai bună cunoaștere a 
colectivului de elevi 

Feed back 
organizatori si 
participanți. 

2 12.02 8-13 
 
 
 

"Teatru 
improvizat in 
germană" 

pedagogi
e prin 
teatru 

Exprimarea sentimentelor, 
trăirilor, cu ajutorul 
elementelor de improvizație; 
Educarea limbajului în 
germană prin jocuri și 
activități specifice teatrului 
improvizat 

Înv. Daiana Dociu Aprofundarea 
importanței 
conștientizării 
sentimentelor si a 
gestionării pozitive a 
acestora 

Feed back 
organizatori si 
participanți. 

3 13.02 8-13 
 
 
 

Atelier de creație Atelier - Să confecționeze maști 
-  Să împodobească sala de 

clasă si coridorul cu 
materialele confecționate. 

Daiana Dociu Măști,  Feed back 
organizatori si 
participanți. 

4 14.02 8-13 
 
 

Carnaval Joc si 
mișcare 

- Cunoașterea obiceiurilor și 
tradițiilor minorității 
germane. 

Cadrele didactice ale 
claselor primare- secția 
germană. 

Cunoașterea obiceiului 
,însemnătatea 
carnavalului din luna 
februarie. 

Feed back 
organizatori si 
participanți. 

5 15.02 8-11 
 

Harry Potter Tag Proiect 
literar 

- Să se confrunte cu 
conținutul textului pentru a 
înțelege mesajul. 

Inv. Daiana Dociu Completarea fișelor 
aferente proiectului. 

Feed back 
organizatori si 
participanți. 
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