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PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR „ȘCOALA ALTFEL”
GIMNAZIU-LICEU, 20 -24 noiembrie 2017
nr.
crt.

Denumirea
activitatii/Comisii
metodice

Obiective urmărite

Tipul activităţii

Responsabili

Participanţi,
parteneri,
invitaţi

Data

Evaluarea
activităţii

1

Comisia
metodică de Lb.
şi Literatura
Română
- Concurs ,,Știi și
câștigi,,

2

- Vizionare film
,,Moromeţii,,
,,Moara cu noroc,,
,,La țigănci,,
,,Baltagul,,
,,Mara,,
,,Amintiri din
copilărie,,
- Actor pentru o zi!
- Atelier de dans

- testarea cunoștințelor din diferite domenii
- să participe activ la realizareasarcinilor
propuse
-să colaboreze cu colegii de grupă
-îmbunătăţirea competenţelor sociale,
nivelul cooperării, nivelul comunicării
verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii
prin joc;
-să recepteze mesajul materialului vizionat
–să-și exprime opinia, sentimentele față de
materialul vizionat
- să comenteze diferite secvențe din film;
-să înţeleagă importanţa încrederii în sine;
-perceperea valorilor morale şi culturale
-dezvoltarea competenţelor de comunicare
prin interpretare artistică;
-să exerseze corect, în situații
date,deprinderile;

-activități culturale
-activităţi de educaţie
pentru receptarea
valorilor culturale şi
educaţia bunului
cetăţean
-ateliere de lucru
-interpretare pe roluri
-lectură, jocuri,
activităţi distractive
lectură, jocuri,
activităţi distractive

Prof. Lb. română:
Dragomir B,
Lăpuşneanu L.,
Cornea Raluca,
Marin Elena
Ghioca Mariana
Anton Mădălina
Bibliotecare:
Bobeică Angela,
Hordei Angela

Elevii claselor
20-24 Album foto
V-VIII, IX-XII 11.2017 Diplome,
Profesorii de Lb.
Premii,
română, prof.
Fotografii,
diriginţi,
Portofolii,
bibliotecare
Atelier de teatru,
Coregraf
Atelier de dans,
Condeescu Neli
Postere
Consilier Centru
Județean Ștefan
Nițu

-activităţi de educaţie
pentru receptarea
valorilor culturale şi
educaţia bunului
cetăţean

1

- Atelier de teatru
- Cerc literar
- Bunele maniere se
învață!
-Elevii au talent !

-dezvoltarea capacității de exprimare prin
dans;
-dezvoltarea pasiunii pentru teatru,pentru
operele scriitorilor români;
-prezentarea vieții și a operelor scriitorilor
români;
-diferenţierea atitudinilor civice pozitive/
negative în situaţii social – contextuale;
-aprecierea sănătăţii personale şi a celorlalţi
ca pe o valoare esenţială.
-stimularea creativităţii elevilor;
-să descopere și să promoveze tinerele
talente în domenii artistice
-promovarea lecturii cărţilor fundamentale
diferenţierea atitudinilor civice pozitive/
negative în situaţii social – contextuale;

-activitate de educaţie
pentru sănătate şi stil
de viaţă sănătoasă
-ateliere de lucru
-interpretare pe roluri
-lectură, jocuri,
activităţi distractive
lectură, jocuri,
activităţi distractive

Prof. Lb. română:
Dragomir B,
Lăpuşneanu L.,
Cornea Raluca,
Marin Elena
Ghioca Mariana
Anton Mădălina
Bibliotecare:
Bobeică Angela,
Hordei Angela

Album foto
Diplome,
Elevii claselor
Premii,
V-VIII, IX-XII
Fotografii,
Profesorii de Lb. 20-24 Portofolii,
română, prof.
11.2017 Atelier de teatru,
diriginţi,
Atelier de dans,
bibliotecare
Postere

Prof. matematică:
Ioniţă Lucian
Ioniţă Florica
Dedu Monica
Barbu Lucica
Stănescu Carmen
Stancu Stela

Elevii V-XII
20-24
Părinţii elevilor, 11.2017
profesorii de
psihologie,
diriginţi

Comisia
metodică de
matematică

3

-Profesia meacompetenţele si
motivaţia mea
-Pericolul traficului
de persoane şi a
violenţei în viaţă
personală.
-Matematicieni
celebri.
-Jocuri logice
(Suduku, rebus
matematic, pătrate
magice)
-Jocuri matematice
-Profesia meacompetențele și
motivația mea
-Impact ,,Mai buni

-manifestarea responsabilității în luarea
deciziilor pentru construirea propriei cariere
-identificarea unor matematicieni celebri cu
contribuţii remarcabile în dezvoltarea
ştiinţei;
-stimularea curiozității elevilor prin
investigarea descoperirulor
-dezvoltarea simțului estetic și a abilităților
practice
-descrierea analitică a unor configuraţii
geometrice;
-construirea digitală a figurilor geometrice,
grafice;
-dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
-cunoaşterea normelor de securitate privind
situaţiile de urgenţă;
-conştientizarea dificultăţii şi importanţei
examenelor;

-activităţi educative
-activitate de educaţie
pentru o cetăţenie
democratică
-ateliere de lucru
-activitate ştiinţifică
-activitate culturală,
tradiţii
-activităţi educative
-activitate de educaţie
pentru o cetăţenie
democratică
-ateliere de lucru

Album foto
Construcții
geometrice pe
suport electronic
Diplome,
Fotografii și
obiecte
confecționate,
Referate

2

3

împreună!,,
-A fi un bun
cetăţean!
-Geogebra
-prezentarea
platformei;
-aplicarea
experimentului
virtual;
-autoevaluarea prin
harta K-W-L.
-Vizită la fabrica de
sticlă Saint Gobain
-Tradiții și obiceiuri
de Crăciun
-Vizionare film
- Excursii tematice
în țară (Constanța,
Bucovina)

-încurajare activităţii de voluntariat în
rândurile elevilor;
-dezvoltarea motivaţiei pentru informaţie şi
motivarea socială;
-dezvoltarea capacităţilor de cooperare şi
comunicare;

identificarea situatiilor in care poate
apare pericolul traficului de
persoane(cauze, modalitati de
combatere)
-promovarea nonviolentei în viaţa
personală
-analiza critică a efectelor violenţei şi
impactul acesteia asupra societăţii.

-activitate ştiinţifică
-activitate educativă
-activităţi educative
-activitate de educaţie
pentru o cetăţenie
democratică
-ateliere de lucru
-activitate ştiinţifică
-activitate culturală,
tradiţii

Prof, matematică
Ioniţă Lucian
Ioniţă Florica
Dedu Monica
Barbu Lucica
Stănescu Carmen

Elevii V-XII
20-24
Părinţii elevilor, 11.2017
profesorii de
psihologie,
diriginţi

prof:
engleză/franceză
Ioniţă Cornelia
Meca Silvioara,
Oprişan Daniela,
Radu Cornelia,

Elevii V-XII
Prof. diriginţi

Album foto
Construcții
geometrice pe
suport electronic
Diplome,
Fotografii și
obiecte
confecționate,
Referate

-dezvoltarea muncii în echipă;
-atragerea elevilor către matematică;
-dezvoltarea unor abilităţi de gândire
practică;

- perceperea valorilor morale şi
culturale;
- aplicarea criteriilor estetice şi morale
în aprecierea valorilor;

Comisia
metodică limbi
moderne

4.

-,, O viață
sănătoasă și un stil
de viață sănătos,,
- Spectacol de magie
-Create a story for
kids.
-Comunicating in
English- theatre.
-Vreau sa fiu eu
însumi! – dezbateri.

-prevenirea consumului de substanțe interzise
-dezvoltarea interesului pentru descope-rirea
unor aspecte culturale specifice, prin
receptarea unui text în lb. engleză şi prin
raportarea la civilizaţia spaţiului cultural
anglo-saxon;

- activitate educativă
pentru un stil de viață
sănătos
-activită culturalartistice
-activităţi educative

20-24
Fotografii
11.2017 Postere
Fişe realizate de
elevi
Desene
Portofolii

3

-The most talented
singer
-Atelier de lucru
,,Istoria Marii
Britanii,,
- Concurs ,,traduceri
în limba engleză,,
- Probleme
adolescentine-intre
perceptie și realitate
-Stil de viață sănătos .
-Activităţi de
dezvoltare personală
(LMTA)
-Cinema 3D.
-Analiza site-urilor
de orientare
profesională
-Vizită la muzeul
,,Dunării de JOS,,
- Educaţie pentru
sanătate
-„Our last four
years.” Obiceiuri si
traditii anglo-saxone.
Shakespeare dramatizari, lectura.
-Prezentare .PP.despre cultura U.K.
-Challenging
Children (Jocuri)
My English
-Vizionare de fim
,,Oliver Twist,,

-dezvoltarea aptitudinilor artistice ale
elevilor;
-dobândire de abilităţi de interpretare şi
citire a unor texte literare într-o limbă
străină
-identificarea valorilor creştine comune
între România şi Marea Britanie;
- dezvoltarea spiritului civic
-dezvoltarea dorinţei de cunoaştere a
culturii şi civilizaţiei franceze/ engleze
-cultivarea dorinţei de a lucra în echipa;
consolidarea încrederii în sine;
-formarea unei responsabile pentru păstrarea
valorilor culturale;
-dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
-cunoaşterea regulilor elementare de
comportament în familie, la şcoală şi în
societate;

-concursuri
-interpretări de texte
literare şi poezii
-ateliere de creaţie
literară
-activităţi educative
-activităţi culturalartistice
-activităţi educative
de cunoațtere a
patrimoniului
național și local
-concursuri
-interpretări de texte
literare şi poezii
-ateliere de creaţie
literară

prof: engleză/
franceză
Ioniţă Cornelia
Meca Silvioara,
Oprişan Daniela,
Radu Cornelia,
Achim Aneta,
Cristea Delia
Dumitrescu
Daniela

Elevii V-XII
Prof. diriginţi

Fotografii
Postere
Fişe realizate de
20-24 elevi
11.2017 Desene
Portofolii
Program artistic
Dezbateri

4

- Cariera mea !

-formarea deprinderilor de educatie

-Tradiții și obiceiuri
de Crăciun.
-Excursii tematice

civică
-cunoasterea normelor de securitate
privind situatiile de urgenta
-dezvoltarea dorinţei de cunoaştere a
culturii şi civilizaţiei anglo-saxone
-cultivarea dorinţei de a lucra în grup;
consolidarea încrederii în sine;
-activitate orientare profesională,alegerea
unei cariere de succes
-dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
-cunoaşterea regulilor elementare de
comportament în familie, la şcoală şi în
societate;

-ateliere de creaţie
literară
-activităţi culturalartistice
-activităţi educative
-concursuri
-interpretări de texte
literare şi poezii
-ateliere de creaţie
literară
-activităţi interactive

Prof.engleză/
franceză
Ioniţă Cornelia
Meca Silvioaara,
Oprişan Daniela,
Radu Cornelia,
Achim Aneta,
Cristea Delia,
Dumitrescu
Daniela

Elevii V-XII
Prof. diriginţi

Fotografii
Postere
Fişe realizate de
20-24 elevi
11.2017 Desene
Portofolii
Dezbateri

Comisia
metodică „Om
şi societate”
- respectul față de valorile spirituale
- formarea sentimentului patriotic
-respectul față de trecutul istoric și
- Unirea –un crez,
realizările poporului român
un ideal, o împlinire,, -formarea atitudinii pozitive față de
- ,,Viața mea , un joc
viață
serios!,,
-să coștientizeze importanța ajutorării
-Ziua Națională
celor aflați în nevoi
Antifumat
-dezvoltarea sentimentului de
- Tinerii și
apartenență la comunitate cu tradiții
provocările lumii
-cunoașterea efectelor nocive a
contemporane
- Dăruind vei
fumatului
dobândi o faptă bună -formarea spiritului de echipă
față de cei aflați în
-stimularea curiozităţii elevilor pentru
nevoi
cunoaşterea istoriei naţionale şi locale;

-„Civilizație și
credință”

5

-activităţi practice
-activităţi culturale
-concursuri
-ateliere de creaţie
-sesiune de referate
-excursii tematice
- Grădinița cu
program normal
nr.5- grupele
speciale

profesori:
Asan Veronica
Teodorescu L. C.
Ion Cătălin
Dedu Marius
Ivanciu Aurelia
Oprea Mirela
Borcea Ciprian
Anghel Mădălina
Botea Cristina
Filip Irina
Nedelcu Florica
Gugulea Maria

Fotografii
Portofolii
Referate
Albume foto
Elevii claselor 20-24
Postere
11.2017
V-VIII, IX-XII
Expoziţii
profesori,
Prezentare pp
diriginţi
Eseuri
Chestionare
Machete
Schiţe
Excursii

- Istorie și civilizație
pe meleaguri
dobrogene

5

-,,Cântând învățăm
să iubim frumosul,,
- ,,Cutiuța muzicală,,
-,,Cinematograful
mijloc de dezvoltare
a sensibilităților
artistice,,
- Învățământul
călărăsean de- a
lungul timpului
- La pas prin
Călărașii de altă dată
- Concurs de cultură
generală
- ,,Să călătorim în
evul mediu,,
- Cunoasterea
orizontului localaplicații pe valea
Dunării
-Voievozi români,
iubitori de Hristos
- Să lucrăm
împreună,,
- ,,O lume curată, o
lume sănătoasă!,,
- ,,Mândru că sunt
român, mândru că
sunt călărășean,,
- Monumente
creștine pe malul
Dunării
- Cultură,
spiritualitate și
istorie locală
- Călărași- trecut și
prezent
- Hai la film !
-Să fim informați !

-formarea unei atitudini pozitive faţă de
tradiţiile româneşti;
-dezvoltarea spiritului civic;
- stimularea curiozităţii elevilor pentru
-cunoaşterea istoriei/ orizontului local;
-dezvoltarea capacităţii de lucru în
echipă;
-cunoaşterea obiectivelor geografice,
istorice şi religioase;
-recunoaşterea şi preţuirea frumosului
artistic religios;
-cultivarea gustului pentru frumosul
autentic;
-dezvoltarea capacității de lucru în
echipă
-dezvoltarea spiritului competitivitatii
-lărgirea orizontului de cultură generală;
-dezvoltarea spiritului democratic;
-descoperirea aspectelor de interes social, economic şi cultural al zonei;
-cunoaşterea obiectivelor geografice,
istorice şi religioase.
- dezvoltarea abilităţilor de cercetare,
investigare, experimentare;
formarea şi cultivarea interesului pentru
problematica sănătăţii
-cunoaşterea organismului uman şi a
funcţiilor vitale, precum şi a unor norme
de comportament pentru asigurarea
echilibrului dintre sănătatea individuală
şi colectivă

-activităţi practice
-activităţi culturale
-concursuri
-ateliere de creaţie
-sesiune de referate
-excursii tematice
-activităţi de
educaţie civică
-activități culturale și
recreative

Prof.
Asan Veronica
Teodorescu L. C.
Ion Cătălin
Dedu Marius
Ivanciu Aurelia
Oprea M.
Borcea Ciprian
Anghel Mădălina
Filip Irina
Botea Cristina
Nedelcu Florica
Gugulea Maria

Fotografii
Portofolii
Referate
20-24
Albume foto
11.2017
Elevii claselor
Postere
V-VIII, IX-XII
Expoziţii
prof. diriginţi
Prezentare pp
Eseuri
Chestionare
Machete
Schiţe
Excurs

6

- Artă si culoare!
- Compoziția plastică
și grafică în carbune
ți tempera
- Ce carieră voi
urma?

-Vizită la grădina
zoologică din
Călărași
-Vizită la Muzeul
Dunării de Jos

-cunoaşterea noţiunilor legate de
sănătate în vederea dezvoltării
armonioase a organismului
-formarea şi consolidarea deprinderilor
de igienă a muncii, de odihnă şi recreere
-activități culturale și recreative

activităţi practice
-activităţi culturale
-concursuri
-ateliere de creaţie
-sesiune de referate
-excursii tematice
-activităţi de
educaţie civică
-activități culturale și
recreative

Prof.
Asan Veronica
Teodorescu L. C.
Ion Cătălin
Dedu Marius
Ivanciu Aurelia
Oprea M.
Borcea Ciprian
Anghel Mădălina
Filip Irina
Botea Cristina
Nedelcu Florica
Gugulea Maria

Fotografii
Portofolii
Referate
20-24
Albume foto
11.2017
Elevii claselor
Postere
V-VIII, IX-XII
Expoziţii
prof. diriginţi
Prezentare pp
Eseuri
Chestionare
Machete
Schiţe
Excursii.ii.

-identificarea factorilor care
influenţeaza dezvoltarea fizică şi
psihică;
-identificarea factorilor de risc pentru
starea de sănătate fizică şi psihică;
dezvoltarea abilităţilor de utilizare a
unor diverse surse de informare;
-dezvoltarea abilităţilor de cercetare,
investigare, experimentare;
- să evidențieze diferite tipuri de țesuturi
,vegetale și animale-observații
microscopice

-prevenirea traficului
de persoane
-observații
microscopice asupra
unor țesuturi
-coștientizarea
importantei studierii
și aplicării fizicii
-activităţi de laborator, experimente
Concursuri

Profesori:
Şnel Mariana
Bobeică I. V.
Chesaru Dorina
Catană Mioara
Radu Elena.
Butuc Ion
Stoenescu
Carmen
Marinescu Elena

Elevii claselor 20-24.
V-VIII, IX-XII 11.2017
Prof. diriginţi
Psihopedagog
- Centrul de
primire urgențe
,,Sf. Maria,,

Comisia metodică
de ştiinţe

6.

-,,Viața mea, un joc
serios,,
.Informare și
sensibilizare în
problematica
HIV/SIDA
-Experimente distractive
- Istoria fizicii
-Expozitie de
materiale
didactice
-,, Fizica
experimentală,,

Alum foto
Postere
Rebusuri
Fişe de lucru
Expoziţii de
materiale
Referate
Chestionare
Colaje de mate
riale neconven
ţionale

7

-activitate de informare privind
-Educație pentru
domeniul fizicii
sănătate în stil de
- formarea unui stil de viață sănătos
viață sănătos
-formarea deprinderii de a ocroti natura;
- ,,Mai buni
-dezvoltarea abilităţilor de comunicare
împreună,,
şi socializare;
- Sesiune de
- desfăşurare de exerciţii fizice în
referatedomeniile chimie- vederea menţinerii sănătăţii
-dezvoltarea capacităţii de utilizare a
fizică- biologie
normelor igienico-sanitare prin
- Vizita la
corectarea deprinderilor greşite şi
Biblioteca
încurajarea celor corecte.
Judeţeană
-analiza evenimentelor derulate în film
Călărași
-să cunoască valorile patrimoniului
- Vizionare film
-Excursii tematice natural și cultural

-activitate de
voluntariat și
implicare activă în
societate
-activităţi educative
-concursuri şi întreceri sportive
-activități culturale
și educative
- activități
recreative și de
cunoașterea
valorilor
patrimoniului
cultural al țării
noastre

Profesori:
Şnel Mariana
Bobeică I. V.
Chesaru Dorina
Catană Mioara
Radu Elena.
Butuc Ion
Stoenescu
Carmen
Marinescu Elena

Elevii claselor 20-24.
V-VIII, IX-XII 11.2017
Prof. diriginţi
Psihopedagog
- Centrul de
primire urgențe
,,Sf. Maria,,

Album foto
Postere
Rebusuri
Fişe de lucru
Expoziţii de
materiale
Referate
Chestionare
Colaje de mate
riale neconven
ţionaleb

-activități desfășurate în scopul dezvoltării competențelor profesionale
-activități de educație
economică și de
orientare profesională
-activități educative
-activităţi educative
în scopul coștientizării importanței
protecției mediului
înconjurător

Prof.
Necula Mirela,
Șoariciu Mirela
Panait Mioara
Toader Marioara

Elevii claselor , 20 -24.
IX-XII
11.2017
Prof. diriginţi
Psihopedagog
Agenți
economici

Fotografii
Portofolii
Referate
Albume foto
Postere

Comisia
metodică de
tehnologii
- Informarea- calea
spre alegerea unei
cariere de succes
7.

– Alegerea unei
cariere de succes
- ,, O viață
sănătoasă ți un stil
de viață sănătos,,
- Biografii a unor
oameni de succes
-Firme și aoameni
de afaceri de succes
din Călărași
-Dicționar

-dezvoltare a competențelor profesionale
(eficiență la locul de muncă, flexibilitate,
orientare spre rezultate, seriozitate,
comportament adecvat, dorinta de a invata
continuu, managementul timpului) - cu
scopul eficientizării activitătii la nivelul
firme stimularea spiritului de competitie al
elevilor
-îmbunătățirea stilului de viață
-vizionare filme.
-concurs de cultură generală
-vizite la agenti economici
-îmbunătățirea vocabularului de specialitate
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economic
-Piața de capitalprezentare referate
-Concurs interactiv
-Crăciunul în
Europa
- Concurs ,,Cel mai
bun ospătar,,
- ,,Descoperim
România,, Ghidul
meu cu cele mai
interesante locuri
din țară.
- Ai talent!
- ,,Să ne cunoaștem
țara ,să ne facem
prieteni!,,
-Excursie în jud.
Constanța

Director,
prof. Cârjilă Daniel

-stimularea spiritului de competiție al
elevilor.
-dezvoltarea abilităților de comunicare și
socializare ale elevilor.
acomodare la nivelul unui program efectiv
de muncă într-o firmă.
-infomare asupra activităților de protecție a
mediului- cunoașterea patrimoniului natural
și cultural istoric al țării
- excursie tematică- de orientare
profesională

- activități educative
și de cunoaștere a
patrimoniului cultural
local și național

Director adj.
prof. dr.Ivanciu Elena Aurelia

Nan Anicuța,
Ovidenie Daniela,
Burcă Iulian,
Fenciuc Gheorghe
Păsculescu
Maricica,
Duțu Carmen

Consilier educativ,
prof. Marin Elena

Elevii claselor,
IX-XII
Prof. diriginţi
Psihopedagog
Agenți
economici,
Universitatea
Ovidius
Constanța

20 -24.
11.2017

Expoziţie
preparate culinare
Prezentare pp
Eseuri
Dezbateri.
Portofolii
Referate
Albume foto
Postere
Prezentare pp
Dezbateri.

Responsabil CEAC
prof. Necula Mirela
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