
Nr. înreg. …………………/……………………..

                         ORARUL ŞI  PROGRAMUL  CADRU  AL  ACTIVITÃŢILOR   EDUCATIVE 
                                                     ŞCOLARE  ŞI   EXTRAŞCOLARE  AFERENTE  
                                                  PROGRAMULUI  NAŢIONAL  ŞCOALA  ALTFEL 

                                                  
                                                       “ COPILĂRIE ŞI PRIETENIE”
                                                                    27-31 mai 2019

LUNI, 27 MAI  2019 –Copiii de azi,  adulții de mâine-
Nr.
crt

Denumirea activităţii
/intervalul orar/locaţia

Obiective
urmărite 

Tipul activităţii/ domeniul
activităţii şi 

forme de organizare

Responsabil/
profesori implicaţi

Participanţi
(clasele),

Invitaţi, parteneri/

Modalităţi şi
instrumente de

evaluare şi
monitorizare a

impactului educativ
1 Tradiții culinare cu bun gust

8-9sălile de clasa (alegerea reţetelor)
9-12 sala de mese (prepararea 
rețetelor)

-
familiarizarea 
elevilor cu 
tehnici de 
preparare a 
unor retete 
culinare, cu 
măsuri de 
igienă şi 
securitate în 
muncă

Educaţie  pentru sănătate şi 
stil de viaţă sănătos
Activitate practică

Nechita Monica, Iovită
Daniela, Ștefan Ionela, 
Şolea Mihaela, Stanciu
Carolina, Crăciunean 
Adriana,Hirciagă-
Costache Catrina,

VIII B, VIII C, VI 
C

Chestionar
Galerie foto
Fişa de monitorizare
Fişa de 
evaluare/autoevaluar
e a activităţii

2 Cinematografia prin ochi de copil - Dezvoltarea Activitate cultural-artistică Meca Mariana, MirişanV A, VII C Fişa de observaţie



8-10 sala de clasă (documentare)
 10-12 sala de clasă (vizionare film

documentar
“România neîmblânzită”)

abilităţilor de 
socializare; 
- Stimularea 
atenţiei 
distributive şi 
a memoriei 
- îmbogăţirea 
cunoştinţelor 
în domneniul 
ştiinţelor 
naturale, 
geografiei

Educaţie media şi 
cinematografică

Monica, Mureşan 
Gabriel, Runcan 
Beatrice, Gherase 
Adela, Preda Oana, 
Jucan Silvia

Conversaţia
Fişa de monitorizare

3 Animalele-prietenii copiilor
8-14/ 
Moara de Vânt-Sălicea

dezvoltarea 
relaţiei copil-
animal; 
conştientizare
a importanţei 
unui 
animal;stimul
area atenţiei şi
a memoriei

Activitate ştiinţifică
Vizită de studiu

Balog Camelia, Popa 
Camelia, Brîndău 
Andreea, Burduhos 
Victoria, Băican Oana, 
Petrenciu Adela

II B, IX A fotografii, desene, 
Turul galeriei, 
aprecieri verbale

4 Hrana sănătoasă 

08,00-09,45 

 clubul şcolii

-dezvoltarea 
spiritului de 
observaţie şi 
atenţia 
elevilor în 
identificarea 
etapelor de 
realizare a 
unui produs 
;identificarea 
alimentelor 
potrivite/cores

Activitate ştiinţifică
workshop

Terec Eva,  Căpuşan 
Mihaela şi  Brie 
Camelia /// Moşuţiu 
Ioana, Vaetişi Lorena, 
Cordoş Floarea, 
Prisneac Simona, Nagy
Ramona, Aga Maria, 
Suciu Simona, 
Tothazan Corina, 
Lăpuşan Anca, Bazso 
Elisabeta, Dumitriu 
Codruţa, Dascăl 

I , II A, III B, 
Pregătitoare, VII 
A, III A, IV A, IV 
B, IV C

fotografii, desene, 
aprecieri verbale, 
colaje



punzătoare 
menţinerii 
sănătăţii 
organismului; 
promovarea 
implicării 
active în 
menţinerea 
sănătăţii 
personale şi a 
familiei;

Ramona, Bălănean 
Raluca, Preda Radu, 
Preda Oana, , Zăhan 
Diana, Pop Iuliana, 
Simionică Simona

5 „Hrana sănătoasă – salata de fructe 
şi legume.”

10,15-12,00 

 sălile de clasă

Identificarea 
alimentelor 
sănătoase şi 
beneficiile 
acestora 
asupra 
corpului uman

-Prepararea de
salate de 
fructe/legume.

Activitate practică Terec Eva, Căpuşan 
Mihaela şi Brie 
Camelia /// Moşuţiu 
Ioana, Vaetişi Lorena, 
Cordoş Floarea, 
Prisneac Simona, Nagy
Ramona, Aga Maria, 
Suciu Simona, 
Tothazan Corina, 
Lăpuşan Anca, Bazso 
Elisabeta, Dumitriu 
Codruţa, Dascăl 
Ramona, Bălănean 
Raluca, Preda Radu, 
Preda Oana, Gherase 
Adela, Zăhan Diana, 
Pop Iuliana, Simionică 
Simona

I , II A, III B, 
Pregătitoare, VII 
A, III A, IV A, IV 
B, IV C

Observarea 
autonomiei 
personale a elevilor
Fişa de monitorizare

6 ”Ce ştim despre meserii” 

          8-10

formarea 
capacităţii 
copiilor de a 
înţelege şi 

Activitate ştiinţifică Vescan Ioana, Nistor 
Liana, Hopârtean 
Monika, Rusu Ioana, 
Sărmăşan Ovidiu, 

a VI-a A, 
aVIII a A

Fotografii
Conversaţia
Fişa de evaluare



         Sala 41 aprecia 
diferitele 
meserii pe 
care le 
desfăşoară 
oamenii 
pentru a fi 
folositori 
societăţii, 
Consolidarea 
cunoştinţelor 
copiilor 
referitoare la 
meserii şi 
dezvoltarea 
unei atitudini 
pozitive faţă 
de muncă

Luchianov Gelu, 
Bulzan Călin

7 ”Aleg o meserie” 
10-12

fabrica de pâine 
S. C Panemar

identificarea 
etapelor de 
realizare a 
produselor de 
panificaţie, 
dezvoltarea 
atitudinii 
poizitive faţă 
de meseria de 
brutar 

Activitate 
tehnico-ştiinţifică, de

preprofesionalizare Vizită
de studiu 

Vescan Ioana, Nistor 
Liana, Hopârtean 
Monika, prof.Rusu 
Ioana, Sărmăşan 
Ovidiu, Luchianov 
Gelu, Bulzan Călin

a VI-a A,
 aVIII a A
S. C Panemar

Jurnalul
Galeria foto
Fişa de evaluare 

8 "Viaţă de reporter"- 
8-12

vizită la TVR Cluj

cunoaşterea 
aspectelor 
legate de 
meseria de 
reporter:

Activitate de
preprofesionalizare

vizită 

Dragoste Cristina, 
Coroian Ana-
Maria,prof. Roşu 
Diana, Simina Olga, 
Mihaela Ciobanu

.VI B, VII B
TVR Cluj

Fotografii
Fişa de evaluare



familiarizarea 
cu un studio 
de televiziune 

9. Meserii de ieri şi de azi 
8-9 Sala de clasă

9-11 Reprezentanţa Skoda
11-12

Sala de clasă

formarea 
capacităţii 
copiilor de a 
înţelege şi 
aprecia 
diferitele 
meserii pe 
care le 
desfăşoară 
oamenii 
pentru a fi 
folositori 
societăţii, 
Consolidarea 
cunoştinţelor 
copiilor 
referitoare la 
meserii şi 
dezvoltarea 
unei atitudini 
pozitive faţă 
de muncă

Activitate ştiinţifică
    Vizită de studiu

Cristea Adriana,
 Bodea Mirela
Puşcaş Luminiţa

VB
Reprezentanţa 
Skoda Cluj

 Observaţia
Fişa de evaluare
Chestionarul
Galeria foto

10 România neîmblânzită
         12-14
Clubul şcolii

-îmbogăţirea 
cunoştinţelor 
în domneniul 
ştiinţelor 
naturale, 
geografiei
- consolidarea
competenţelor

Activitate cultural-artistică
şi ştiinţifică

Vizionare film 

 Responsabili
Diriginţii şi profesorii 
educatori ai claselor,
Profesorii de serviciu 
din această zi

V  B, VI A,
VI B,VI C, VII A, 
VII B,  VIII A, 
VIII B, VIII C,IX



civice

MARŢI, 28.05.2019- Ne jucăm și învățăm-
Nr.
crt

Denumirea activităţii
/intervalul orar/locaţia

Obiective urmărite Tipul activităţii/
domeniul activităţii

şi 
forme de organizare

Responsabil/
profesori implicaţi

Participanţi
(clasele),
Invitaţi,

parteneri/

Modalităţi şi
instrumente de

evaluare şi
monitorizare a

impactului educativ
1 Descoperind Grădina Botanică 

„Alexandru Borza” 
8-9 sala de clasă (documentare plante )
9-13 (vizită la Grădina Botanică)

- dezvoltarea unor 
deprinderi de respect
faţă de mediul 
înconjurător;
- identificarea 
elementelor din natură 
care conduc la o 
sănătate mintală şi 
fizică bună;

Activitati de educatie 
ecologica şi protectie 
a mediului
Activitate ştiinţifică

vizită

Nechita Monica, Iovită 
Daniela, Stefan Ionela, 
Solea Mihaela

VIII B, 
VIII C

Fişa de evaluare
Observaţia
Chestionarul
Galeria foto

2 În lumea animalelor 
 8-9 sala de clasă (documentare) 

9-13 Moara de Vânt Sălicea

- Dezvoltarea unor 
deprinderi de îngrijire a
animalelor, - 
Identificarea, numirea 
şi recunoasterea unor 
animale cunoscute şi 
necunoscute

Activitate ştiinţifică
Vizită de studiu

Meca Mariana, Mirişan 
Monica, Mureşan Gabriel, 
Runcan Beatrice, Gherase 
Adela, Preda Oana, Preda 
Radu, Jucan Silvia

V A,
 VII C

Observaţia 
Conversaţia
Fişa de evaluare
Jurnalul de impresii
Galleria foto

3     ,,Avion cu motor...”

             8-13
Aeroclubul ,,Traian Dârjan,”-Someşeni

-familiarizarea cu 
interiorul şi exteriorul 
unui planor; stimularea 
atenţiei şi a memoriei

Activitate ştiinţifică şi
de relaxare

Balog Camelia, Popa 
Camelia, Brîndău 
Andreea, Burduhos 
Victoria, Petrenciu Adela, 
Baican Oana-Adriana 

II B, IX A
Aeroclubul 
,,Traian 
Dârjan,”-
Someşeni

Observaţia 
Conversaţia
Fişa de evaluare
Jurnalul de impresii

4   ”Turist în oraşul meu” -Dezvoltarea capacităţii Educaţie pentru Vescan Ioana, Nistor  VI  A, Observaţia 



           8-13
de organizare şi 
orientare în spaţiul dat
.- Dezvoltarea spiritului
de observaţie şi atenţiei
a elevilor. 

cetăţenie democratică 
drumeţie/traseu

didactic

Liana,Hopârtean Monika, 
Rusu Ioana, Sărmăşan 
Ovidiu,  Luchianov Gelu, 
Bulzan Călin

VIII  A Conversaţia
Fişa de evaluare
Jurnalul de impresii
Galeria foto

5 „Pe tărâmul copilăriei” / 

   08,00-12,00/
  sălile de clasă

- să dezvolte relaţii 
pozitive cu ceilalţi si cu
sine însuşi 
- îmbunătăţirea 
vocabularului
- reducerea 
comportamentelor 
dezadaptative
- îmbunătăţirea 
abilităţilor de 
comunicare si 
socializare
- să dezvolte spiritul de
observaţie şi atenţia 
elevilor în identificarea 
etapelor de realizare a 
unui produs;

Activitate practică/
domeniul cultural-

artistic

Aga Maria şi Pop 
Iuliana /// prof. Terec Eva, 
prof. Căpuşan Mihaela şi 
prof. Brie Camelia, 
Moşuţiu Ioana, Vaetişi 
Lorena, Cordoş Floarea, 
Prisneac Simona, Nagy 
Ramona, Suciu Simona, 
Tothazan Corina, Lăpuşan 
Anca, Bazso Elisabeta, 
Dumitriu Codruţa, Dascăl 
Ramona, Bălănean Raluca,
Preda Radu, Preda Oana, 
Zăhan Diana, Simionică 
Simona, Simina Olga, 
Beatrice Runcan

pregatitoare, I, 
II A, III A, III 
B, IV A, IV B,
IV C, VII A 

produsele activității
turul galeriei
fişa de evaluare

6 "Să redescoperim istoria"
           8-12
 Vizită la castelul din   
        Bonţida

-cunoaşterea valorii 
istorice şi culturale a 
obiectivului ales pentru
a fi vizitat

Activitate ştiinţifică şi
de relaxare

Vizită de studiu

Stanciu Carolina, 
Crăciunean 
Adriana,Hirciagă-
Costache Catrina, Cristea 
Adriana, 

VI C Observaţia 
Conversaţia
Fişa de evaluare
Jurnalul de impresii
Galeria foto

7 "De vorbă cu Aminda la Art ,s 
Cool"-
8-13
Şcoala de muzică şi studioul de 
înregistrare al cântăreţei Aminda 

- familiarizarea cu o 
şcoală de arte; 
cunoaşterea aspectelor 
legate de viaţa de artist;
valorizarea talentului şi
a capacităţii elevilor în 

Domeniul cultural-
artistic
vizită

 Dragoste Cristina, 
Coroian Ana- Maria, Roşu
Diana, Simina Olga, 
Cioban Mihaela

VI B, VII B
Şcoala de 
muzică şi 
studioul de 
înregistrare al 
cântăreţei 

Observaţia 
Conversaţia
Fişa de evaluare
Jurnalul de impresii
Galeria foto



domeniul muzical Aminda
8. ”Cum se face?” 

8-9 Ce ştim despre meserii?
Sala de clasă

9-11 Muzeul Etnografic  al
Transilvaniei

11, 30 -12,30Fabrica de lactate
Friesland Campina Baciu

identificarea etapelor 
de realizare a 
produselor din lapte, 
exprimarea atitudinii 
pozitive faţă de meserii
și muncă în general 
identificarea 
responsabilităţilor şi 
rolurilor diferitelor 
meserii.

Activitate 
tehnico-ştiinţifică
Vizită de studiu 

Bodea Mirela
Puşcaş Luminiţa

V B
Friesland 
Campina 
Baciu
Muzeul 
Etnografic al 
Transilvaniei

Observaţia 
Conversaţia
Fişa de evaluare
Jurnalul de impresii
Galeria foto

9 România neîmblânzită

12-14
Clubul şcolii

-îmbogăţirea 
cunoştinţelor în 
domneniul ştiinţelor 
naturale, geografiei
- consolidarea 
competenţelor civice

Activitate cultural-
artistică şi ştiinţifică

Vizionare film 

 Responsabili
diriginţii şi profesorii 
educatori ai claselor,
Profesorii de serviciu din 
această zi

pregatitoare, I, 
II A,II B,  III 
A, III B, IV A,
IV B, IV C

Jurnalul de impresii
Fişa de observaţie
Chestionarul 

MIERCURI 29.05.2019- Un zâmbet ne face mai buni!   - ziua nonviolenţei în şcoală
Nr.
crt

Denumirea activităţii
/intervalul orar/locaţia

Obiective urmărite Tipul activităţii/
domeniul

forme de organizare

Responsabil/
profesori implicaţi

Participanţi
(clasele),
Invitaţi,

parteneri/

Modalităţi şi instrumente
de evaluare şi

monitorizare a impactului
educativ

1 ,,Un zâmbet ne face mai
buni!"

activităţi dedicate zilei
nonviolenţei

8-9 Jocuri de comunicare si
energizare

9-10,30 Noi si prietenii
-confectionare postere/afișe

-dezvoltarea capacităţii de a 
coopera în cadrul unei echipe; 
- consolidarea relaţiilor în 
cadrul grupului; 
- reducerea comportamentelor 
dezadaptative; 
- cultivarea unei atitudini 
pozitive faţă de colegi, bazată 

Activităţi de 
educaţie pentru stil 
de viaţă sănătos
Jocul,
Activităţi practice şi
creative

Nechita Monica, Iovita 
Daniela, Stefan Ionela, 
Solea Mihaela, Stanciu 
Carolina, Crăciunean 
Adriana, Simina Olga, 
Cioban Mihaela

VIIIB, VIII 
C, VII B, VI 
C
Fundaţia Noi
Orizonturi
Avocet 

fotografii, chestionar, 
flyer, colaje/postere
fişa de evaluare



10,30-11 flashmob
11-12 Mesaj pentru prieteni

-realizare flyer
12-14 Ce este delincvența

juvenilă?-Ed. juridică

pe respect şi toleranţă.

2 „Un zâmbet ne face mai 
buni”- jocuri de energizare, 
jocuri de comunicare şi de 
cunoaştere interpersonală 
08,00-08,45 
sălile de clasă

- dezvoltarea capacităţii de a 
coopera în cadrul unei echipe;
- consolidarea relaţiilor în 
cadrul grupului; - reducerea 
comportamentelor 
dezadaptative; 
- cultivarea unei atitudini 
pozitive faţă de colegi, bazată 
pe respect şi toleranţă.

Domeniul consiliere
și dezvoltare

personală
Jocuri de

comunicare și
autocunoaștere

 Cristea Adriana şi 
membrii Comisiei pentru 
combaterea violenţei 
Liderii Clubului Impact 
+Cireşarii
Profesorii diriginţi şi 
profesorii educatori ai 
claselor menţionate 

0-IV
V A, VB;
VI A, VI B, 
VII A , 
VIII A
 IX

Fotografii, investigarea 
verbală, observația
Fișa de evaluare

3 „Un zâmbet ne face mai 
buni”- Concurs de talente
09,00-10,30
 clubul şcolii 
sala de sport

- dezvoltarea potenţialului 
creativ al elevilor;
 - acceptarea diferenţelor 
dintre oameni, prin 
conştientizarea faptului că 
acestea ne ajută să ne 
completăm; - valorizarea 
potenţialului artistic al fiecărui
elev. 

Domeniul cultural-
artistic
concurs

Prisneac Simona, 
Moşuţiu Ioana şi  Aga 
Maria 
Profesorii diriginți, 
profesori educatori ai 
claselor
Profesorii logopezi, 
psihodiagnosticieni,

 0-IV
V A, VB, VI 
A,  VII A, 
VII A, IX

Fotografii, investigarea 
verbală, chestionare

4 „Un zâmbet ne face mai 
buni”- flashmob 
10,30-11,00 
curtea şcolii

 Domeniul educație 
pentru cetățenie 
democratică

Adriana Cristea şi Lorena
Văetişi
Toţi profesorii claselor

 0-IV
V-IX

Fotografii, investigarea 
verbală,
Fişa de evaluare

5 „Un zâmbet ne face mai 
buni”- Brăţările prieteniei
11,00-13,00

- să dezvolte relaţii pozitive cu
ceilalţi; - să promoveze 
normele de comportament 

Domeniul consiliere
și dezvoltare

personală

 Prisneac Simona , Puşcaş
Luminiţa ,
Profesorii diriginţi, 

clasele 0-IV
V A, VB, VI 
A,  VII A, 

Fotografii, investigarea 
verbală, chestionare



Sala de clasă pozitive pentru legarea de 
prietenii cu colegii de şcoală 
sau cu copii de vârstă 
asemănătoare;

Atelier creativ profesorii educatori, 
logopezi, 
psihodiagnostician,

VII A, IX

JOI 30.05.2019    ZIUA ŞCOLII- SĂRBĂTORIM COPILĂRIA ŞI PRIETENIA
Ateliere cu diverse tematici

Nr.
crt

Denumirea activităţii
/intervalul orar/locaţia

Obiective urmărite Tipul activităţii/
domeniul
forme de

organizare

Responsabil/
profesori implicaţi

Participanţi
(clasele),
Invitaţi,

parteneri/

Modalităţi şi
instrumente de

evaluare şi
monitorizare a

impactului educativ
1. Toți copiii au dreptul la joacă!

Jocuri interculturale 
 8-13 

Curtea şcolii

- Dezvoltarea spiritului de 
echipă; - Dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare; 
- Dezvoltarea abilităţilor de 
socializare 

Activitate de 
educație pentru 
cetățenie 
democratică- relații 
și comunicare
Activități de 
voluntariat

Meca Mariana, Mirişan 
Monica, Raluca Bălănean,
Brie Camelia, Mureşan 
Gabriel, Runcan Beatrice,
Gherase Adela, Preda 
Oana, Bakos Noemi

IV C, V A, VII 
C -UMF/CMC 
Umanitar

Fișa de evaluare
Jurnalul de impresii

Fotografii

2 Ce pot face două mâini dibace
8-13

Sala de clasă

- dezvoltarea abilitatilor 
practice -dezvoltarea relatiilor 
de cooperare, colaborare si 
ajutor reciproc intre elevi

Activitate practiică Balog Camelia, Popa 
Camelia, Brîndău 
Andreea

IX A Expoziție
Turul galeriei
fotografii

3.   „Diferiţi, dar egali”

 08,00-09,45;
 11,00-12,00 / sălile de clasă

- cultivarea unei atitudini 
pozitive faţă de colegi, bazată 
pe respect şi toleranţă;
- acceptarea diferenţelor dintre 
oameni, prin conştientizarea 
faptului că acestea ne ajută să 
ne completăm.

Activitate de
consiliere și
dezvoltare
personală,

brainstorming,
vizionare film

educativ „Minunea”

 Brie Camelia /// 
Profesorii diriginți, prof. 
educatori, prof. logopezi, 
prof. diagnosticieni, prof. 
de kinetoterapie ai 
claselor

clasele 0-IV Fotografii, investigarea
verbală, chestionare

4  Fii supererou! Dezvoltarea modalităţilor de Activitate de prof. Văetişi Lorena, prof. II A, II B Produs, colaj, 



Atelier Ziua Școlii
10,15-12,00 /
 sala de clasă nr. 40

rezolvare a conflictelor 
nonviolent, Aplicarea creativă 
a strategiilor de rezolvare a 
conflictelor 

preventive a
violenței și

conflictelor în
școală

Ateliere (prezentare
ppt, discuţii,

vizionare filme
animate)

Burduhos Victoria///, 
prof. Băican Oana, 
Floarea Cordos, Gherase 
Adela

Elevi din 
celelalte școli 
speciale

fotografii

5. „Să descoperim din tainele 
tablei interactive”
Atelier Ziua Școlii

10,15-11,00 
sala multimedia

- să se prezinte colegilor din 
cadrul grupurilor formate; - să 
aprecieze activitatea celorlalţi 
colegi cu feţe zâmbitoare; - să 
denumească meseriile pe baza 
imaginilor prezentate;
- să descopere denumirile 
instituţiilor publice de pe harta 
comunităţii; - să localizeze în 
timpul dat instituţiile publice 
de pe harta comunităţii;- să 
asocieze produsele activităţii 
prezentate în imagini cu 
meseriile date;

Activitate tehnico-
științifică

Atelier interactiv de
familiarizare cu

tabla interactivă, de
utilizare a unor

aplicaţii interactive
pentru recunoaşterea

şi analizarea
meseriilor din

comunitatea noastră.

pof. Prisneac Simona şi 
prof. Nagy Ramona prof. 
Capusan Mihaela, prof. 
Dascăl Ramona 

clasele 0-IV
Elevi din 
celelalte școli 
speciale

Fotografii, investigarea
verbala, chestionare

6 „Florile copilăriei”
Atelier Ziua Școlii
 
10,15-12,00 / 
sala 20

- dezvoltarea potenţialului 
creativ al elevilor; - 
comunicarea şi colaborarea în 
cadrul echipelor de lucru 
pentru realizarea 
aranjamentelor florale. - 
utilizarea unor materiale şi 
tehnici specifice artei florale

Atelier realizare
aranjamente florale

prof. Moşuţiu Ioana şi 
prof. Corina Tothăzan, 
prof. Lăpuşan Anca, prof. 
Petrenciu Adela

clasele 0-IV
Elevi din 
celelalte școli 
speciale

fotografii, produsele 
activităţii, aprecieri 
verbale

7 „Experimente buclucaşe”
Atelier Ziua Școlii
 

- manifestarea interesului şi 
curiozităţii faţă de unele 
fenomene care se petrec în 

Activitate  științificăprof. Pop Iuliana şi prof. 
Simionică Simona

0-IV
Elevi din 
celelalte școli 

Observarea
Fișa de evaluare
chestionarul



10,15-12,00 
sala de clasă- IV B

mediul înconjurător; - 
participarea activă la realizarea 
unor experimente chimice, 
desfăşurate sub formă de joc;

speciale

8 ”Sunt creativ”
 Atelier de împletituri din 
materiale reciclabile 
10-12
sala 41

-dezvoltarea abilităților 
practice
-dezvoltarea relatiilor de 
cooperare, colaborare si ajutor 
reciproc intre elevi

Activitate practică
(atelier)

prof. Vescan Ioana, 
prof.Nistor Liana,prof. 
Hopârtean Monika, 
prof.Rusu Ioana, prof. 
Sărmăşan Ovidiu, prof. 
Luchianov Gelu, 
prof.Bulzan Călin

 VI A, VIII A
Elevi din 
celelalte școli 
speciale

fotografii, produsele 
activității, expoziție,
fișa de evaluare

9 ,,Câinele, prietenul nostru",
Atelier Ziua Școlii

8-12
sala de clasă şi curtea şcolii,  

- îmbunătăţirea funcţionării 
sociale şi emoţionale a elevilor 
cu dizabilităţi - oferirea unor 
oportunităţi de recreere şi 
relaxare prin interacţiunea cu 
un animal -dezvoltarea 
abilităţilor de îngrijire şi 
responsabilizarea elevilor

Activitate practică
(atelier)

Simina Olga, Cioban 
Mihaela, Dragoste 
Cristina, Coroian Ana- 
Maria,  Roşu Diana

VII- B, VI B Observația,
chestionarul
fotografii.

10 “Eu împreună cu ceilalţi” 
Atelier Ziua Școlii

10-12
clubul şcolii 

să conştientizeze aspectele 
personale pozitive- să exprime 
şi să accepte emoţiile proprii şi 
ale celorlalţi

Activităţi de 
educaţie pentru 
promovarea 
valorilor umane-
atelier practice
 –jocuri 

Puşcaş Luminiţa,  Bodea 
Mirela, Cristea Adriana

V- B, invitaţi 
din şcolile 
speciale din 
judeţ

fişa de observaţie, 
jurnalul de impresii, 
aprecierea verbal

11 Circuit istorico-cultural prin
Cluj-Napoca 

8-9 
sala de clasă (documentare)

   9-13 
vizită la obiectivele din oraș

-identificarea obiectivelor 
istorice si culturale din Cluj-
Napoca
-cunoaşterea valorii istorice şi 
culturale a obiectivelor alese 
pentru a fi vizitate în Cluj-
Napoca (Statuia lui Avram 
Iancu, statuia lui Mihai 

Activitate ştiinţifică 
şi de relaxare

Nechita Monica, Ioviță 
Daniela, Stefan Ionela, 
Solea Mihaela, Bakos 
Noemi, Stanciu Carolina, 
Crăciunean Adriana, 
Hirciagă-Costache 
Catrina

VIII B, VIII C, 
VI C

fotografii



Viteazul, statuia lui Horea, 
Cloşca şi Crişan, Crucea de pe 
Cetăţuie, etc.)

VINERI, 31.05.2019- JOCURILE COPILĂRIEI- ZIUA SPORTULUI
Nr.
crt

Denumirea activităţii
/intervalul orar/locaţia

Tipul activităţii/
domeniul

forme de organizare

Responsabil/
profesori implicaţi

Participanţi
(clasele),
Invitaţi,

parteneri/

Modalităţi şi
instrumente de

evaluare şi
monitorizare a

impactului educativ

1 Sport și sănătate
8-12 

Baza sportivă Gheorghieni

-dezvoltarea spiritului de 
echipă, a colaborării prin joc
-promovarea în rândul elevilor 
a unui stil de viaţă sănătos prin
jocuri şi sport.

Activități sportive

Campionat de fotbal și 
de tenis de masă la 
nivelul școlii
Clasele gimnaziale

Nechita Monica, Iovita 
Daniela, Stefan Ionela, 
Solea Mihaela, Bakos 
Noemi, Stanciu Carolina, 
Craciunean Adriana, 
Hirciaga-Costache Catrina

VIII B, VIII C, 
VI C

Diplome
Fișa de observație
fotografii

2 Sport și sănătate 

8-12
 Baza Sportivă Gheorgheni

-dezvoltarea spiritului de 
echipă, a colaborării prin joc
-promovarea în rândul elevilor 
a unui stil de viaţă sănătos prin
jocuri şi sport.

Activități sportive

Campionat de fotbal și 
de tenis de masă la 
nivelul școlii

Meca Mariana, Mirişan 
Monica, Mureşan Gabriel,
Runcan Beatrice, Gherase 
Adela, Preda Oana, Bakos
Noemi, Jucan Silvia

V A şi VII C Diplome
Fișa de observație
fotografii

3 Mișcare și sănătate

           8-12

Baza Sportivă Gheorgheni

-dezvoltarea spiritului de 
echipă, a colaborării prin joc 
-promovarea în rândul elevilor 
a unui stil de viaţă sănătos prin
jocuri şi sport.

Activități sportive Balog Camelia, Popa 
Camelia, Brîndău Andreea

IX A Fișa de observație
fotografii

4 Sport si sănătate

8-12 
Baza sportivă Gheorghieni

- dezvoltarea capacităţii de 
organizare şi orientare în 
spaţiul dat, -optimizarea 
condiţiei fizice a elevilor, - 
facilitarea respectării regulilor 
impuse tuturor participanţilor,-
încurajarea spiritului de 

Activități sportive

Campionat de fotbal și
de tenis de masă la

nivelul școlii

Simina Olga, Cioban 
Mihaela

VII B Diplome
Fișa de observație
fotografii



echipă, - dezvoltarea, prin 
activităţi sportive a încrederii 
în ei şi în ceilalţi

5 ”Jocurile copilăriei”

8-12 
Baza sportivă Gheorghieni

- dezvoltarea capacităţii de 
organizare şi orientare în 
spaţiul dat, -optimizarea 
condiţiei fizice a elevilor, - 
facilitarea respectării regulilor 
impuse tuturor participanţilor,-
încurajarea spiritului de 
echipă, - dezvoltarea, prin 
activităţi sportive a încrederii 
în ei şi în ceilalţi

Activități sportive prof. Vescan Ioana, 
prof.Nistor Liana,prof. 
Hopârtean Monika, 
prof.Rusu Ioana, prof. 
Sărmăşan Ovidiu, prof. 
Luchianov Gelu, 
prof.Bulzan Călin

 VI A, VIII  A Fișa de observație
fotografii

6 „Ne jucăm, ne distrăm, 
câştigăm

      08,00-12,00
 curtea şcolii, sala de sport

- dezvoltarea capacităţii de 
organizare şi orientare în 
spaţiul dat; - optimizarea 
condiţiei fizice a elevilor; - 
stabilirea şi respectarea 
regulilor impuse tuturor 
participanţilor; - dezvoltarea 
spiritului de echipă; - 
dezvoltarea, prin activităţi 
distractive a încrederii în ei, 
precum şi a spiritului de 
competiţie.

Activități sportive

Jocuri de mișcare

prof. Aga Maria, prof. 
Suciu Simona, prof. 
Moşuţiu Ioana, prof. 
Burduhos, prof. Baican 
Oana, prof. Prisneac 
Simona, prof. Nagy 
Ramona, prof. Pop 
Iuliana, prof. Simionica 
Simona, prof. Capusan 
Mihaela, prof. Dascăl 
Ramona şi prof. Tothăzan 
Corina, prof. Lăpuşan 
Anca, prof. Petrenciu 
Adela, prof. Cristea 
Adriana, prof. Runcan 
Beatrice, prof. Vaetişi 
Lorena, prof. Cordoş 
Floarea

clasele 0-IV
VII A

Fotografii, 
chestionare orală, 
aprecieri verbale, 
observarea 
comportamentului 
elevilor

7 "Jocurile copilăriei" - dezvoltarea capacităţii de 
organizare şi orientare în 

Activități sportive prof. Dragoste Cristina, 
prof. Coroian Ana-Maria, 

VI B, V B fotografii



   8-12 

Baza sportivă Gheorghieni

spaţiul dat, -optimizarea 
condiţiei fizice a elevilor, - 
facilitarea respectării regulilor 
impuse tuturor participanţilor,-
încurajarea spiritului de 
echipă, - dezvoltarea, prin 
activităţi sportive a încrederii 
în ei şi în ceilalţi

Campionat de fotbal și 
de tenis de masă la 
nivelul școlii

Clasele gimnaziale

prof. Diana Roşu

Activităţi de referinţă la nivelul unităţii

1. Un zâmbet ne face mai buni- activităţi de prevenţie a  violenţei şcolare

Data: 29.05.2019
Locaţia  -Şcoala Gimnazială Specială CRDEII
Interval orar- 8-13

2. Ziua Şcolii- ateliere creative 

Data : 30.05.219
Locaţia Şcoala Gimnazială Specială- CRDEI
Interval orar 8-13

Întocmit,



cppe prof. Luminiţa Puşcaş

                                                                                                                           Director,
                                                                                                                      prof. Pal Delia
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