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SCOALA GIMNAZIALA,,GRIGORE SILASI” 

BECLEAN 

 PROGRAM SCOALA   ALTFEL 

15 mai-19 mai 2017 

-invăţământ primar - 

Generic: ,,EDUCATIE  ,JOC SI CREATIVITATE 
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Nr.profesori:20 profesori pentru învăţământ primar si profesorii care predau limbi străine,religie si educaţie fizică 

Nr.elevi:toti elevii(gimnaziu) din şcoală: 400 

Nr.elevi in atelier:25-30 

Nr.profesori pe  ateliere: 2-3 profesori la fiecare atelier 

Interval orar de desfăşurare: 

7,50—8.00-salut de bun venit si discuţii,pregătiri; 

8.00-9,.50-activităţi în ateliere; 

9,50-10.10 pauză; 

10.10-11,30-12  activităţi în ateliere 

In cazul parteneriatelor ,drumetiilor  sau excursiilor,intervalul orar se modifica! 

Ateliere:s-au identificat 15 ateliere 

Scop: Dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor  

 

După încheierea programului „ȘȘȘȘcoala altfel”:  

*Copiii și tinerii vor învăța mai eficient și își vor folosi mai bine abilitățile socio–emoționale;  

*Profesorii vor folosi pe tot parcursul anului școlar activitățile/ metodele testate în „Școala altfel” care s-au dovedit eficiente;  
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*Colectivul didactic va colabora mai bine în rezolvarea sarcinilor și provocărilor zilnice;  

*Părinții și membrii comunității vor simți satisfacția propriei contribuții la educația copiilor și tinerilor. 

Ce evaluăm în „Școala altfel”?  

Evaluăm dobândirea acelor cunoștințe, abilități și/sau atitudini specifice competenței de învățare și/sau abilitățile socio-emoționale pe care ne-am 

propus să le dezvoltăm și pe care ni le-am fixat încă din etapa de proiectare a activităților de învățare 

Parteneri:Clubul Elevilor,CSEI Beclean,institutii din oras si din zonele care vor fi vizitate in excursii 

 Membrii comisiei:Blaga Margareta,Ola Ioan,Seserman Veturia,Lazar Margareta si parinti. 
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ORAR: 

Locatia(clasa) Luni,15 mai Marti,16 mai Miercuri,17 mai Joi,18 mai Vineri,19 mai 

CPA(prof.inv Lazar 

Margareta) 

Activitatea 1:,,Sanatate 

prin sport” 

Activitatea 2:,,Drumetie” 

Activitatea 1 si 

2:,,Pictura pe sticla” 

Activitatea 1:,,O 

lume de vis”-vizita 

la biblioteca 

orasului 

Activitatea 

2:Vizionare de film 

Excursie :Beclean 

–Jibou si retur 

Drumetie la Baile Figa-

picnic,inot 

CPB(prof.inv.Rician 

Livia) 

,,Sa ne cunoastem orasul”-

vizitarea unor obiective 

importante din oras 

,,Sport si sanatate!”-

stafete si jocuri 

sportive 

Activitatea 1:,,In 

lumea minunata a 

cartilor”-vizita la 

biblioteca” 

Activitatea 

2:,,Desene pe 

asfalt” 

Activitati cu 

continut moral si 

religios,,Invatam sa 

fim mai buni!” 

,,Drumetie in poienita”-

picnic 

CPC (prof.inv.primar 

Cristea Ileana) in 

atelier cu II 

B(prof.inv.primar 

Seserman Veturia) 

,,Ziua culturala”-

diversitate culturala in 

Europa;ateliere de lucru 

Ziua voluntariat: 

-ateliere de lucru 

-vizionare de materiale 

-expozitie 

” 

Ziua atelier cu 

caracter practico-

aplicativ 

 

Ziua educativa- 

-orientarea in 

cariera Job Shadow 

Day(prin JA) 

 

Excursie la Cluj-Napoca 

PD(prof.inv.primar 

Sfechis Florica) 

,,Sa ne cunoastem mai 

bine orasul”-vizita la 

muzeul vanatoresc si la 

Castelul Bethlen Pal 

,,Frumusetile plaiurilor 

romanesti”-vizita la 

Poiana Narciselor din 

Mogoseni 

Activitatea 

1:,,Atelier de 

dezvoltare 

personala” 

,,Si ei sunt copii ca 

noi”-vizita la CSEI 

Beclean 

,,Sanatatea Pamantului 

prin reciclarea 

deseurilor”-interpretare 

roluri 
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Activitatea 

2:,,Activitati 

sportive” 

Realizarea de produse din 

materiale reciclabile 

I A(profesor 

inv.primarSigmirean 

Sabina ) in atelier cu 

IB(profesor Marcu 

Adina) 

Activitatea 1:,,Cutia 

magica a jocurilor”,prin 

A.L.E.G Romania 

Activitatea 2:,,Jocuri de 

echipa” 

Activitatea 1:,,Cartea 

mare a jocurilor”-prin 

Asociatia European 

Youth Exchange 

Moldova” 

Activitatea 2:,,Povesti 

adevarate”-atelier de 

lucru cu 

profesoarele:Moldovan 

Roxana si Varan 

Floarea 

Activitatea 1:,,Tedy 

aduce politia la 

mine in clasa!”-

reguli de circulatie 

in parteneriat cu 

Politia orasului 

Beclean 

Activitatea 

2:,,Vizualizare film 

,,Joanna”(film 

educativ despre 

cum trebuie sa ne 

protejam natura) 

Excursie scolara 

Beclean-Jibou si 

retur 

Drumetie la Cabana 

Padurarului de la Coldau-

parteneriat cu Ocolul 

Silvic Beclean 

IC(prof.inv.primar Pop 

Delia) 

,,Sa ne cunoastem orasul”-

vizita la Clubul Elevilor 

,,Prin sport ne 

dezvoltam frumos!” 

Jocuri sportive 

Vizita la Biblioteca 

Oraseneasca 

Micii recitatori 

Excursie la Targu 

Mures 

,,Ocrotim Planeta!”-

ecologizare pe malul 

Somesului 

ID-IV 
C(prof.inv.primar Ola 

Ioan) in atelier cu 

PE,IIE(prof.inv.primar 

Matyas Ildiko) si III 

D(prof.inv.primar 

Activitatea 1:,,Igiena 

alimentara” 

Activitatea 2:,,Vitamine 

pentru sanatate” 

Activitatea 1:,,Pictura 

pe sticla” 

Activitatea 2:,,Figurine 

din gips” 

Activitatea 1:,,Jocul 

in viata copiilor” 

Activitatea 

2:,,Concurs sportiv” 

Drumetie,,Sa ne 

cunoastem 

imprejurimile” 

Observare:,,Plante si 

animale” 

Realizare ierbar 
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Simon Eva) 

IIA (inv.Bratan Maria) ,,Sa ne cunoastem „-vizita 

la Clubul Elevilor 

,,Prin sport ne 

dezvoltam frumos!” 

Jocuri sportive 

Ziua atelier-caracter 

practic -aplicativ 

Drumetie:,,Sa 

cunoastem 

imprejurimile” 

Voluntariat-ecologizarea 

parcului orasului 

CPC (prof.inv.primar 

Cristea Ileana) in 

atelier cu II 

B(prof.inv.primar 

Seserman Veturia 

,,Ziua culturala”-

diversitate culturala in 

Europa;ateliere de lucru 

Ziua voluntariat: 

-ateliere de lucru 

-vizionare de materiale 

-expozitie 

Ziua atelier cu 

caracter practico-

aplicativ 

 

Ziua educativa- 

-orientarea in 

cariera Job Shadow 

Day(prin JA) 

 

Excursie la Cluj Napoca 

 

II C(.inv. Kerekes 

Maria) 

Activitati la Clubul 

Elevilor 

Drumetie si vizita la 

Herghelia Beclean 

Ateliere de 

creativitate,jocuri 

logice si de miscare 

Excursie la Zalau si 

Jibou 

Voluntariat:Ecologizarea 

unei zone din oras 

II D(prof.inv.primar 

Zagreanu Liuta) 

Atelier 1:Jocuri logice si 

de perspicacitate 

Atelier 2:Jocuri de 

misacare 

Drumetii si 

vizite:herghelia din 

Beclean si ,,La cruce 

Activitatea 

1:Teatru:,,Copiii 

din crang”-joc si 

cant 

Activitatea 

2:,,Jocuri sportive 

Excursie la Zalau si 

Jibou 

 

Voluntariat:,,Ecologizarea 

aleii de acces si 

imprejurimile scolii 

IIIA(inv.Moldovan 

Raveca) 

,,Sa ne cunoastem orasul”-

vizita la Dan Steel Grup 

Atelier1:Jocul in viata 

copilului” 

Atelier 2:Concurs 

sportiv 

Excursie la Felix Excursie la Felix ,,Ocrotim planeta!”-

ecologizare pe malul 

Somesului 

IIIB(prof.inv.primar 

Blaga Margareta) 

,,Romanii au talent!”-

spectacol de muzica si 

dans 

,,Minte sanatoasa in 

corp sanatos!”-jocuri 

in aer liber 

,,Sa ne cunoastem 

orasul!”-vizite la 

obiectivele turistice 

Excursie la Cluj-

Napoca 

,,Natura,prietena mea!”-

actiune de ecologizare 
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-Atelier de creatie din oras 

IIIC(prof.inv.primar 

Stezar Camelia) 

,,Sa ne cunoastem orasul”-

vizita la Dan Steel Grup 

Atelier1:Jocul in viata 

copilului” 

Atelier 2:Concurs 

sportiv 

Atelier 1:,,Creatie 

handmade” 

Drumetie 

Excursie la Zalau si 

Jibou 

,,Sanatatea Pamantului 

prin ecologizare!”-

reciclarea deseurilor 

IV A(prof.inv.primar 

Rus Mirela) 

,,Calatorie in Europa”-

traditii,obiceiuri,curiozitati 

Atelier 1:Concurs 

sportiv 

Atelier 2:Karaoke 

Atelier 1:,,Micii 

bucatari” 

Atelier 2:Alimente 

sanatoase 

,,Meseria e bratara 

de aur!”-vizita la 

S.C.Sofa SRL 

,,Sanatatea 

Pamantului,sanatatea 

noastra!”-ecologizare 

malul Somesului 

IV B(prof.inv.primar 

Gancean Eniko) 

,,Vreau sa fiu sanatos!”-

reguli de igiena 

Atelier 1:Intreceri 

sportive 

Atelier 2:Jocuri in aer 

liber 

Atelier 1:,,Elevii au 

talent!” 

Atelier 2:,,Suntem 

creativi!” 

Excursie la Targu 

Mures 

,,Fii voluntar in 

comunitatea ta!”-

ecologizare 

 

Intocmit:Consilier educativ:Marcu Adina                                                                                    Avizat,director:Rus Vasile Gabriel 


